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АНОТАЦІЯ 

Журибіда Н. Р. Формування системи економічної безпеки банків України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 “Економіка”. – Львівський торговельно-економічний 

університет, Львів, 2020. 

 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та методичних основ 

формування системи економічної безпеки банків України. В роботі розкрито суть, 

значення, особливості економічної безпеки банків, здійснено систематизацію 

ризиків, загроз і небезпек та визначено складові її системи.  

Запропоновано авторське трактування суті понять “економічна безпека 

банків” та “система економічної безпеки банків” на основі врахування існуючих 

критеріальних основоположних параметрів, таких як: становий, процесно-

функціональний, економічної ефективності, ресурсоспроможності та 

ресурсозахищеності, конкурентоспроможності, збалансованості, рівноваги, 

самовідтворення та гармонійного розвитку, превентивності та кризостійкості, 

стратегічної спрямованості, комплексності (системності). 

Отримала подальший розвиток систематизація загроз й небезпек 

економічній безпеці банків з виокремленням низки нових критеріальних ознак, 

таких як системна значимість, форма прояву кризових явищ, ступінь впливу на 

безпеку банківської діяльності, сфера прояву небезпек. Обґрунтовано, що при 

формуванні економічної безпеки будь-якої системи незалежно від рівневої 

належності необхідно враховувати її здатність ідентифікувати, оцінювати й 

мінімізувати небезпеки, загрози і ризики. Відзначено, що небезпека – це 

потенційні або існуючі негативні фактори впливу на стан банківських установ, які 

викликають загрози їх економічній безпеці; загроза – це зростання небезпек, яке 

характеризується поглибленням негативних впливів існуючих або потенційних 

факторів на фінансові результати діяльності та економічну безпеку; ризик – це 

кількісна оцінка позитивного чи негативного впливу небезпек на економічну 
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безпеку банків. 

Представлено авторський підхід до трактування системи економічної 

безпеки банків як комплексу взаємопов’язаних управлінських заходів 

організаційно-правового та фінансово-економічного характеру, які реалізуються 

уповноваженими органами, службами, підрозділами банків та спрямовані на 

захист їх інтересів від протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв 

загроз, що можуть призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати 

тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й 

забезпечення економічного зростання в перспективі. 

Здійснено аналіз та ідентифікацію загроз і небезпек функціонуванню 

банківської системи, запропоновано методичний інструментарій та визначено й 

оцінено рівень економічної безпеки банків України.  

Вперше розроблено методичний підхід до інтегрального оцінювання 

економічної безпеки банків, який базується на 59 показниках та враховує такі 

основні її складові: 1) ресурсна, яка містить показники безпеки формування 

власного капіталу та зобов’язань; 2) активоформуюча (трансформаційна), яка 

враховує індикатори кредитної та інвестиційної активності, якості та ліквідності; 

3) ризикоформуюча, яка охоплює достатність сформованих резервів під 

непрацюючі активи й загальну ризиковість банківської діяльності; 4) 

стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується на показниках грошово-кредитної 

та інфляційної безпеки; 5) результативна, яка відображає показники 

прибутковості та дієздатності функціонування банків в контексті їх подальшого 

розвитку та забезпечення вимог економічної безпеки. 

В роботі обґрунтовано авторську методику визначення рівня економічної 

безпеки банків на мікрорівні, яка базується на ресурсоорієнтованому підході та 

ключових показниках-індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, 

мультиплікатор капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень 

кредитної активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень 

проблемності кредитного портфеля, яка дозволила ідентифікувати загрози та 

небезпеки в діяльності державних, іноземних та установ з приватним капіталом. 
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Визначено напрями вдосконалення системи формування економічної 

безпеки банків України на основі розвитку інструментарію оцінювання рівня 

економічної безпеки з використанням економіко-математичного моделювання, 

впровадження новітніх методів управління та розробки концептуальних засад 

формування безпекоорієнтованої стратегії розвитку банківських установ. 

Побудовано лінійні, поліноміальні та степеневі моделі трендів таких 

показників як: активи, кредитний портфель, проблемні кредити, зобов’язання, 

строкові депозити, власний капітал, результат діяльності. Моделі, сформовані на 

основі трендів виявили загрози і небезпеки, які пов’язані із проблемними 

кредитами, власним капіталом та результатами діяльності.  

В дисертації розроблено авторську класифікацію методів управління 

економічною безпекою банків, критерії їх поділу й наведено характерні ознаки, 

які базуються на визначених у роботі цільових орієнтирах, складових та рівнях 

безпеки. Зокрема, удосконалено існуючі критеріальні ознаки й виділено нові, такі 

як: рівень економічної безпеки, функціонально-результативна спрямованість, 

дестабілізуючі умови та інструментарій забезпечення економічної безпеки банків. 

На основі розробленої в дисертації методики визначення рівня економічної 

безпеки банків України запропоновано групування методів на загальні та 

специфічні, впровадження яких реалізується в установах із високим, задовільним, 

низьким та критичним рівнями безпеки. Діяльність банків на засадах 

функціональної результативності та ідентифікації дестабілізуючих умов 

передбачила виокремлення превентивних, реактивних та комбінованих методів, 

які мають запобіжний та характер негайного реагування на ризики й загрози. 

Доведено, що стратегія економічної безпеки банків є складовою основної 

(базової) стратегії розвитку банківського бізнесу, яка забезпечує у 

довгостроковому періоді захист від небезпек, загроз, ризиків його ведення в 

розрізі ключових складових та гарантує реалізацію концепції їх діяльності. 

Розроблено концептуальні засади формування та реалізації стратегії економічної 

безпеки банків, які орієнтовані на підвищення ринкових та конкурентних переваг 

з обгрунтуванням перспективних напрямів розвитку й безпеки ведення 
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операційної діяльності, захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, 

персоналу та інформаційних технологій. 

Запропоновано основні стратегічні пріоритети безпечного функціонування 

за такими сферами економічної безпеки банків як: ресурсна, активоформуюча, 

ризикоформуюча, стабілізаційно-функціональна та результативна, які орієнтовані 

на перспективність ведення банківського бізнесу й забезпечення: надійності, 

фінансової стійкості, зростання вартості, ефективність, мінімізацію впливу 

ризиків і загроз. 

В роботі удосконалено існуючі підходи до класифікації стратегій 

економічної безпеки банків шляхом впровадження у їх діяльність низки стратегій 

наступального, оборонного та комбінованого характеру, таких як: активного 

розвитку, традиційна збереження стабілізації, превентивного захисту, 

реактивного реагування, захисна, антикризова, які дозволяють реалізувати 

безпекоорієнтований підхід у стратегічному управлінні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні 

рекомендацій, які дозволяють сформувати концептуальні основи та ефективну 

систему забезпечення економічної безпеки банків. Низка положень дисертації, 

зокрема розроблений дисертантом методичний підхід на основі індикаторів, який 

дозволив виявити кризові явища та загрози, які супроводжували діяльність банку 

в розрізі активоформуючої та результативної складових й обґрунтувати основні 

стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки використаний у 

діяльності АТ КБ “Приватбанк”. Пропозиції щодо визначення прогнозних 

фінансово-економічних показників діяльності на основі економіко-математичних 

залежностей та впровадження новітніх превентивних та реактивних методів 

управління економічною безпекою використані в роботі АТ “Ощадбанк”. Основні 

положення дисертаційної роботи апробовані в навчальному процесі Львівського 

торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін “Комплексне 

забезпечення фінансово-економічної безпеки”, “Фінансовий менеджмент у 

банку”, “Банківські операції”, “Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері 

фінансово-економічної безпеки”. 
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ANNOTATION 

Zhurybida N. R. Formation of the system of economic security of banks of 

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

on a specialty 051 “Economics”. – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 

2020. 

The dissertation is devoted to research of theoretical and methodical bases of 

formation of system of economic safety of banks of Ukraine. The essence, significance 

and peculiarities of economic security of banks are revealed in the work. The 

systematization of risks, threats and dangers that affect the economic security of banks 

has been carried out and the components of the system of ensuring the economic 

security of banks have been proposed. 

The author’s interpretation of the essence of the concepts “economic security of 

banks” and “system of economic security of banks” with the selection of a number of 

such basic criteria as: status, process-functional, economic efficiency, resource 

efficiency and resource protection, competitiveness, balance, balance, self-reliance 

development, prevention and crisis resilience, strategic orientation, complexity 

(system). 

The systematization of threats and dangers to the economic security of banks has 

been further developed on the basis of a number of new criteria, such as systemic 

significance, the form of crisis phenomena, the degree of impact on banking security, 

the sphere of danger. It is substantiated that in the formation of economic security of 

any system, regardless of level of affiliation, it is necessary to take into account its 

ability to identify, assess and minimize hazards, threats and risks. It is noted that the 

danger is the potential or existing negative factors influencing the state of banking 

institutions, which pose a threat to their economic security; threat is an increase in risks, 
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which is characterized by a deepening of the negative effects of existing or potential 

factors on the financial performance of banks and their economic security; risk is a 

quantitative assessment of the positive or negative impact of threats on the economic 

security of banks. 

The author’s approach to the interpretation of the economic security system of 

banks as a set of interrelated management measures of organizational, legal and 

financial and economic nature, which are implemented by authorized bodies, services, 

departments of banks and aimed at protecting their interests from illegal actions by real 

or potential threats, which can lead to significant economic losses and destabilize 

tactical and strategic goals to increase competitive advantage and ensure economic 

growth in the long run. 

Methodological tools for determining and assessing the level of economic 

security of Ukrainian banks are proposed, analysis and identification of threats and 

dangers to the functioning of the banking system and the level of economic security of 

Ukrainian banks are assessed. 

For the first time a methodical approach to the integrated assessment of economic 

security of banks was developed, which is based on 59 indicators and takes into account 

the following main components: 1) resource, which contains indicators of security of 

equity and liabilities formation; 2) asset-forming (transformational), which takes into 

account indicators of credit and investment activity, quality and liquidity; 3) risk-

forming, which reflects the adequacy of the formed reserves for non-performing assets 

and the overall riskiness of banking activities; 4) stabilization and functional, which is 

based on indicators of monetary and inflationary security; 5) effective, which reflects 

the indicators of profitability and viability of banks in the context of their further 

development and ensuring the requirements of economic security. 

The author’s method of determining the level of economic security of banks at 

the micro level is substantiated, which is based on resource-oriented approach and key 

indicators, such as: degree of dependence on shareholders, capital multiplier, level of 

funding, level of deposit stability, level of credit activity, reserve level, reserve. assets, 

the level of problem of the loan portfolio. 
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The directions of improvement of the system of economic security of Ukrainian 

banks on the basis of development of tools for assessing the level of economic security 

of banks using economic and mathematical modeling, introduction of new management 

methods in the formation of economic security of banks and development of conceptual 

bases for formation of security strategy of Ukrainian banks. 

Linear, polynomial and power models of such indicators as: assets, loan portfolio, 

problem loans, liabilities, time deposits, equity, result of activity are constructed. Trend-

based models have identified threats and dangers associated with problem loans, equity 

and performance. 

In the dissertation the author ’s systematization of methods of management of 

economic safety of banks, criteria of division and the corresponding characteristic 

features which is closely connected with the given reference points, components defined 

on the basis of an integrated estimation of levels of safety of banks is developed. In 

particular, the existing criteria have been improved and new ones have been identified, 

such as: the level of economic security, functional and performance orientation, 

destabilizing conditions and tools for ensuring the economic security of banks. 

Based on the methodology developed in the dissertation for determining the level 

of economic security of Ukrainian banks, the grouping of methods into general and 

specific is proposed, the implementation of which is implemented in institutions with 

high, satisfactory, low and critical security levels. The activity of banks on the basis of 

functional effectiveness and identification of destabilizing conditions provided for the 

separation of preventive, reactive and combined methods, which have a preventive and 

immediate response to risks and threats. 

It is noted that the strategy of economic security of banks is part of the main 

(basic) strategy of banking business, which provides long-term protection against 

dangers, threats, risks in terms of key components and guarantees the implementation of 

the concept of banks. Conceptual bases of formation and realization of strategy of 

economic safety of banks are developed, which are focused on increase of market and 

competitive advantages and fixing of perspective directions of activity and safety of 

conducting business activity, protection of interests of shareholders, corporate clients, 
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personnel and information technologies. 

The main strategic priorities of safe operation in such areas of economic security 

of banks as: resource, asset-forming, risk-forming, stabilization-functional and 

effective, which are focused on the prospects of banking business, and ensuring: 

reliability, financial stability, value growth, efficiency, risk minimization and threats. 

The paper improves the existing approaches to the classification of economic 

security strategies of banks by implementing a number of offensive, defensive and 

combined security strategies, such as: active development, traditional stabilization, 

preventive protection, reactive response, protective, anti-crisis, which allow to 

implement security-oriented approach in strategic management. 

The practical significance of the obtained results is to develop recommendations 

that allow to form a conceptual framework and an effective system for ensuring the 

economic security of banks. A number of dissertation provisions, in particular the 

methodological approach based on indicators developed by the dissertation, which 

allowed to identify crisis phenomena and threats that accompanied the bank’s activities 

in terms of active and productive components and substantiate the main strategic 

priorities of economic security used in JSC “Privatbank” activities. Proposals for 

determining the forecast financial and economic indicators of its activities on the basis 

of economic and mathematical dependencies and the introduction of the latest 

preventive and reactive methods of managing the economic security of the bank were 

used in the work of JSC “Oschadbank”. The main provisions of the dissertation are used 

in the educational process of Lviv University of Trade and Economics in teaching 

disciplines “Integrated financial and economic security”, “Financial management in the 

bank”, “Banking operations”, “Strategic and innovative management in the field of 

financial and economic security”. 

Key words: economic security of banks, system, risks, threats, stability, liquidity, 

targets, tasks, integrated approach, strategy, concept, indicators, level of security, 

resource-oriented approach. 
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2. Журибіда Н. Р. Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей 

економічної безпеки банків. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія 

“Економічні науки”. 2017. № 5(5). С. 45-49. – 0,41 д.а. (Index Copernicus). 

3. Журибіда Н. Р. Систематизація загроз і небезпек економічній безпеці 

банків. Бізнес Інформ. 2018. №7. C. 234-239. – 0,44 д.а. (Index Copernicus). 

4. Журибіда Н. Р., Музичка О. М., Галько Є. О. Методичні підходи до 

оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес-інформ. 2019. № 3.  

С. 322-327. – 0,45 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок автора – визначено 

показники-індикатори для оцінювання рівня фінансової безпеки банків. – 0,15 д.а. 

5. Журибіда Н. Р. Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної 

безпеки банків. Вісник Одеського національного університету.  Серія: Економіка.  

2019. Т. 24. Вип. 4(77). С. 123-127. – 0,44 д.а. (Index Copernicus Internationals 

Journal Master List). 

6. Журибіда Н. Р. Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня 

економічної безпеки банків. Бізнес навігатор. 2019. № 6(55). С. 81-86. – 0,42 д.а. 

(Index Copernicus, Crossref). 

7. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Комплексний підхід до оцінювання рівня 

економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. № 1. – С. 92-99. 

– 0,5 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок автора – розроблено методику 

оцінювання рівня економічної безпеки банків з врахуванням ресурсної, 

активоформуючої (трансформаційної), ризикоформуючої, стабілізаційно-

функціональної та результативної складових. – 0,25 д.а. 
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8. Журибіда Н. Р. Особливості формування стратегії економічної безпеки 

банків. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. C. 25-30. – 0,4 д.а. 

(Index Copernicus Internationals Journal Master List). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Систематизація загроз і небезпек 

економічної безпеки банків. Формування стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємницьких структур в Україні: мат. ІІІ Всеукраїн. науково-

практичної конференції, 23-25 листоп., 2017 р. – Львів: УАД, 2017. Львів: Укр. 

акад. друкарства, 2017. С. 92-94. – 0,2 д.а. Особистий внесок автора – 

запропоновано новітні критерії класифікації загроз і небезпек економічній безпеці. 

– 0,1 д.а. 

10. Журибіда Н. Р. Роль інноваційно-інвестиційної складової у забезпеченні 

економічної безпеки банків. Конкурентоспроможна модель інноваційного 

розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: 

Ексклюзив-Систем, 2018. С. 70-72. – 0,2 д.а. 

11. Журибіда Н. Р. Особливості оцінювання економічної безпеки банків в 

сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали ІV Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів 

20 травня 2019 року. Львів, 2019. С. 18-20. – 0,15 д.а. 

12. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І., Музичка О. М. Антикризове управління 

як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація 

фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 

2019 р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212. – 0,2 д.а. Особистий внесок автора – 

здійснено групування банків України залежно від типу й глибини кризи та рівня їх 

економічної безпеки. – 0,1 д.а. 

13. Журибіда Н. Р. Індикаторний підхід до оцінювання економічної безпеки 
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банків. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в 

умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1.  

С. 43-45. – 0,2 д.а. 

14. Журибіда Н. Р. Виклики та загрози функціонуванню банків України. 

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: 

матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Стратегії глобальної 

конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри”. – Черкаси: Черкаський 

державний технологічний університет, 2020. С. 33-36. – 0,22 д.а. 

15. Журибіда Н. Р. Ідентифікація загроз та небезпек у функціонуванні банків 

України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / 

відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-

економічного університету, 2020. С. 139-141 – 0,2 д.а.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Функціонування банків України у посткризовий період 

характеризувалося поступовим відновленням ефективності та прибутковості, 

підвищенням рівня капіталізації в умовах загострення проблем, пов’язаних із 

скороченням кількості установ, зростанням обсягів негативно класифікованих 

активів та ризиковості операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Наявність суттєвих деструктивів, загроз та небезпек на різних ієрархічних рівнях 

управління зумовила необхідність дослідження економічної безпеки банків як 

однієї з основних передумов реалізації поточних та стратегічних орієнтирів, 

ефективного перерозподілу фінансових ресурсів та розвитку національної 

економіки. Формування ефективної системи економічної безпеки банків 

передбачає цілісність, ресурсоорієнтованість, взаємозв’язок й взаємозалежність 

елементів та зумовлює потребу у розробці концептуальних засад, впровадженні 

форм, методів, важелів та інструментів її реалізації з позицій “ліквідність-

прибутковість-ризик-безпека функціонування”. З огляду на важливість 

окреслених питань, дослідження теоретичних та прикладних аспектів формування 

ефективної системи економічної безпеки банків України залишається важливою 

науковою і практичною проблемою. 

Теоретичні та організаційно-економічні аспекти забезпечення безпеки в 

банківській сфері висвітлені у розробках вітчизняних науковців, зокрема таких як: 

О. Барановський, С. Васильчак, О. Васильчишин, Н. Дудченко, Н. Зачосова, 

О. Захаров, М. Крупка, В. Коваленко, О. Копилюк, Р. Лупак, І. Мігус, Н. Міценко, 

С. Мельник, С. Міхно, О. Підхомний, О. Рац, Ю. Самура, А. Сухоруков, 

Ю. Харазішвілі, О. Штаєр, С. Яременко та інших. До зарубіжних учених, які 

здійснили вагомий внесок у дослідження даної проблематики, слід віднести: 

М. Азарську, А. Алінську, Т. Андропову, Дж. Асаре, Б. Баранєскі, Дж. Барфа, 

Дж. Бенстона, О. Бочарова, С. Букіна, Дж. Вілкох, В. Гамзу, В. Градон, 

Д. Данілюка, Л. Допіко, М. Капігу, К. Кіл, М. Лавриновича, С. Макєєва, 

Дж. Мбаку, Дж. Мейріка, Е. Міклашевську, В. Мунтіяна, Д. Нолле, 
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В. Покрушинського, А. Тобіаса, І. Шнабель, Г. Шустака та ін. 

Поруч з цим, подальшого наукового обґрунтування потребують 

концептуальні засади формування системи економічної безпеки банків з 

конкретизацією її структурно-компонентного складу, принципів побудови та 

основних засад функціонування і реалізації. Це зумовило вибір теми, окреслило 

мету, завдання, структуру, об’єкт та предмет дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання 

дисертаційної роботи здійснювалось в межах науково-дослідних робіт 

Львівського торговельно-економічного університету за темами: “Фінансові та 

організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку 

економіки України” (номер державної реєстрації 0118U000023) – де особисто 

автором розроблено методичні підходи до визначення та оцінювання рівня 

економічної безпеки банків України та здійснено їх апробацію на макро- і 

мікрорівнях функціонування банківської системи; “Методологічні та інституційні 

засади забезпечення фінансової стійкості банків України” (номер державної 

реєстрації 0115U004089), в межах якої здійснено ідентифікацію та оцінювання 

впливу загроз і небезпек функціонуванню банківської системи та розробку 

безпекоорієнтованих стратегій розвитку банків України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних та прикладних основ формування системи економічної 

безпеки банків України. 

Поставлена мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

– поглибити теоретичні дослідження з обґрунтуванням суті, цілей, 

принципів, характерних ознак та особливостей економічної безпеки банків; 

– здійснити систематизацію ризиків, загроз і небезпек, які впливають на 

економічну безпеку банків; 

– розробити систему забезпечення економічної безпеки банків в розрізі її 

ключових складових; 

– дослідити тенденції розвитку банківської системи України з позицій 
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ідентифікації загроз та небезпек; 

– розвинути науково-методичний інструментарій визначення та 

оцінювання рівня економічної безпеки банків України; 

– здійснити комплексне оцінювання рівня економічної безпеки банків 

України; 

– обгрунтувати інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки 

банків з використанням економіко-математичного моделювання; 

– запропонувати впровадження новітніх методів управління у формуванні 

системи економічної безпеки банків; 

– розвинути концептуальні засади формування безпекоорієнтованої 

стратегії розвитку банків України. 

Об’єктом дослідження є процеси формування системи економічної безпеки 

банків України. 

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади формування 

системи економічної безпеки банків України.  

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дисертації 

стали основні положення та закони розвитку економіки, сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукових досліджень, які дозволили 

реалізувати мету, завдання й забезпечити цілісність роботи.  

В роботі використано методи узагальнення, аналізу, індукції та дедукції 

(для удосконалення економічної суті дефініції “економічна безпека банків”); 

системний та синергетичний підходи (для обґрунтування складових системи 

економічної безпеки банків, їх взаємозв’язку та взаємозалежностей); порівняння, 

групування, економічного аналізу (для дослідження основних тенденцій розвитку 

банків України в контексті виявлення загроз та небезпек); системно-структурний 

та функціональний (при розробці методики оцінювання рівня економічної безпеки 

банків); економіко-математичного моделювання (при обґрунтуванні прогнозних 

значень показників економічної безпеки банків України), ранжування (для 

визначення рівня економічної безпеки в розрізі груп банків України), 

стратегічного і структурно-функціонального аналізу (для розробки концепцій 
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безпекоорієнтованої стратегії розвитку банків); класифікації, табличного та 

графічного представлення результатів наукових досліджень. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради 

України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

офіційні матеріали Державної служби статистики України, Національного банку 

України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, звітність банків, періодичні 

видання, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, Інтернет-

ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

дослідженні теоретичних та методичних засад формування системи економічної 

безпеки банків і розробленні практичних рекомендацій щодо її реалізації. 

Найбільш вагомі результати дослідження, що характеризують наукову новизну і 

виносяться на захист, полягають у тому, що: 

уперше: 

– розроблений методичний підхід до інтегрального оцінювання економічної 

безпеки банків з врахуванням ресурсної, активоформуючої (трансформаційної), 

ризикоформуючої, стабілізаційно-функціональної та результативної складових, 

що дозволяє визначати її рівень, формувати систему управління, ідентифікувати й 

мінімізувати ризики, загрози, небезпеки на різних ієрархічних рівнях управління 

банківською системою; 

удосконалено: 

– дефініцію поняття “економічна безпека банків”, яке визначено на основі 

узагальнення існуючих критеріальних ознак, таких як: становий, процесно-

функціональний, економічної ефективності, ресурсоспроможності та 

ресурсозахищеності, конкурентоспроможності, збалансованості, рівноваги, 

самовідтворення та гармонійного розвитку, превентивності та кризостійкості, 

стратегічної спрямованості, комплексності (системності) і запропоновано 

розглядати її як комплексну категорію, що відображає стан установ з позицій 

найбільш ефективного використання ресурсного потенціалу, забезпечення 
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належного рівня фінансової стійкості, надійності та конкурентоспроможності, 

здатності протистояти ризикам та деструктивним впливам, загрозам і небезпекам 

в процесі ведення банківського бізнесу. Таке визначення, на відміну від існуючих, 

акцентує на системності та цільовій спрямованості економічної безпеки банків; 

– засадничі основи формування системи економічної безпеки банків з 

обґрунтуванням її як комплексу взаємопов’язаних управлінських заходів 

організаційно-правового та фінансово-економічного характеру, які реалізуються 

уповноваженими органами, службами, підрозділами банків та спрямовані на 

захист їх інтересів від протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв 

загроз, що можуть призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати 

тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й 

забезпечення економічного зростання в перспективі. На відміну від існуючих, 

такий підхід базується на цілісності, ієрархічності, цільовій спрямованості, 

ресурсоорієнтованості, взаємозв’язку та взаємозалежності елементів, підсистем та 

інструментарію забезпечення; 

– підхід до систематизації методів управління економічною безпекою з 

виділенням нових критеріальних ознак, таких як: рівень економічної безпеки, 

функціонально-результативна спрямованість, дестабілізуючі умови та 

інструментарій забезпечення економічної безпеки банків; 

– концептуальні засади формування та реалізації стратегії економічної 

безпеки банків з фіксацією перспективних напрямів розвитку і безпеки ведення 

операційної діяльності, захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, 

персоналу та інформаційних технологій, що на відміну від існуючих, дозволили 

виокремити низку стратегій та реалізувати безпекоорієнтований підхід у 

стратегічному управлінні банками; 

одержали подальший розвиток: 

– систематизація загроз й небезпек економічній безпеці банків на основі 

виокремлення низки нових критеріальних ознак, таких як: системна значимість, 

форма прояву кризових явищ, ступінь впливу на безпеку, сфера прояву небезпек, 

що на відміну від існуючих, дозволила враховувати загрози й небезпеки залежно 
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від рівневої належності, управління, системної значимості, характеру впливу, змін 

у корпоративному контролі, можливостей зниження вартості банківського 

бізнесу, реорганізації, банкрутства тощо; 

– методика визначення рівня економічної безпеки банків на мікрорівні, яка 

ґрунтується на ресурсоорієнтованому підході та ключових показниках-

індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, мультиплікатор 

капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень кредитної 

активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень проблемності 

кредитного портфеля, яка на відміну від існуючих, забезпечила диференціацію 

установ за високим, задовільним, низьким та критичним рівнями економічної 

безпеки; 

– пропозиції щодо розвитку інструментарію оцінювання рівня економічної 

безпеки банків з використанням лінійної, поліноміальної та степеневої моделей, 

що забезпечило виявлення у перспективі потенційних загроз і небезпек, які 

пов’язані із проблемними кредитами, власним капіталом та результатами 

діяльності; 

– підхід до визначення структурних змін у рівнях економічної безпеки на 

основі інтегральних коефіцієнтів структурних відмінностей К. Гатєва та 

структурних зрушень А. Салаї, що дозволив виявити тенденції, наявні розбіжності 

та структурні зрушення у банках України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

пропозицій, які дозволяють сформувати ефективну систему економічної безпеки, 

визначити її рівень та обгрунтувати стратегічні пріоритети і концептуальні засади 

розвитку банків України на безпекоорієнтованих засадах. 

Рекомендації щодо визначення прогнозних фінансово-економічних 

показників на основі економіко-математичних залежностей та впровадження 

новітніх превентивних та реактивних методів управління економічною безпекою 

банків використані у діяльності АТ “Ощадбанк” (довідка № 111.196-48/553 від 

05.05.2020 р.). Пропозиції щодо методики визначення рівня й формування систем 

економічної безпеки використані в роботі АТ КБ “Приватбанк” (довідка № 3117 
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від 30.04.2020 р.). 

Науково-методичні положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету при 

викладанні дисциплін “Комплексне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки”, “Фінансовий менеджмент у банку”, “Банківські операції”, 

“Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної 

безпеки” (довідка № 131/16 від 04.05.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного 

виконання автором наукових досліджень. З наукових праць, які опубліковані у 

співавторстві, у дисертації використано лише ідеї та результати, які становлять 

особистий внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема: ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Формування стратегії соціально-економічного розвитку 

підприємницьких структур в Україні” (м. Львів, 23-25 листопада 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможна модель 

інноваційного розвитку економіки” (м. Кропивницький, 11 квітня 2018 р.); 

ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи України в умовах глобальних викликів і загроз” (м. Львів, 20 травня 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Трансформація 

фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки” (м. Одеса,  

13-14 червня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економіка, 

облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” 

(м. Полтава, 5 грудня 2019 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри” 

(м. Черкаси, 27 березня 2020 р.); Міжнародній конференції “Сучасні напрями 

розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення” 

(м. Львів, 18-19 червня 2020 р.). 
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Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 

наукових праць загальним обсягом 4,75 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 3,84 друк. арк., у тому числі 8 статей обсягом 3,38 друк. арк., з яких 1 

публікація – у виданні іноземної держави, 7 – у наукових фахових виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 7 – матеріали участі у 

науково-практичних конференціях. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 215 найменувань 

на 21 сторінці; включає 24 таблиці, 30 рисунків, а також 15 додатків на 

52 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 252 сторінки, з них основний 

текст – 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

 

1.1. Суть, значення та особливості економічної безпеки банків 

 

В умовах сьогодення розвиток національної економіки, її 

конкурентоспроможність й забезпечення позитивної динаміки зростання в значній 

мірі зумовлені ефективною та безпекоорієнтованою діяльністю банківської 

системи. Традиційно функціональна спрямованість банківських установ на ринку 

акцентована на досягнення таких базових параметрів як забезпечення 

конкурентних переваг, зростання вартості банківського бізнесу й дохідності 

банківських операцій та зміцнення власних позицій. Поряд з тим, реалізація 

обраної стратегії діяльності банків завжди супроводжується численними 

ризиками й загрозами, які зумовлені чинниками як глобального, так і локального 

масштабів. Недостатньо ефективне виконання банками функцій фінансового 

посередництва в економіці країни призводить до суттєвих деструктивів у 

економічних взаємовідносинах на макрорівні та є загрозою економічній безпеці 

держави. На мікрорівні до них належать: ресурсні дисбаланси, невідповідність 

активів і пасивів банків як за строками, так і за сумами, що визначально впливає 

на їх кінцеві фінансові результати та актуалізує необхідність розкриття 

теоретичних підходів до формування системи забезпечення безпеки банків.  

В науковій літературі не існує загальноприйнятих підходів до визначення 

поняття “економічна безпека банків” та чіткого розмежування його змістовних 

характеристик в рамках категоріального апарату “безпека банків”, “фінансова 

безпека банків”, “фінансово-економічна безпека банків”. У загальному розумінні 

економічна безпека визначається як такий стан економіки, при якому 

забезпечується належний захист інтересів розвитку країни від внутрішніх і 

зовнішніх ризиків та загроз. Щодо економічної безпеки банків, то її, на нашу 

думку, доцільно розглядати з позицій макро- та мікрорівнів, оскільки зміст даної 
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категорії в значній мірі визначається метою, функціями, завданнями, 

особливостями діяльності, рівневою належністю та специфікою прояву й 

забезпечення. 

Згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29 жовтня 2013 року № 1277 банківська безпека є складовою 

фінансової та являє собою рівень фінансової стійкості банківських установ 

країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської 

системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників 

незалежно від умов її функціонування [103]. З таких позицій в основу безпеки 

банків покладено їх фінансову стійкість та можливість протистояти ризикам та 

загрозам. 

Як справедливо зазначає М. Крупка важливість економічної безпеки 

банківської системи зумовлена її прямим впливом на розвиток усіх сфер життя 

суспільства, а недостатньо надійне функціонування однієї з ланок або учасників 

цієї системи здатне спричинити серйозні порушення і деформацію у всій 

фінансовій сфері та економічній діяльності держави [92]. Тобто відомий учений 

акцентує на винятковій ролі безпеки у функціонуванні банківської системи як 

основи стабільності фінансової системи країни та її економічного розвитку.  

Огляд підходів, запропонованих вітчизняними й зарубіжними ученими 

(додаток А) дозволив нам виокремити низку критеріальних основоположних 

параметрів понятійного апарату “економічна безпека банків” і розглядати їх в 

таких аспектах як (рис. 1.1):  

– становий, який характеризує економічну безпеку банку з позицій 

реалізації, захищеності інтересів, здатності протистояння та запобігання загрозам, 

ризикам та деструктивам, стабільності, ефективного розвитку. Є найбільш 

поширеним і декларується у наукових розробках таких учених як: О. Бочаров, 

С. Васильчак, П. Герасимов, І. Графова, Р. Гриценко, А. Джаілова, О. Захаров, 

Н. Зачосова, М. Зубок, В. Краліч, М. Матвеєв, Н. Різник, С. Родченко, 

В. Соловйов, А. Тарадаєва, О. Штаєр, С. Яременко та ін.; 
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Рис. 1.1. Критеріальні параметри понятійного апарату 

 “економічна безпека банків” 
Джерело: розроблено автором 

 

– процесно-функціональний, який відображає спроможність банку як 

суб’єкта економічних взаємовідносин ефективно виконувати покладені на нього 

функції в умовах деструктивів зовнішнього і внутрішнього середовища. Така 

позиція простежується у наукових дослідженнях П. Житнього, Г. Карамишева, 

О. Кириченко, М. Марчуковської, С.  Мелесик, О. Сліпенчук, К. Таргібекова та 

ін.; 

– економічної ефективності, який розглядається як спроможність банку 

забезпечувати досягнення економічних вигод, формувати сталі фінансові потоки, 

генерувати позитивний фінансовий результат та підвищувати вартість 

банківського бізнесу в умовах існуючих загроз та небезпек (М. Корнієнко); 

– ресурсоспроможності та ресурсозахищеності як здатності нарощувати та 

використовувати ресурсний потенціал на основі сталого “кредиту довіри” 

власників (акціонерів), вкладників, кредиторів банку (О. Барановський, 
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І. Воробйова, М. Колдовський, Н. Різник, Л. Стрельбицька, А. Тарадаєва); 

– конкурентоспроможності – з позицій реалізації можливостей і переваг 

для нейтралізації ризиків, загроз та деструктивів (Н. Марчуковська, О. Сліпенчук, 

К. Тагірбеков); 

– збалансованості, рівноваги, самовідтворення та гармонійного розвитку 

(І. Воробйова, Н. Різник); 

– превентивності та кризостійкості як здатності банку формувати 

ресурсний потенціал й здійснювати операційну, фінансову та інвестиційну 

діяльність на засадах попередження (прогнозування) кризових явищ і загроз та їх 

запобігання (Н. Зубок, Я. Жовтанецька); 

– стратегічної спрямованості як основи формування перспективних 

ресурсних можливостей для усунення негативних проявів у майбутньому 

(М. Матвєєв); 

– комплексності (системності) з позицій максимального врахування 

комплексу елементів, які формують основу економічної безпеки банків 

(С. Васильчак, В. Онищенко, Ю. Худолій, А. Червяк); 

– ризикоорієнтованості в контексті забезпечення динамічного розвитку 

через контроль над ризиками [204].  

У закордонній європейській практиці поширеним є термін “безпека банків”, 

який розглядається здебільшого крізь призму реалізації функцій банків в 

економічній системі країни та її інтеграції в глобальний економічний простір.  

Зокрема, функціонування системи економічної безпеки банків 

виокремлюється в низці робіт з позицій інтеграції банківської системи в світову 

систему політичного характеру [208, с. 33; 97]. В окремих дослідженнях 

визначається можливість локального економічного розвитку як економічної 

основи банківської безпеки [185; 97]. 

Вагомий пласт наукових досліджень грунтується на розгляді безпеки з 

позицій досягнення рівноваги в усіх основних складових банківської діяльності. 

На думку учених М. Капіга, В. Градонь, Г. Чистак безпека банку – це стан 

рівноваги, який досягається рівновагою економічної, фінансової та майнової 
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складових, що дозволяє йому безпечно реалізовувати його функції навіть у разі 

негативних зовнішніх впливів [188]. 

Такий підхід простежується і у дослідженнях Д. Данілюка, який визначає 

безпеку банку як стан, в якому він досягає рівноваги, виконує функції для клієнтів 

та економіки й зберігає здатність розвиватися і поглинати зовнішні шоки [191]. 

Ряд закордонних учених трактують безпеку банків крізь призму довіри до 

банківської системи з боку зацікавлених сторін [201]. 

Існує також науковий підхід, який розглядає безпеку як ключовий напрям 

нагляду з боку регулюючих установ. Зокрема, М. Лавринович стверджує, що 

безпека банку є ключовою категорією для регулюючих та наглядових установ 

фінансової системи [203]. 

Теоретичний аспект дефініції “економічна безпека банку” в контексті 

ризикоорієнтованих основ простежується у дослідженнях Я. Мбак, який акцентує, 

що економічна безпека банку – це оптимальна динамічна стійкість в умовах 

збурюючих впливів внутрішнього середовища, а також стохастичних змін 

внутрішнього середовища, що забезпечується за рахунок ефективності 

сформованої системи контролю над ризиками й дозволяє максимізувати 

фінансово-економічні (та інші) вигоди при існуючій якості (достатності) 

капітальної бази, аутентичної потребам стратегічного розвитку кредитної 

організації [204, с. 878]. 

Ряд зарубіжних досліджень ґрунтується на тому, що економічна безпека 

банків передусім пов’язана із забезпеченням безпеки інформаційної її складової 

та захистом конфіденційності й несанкціонованого доступу до баз даних. Такий 

підхід декларується Дж. Мейрік, який обгрунтовує, що майбутнє безпеки в 

банківській діяльності полягає у розробці та впровадженні систем заходів 

когнітивної безпеки. Такі системи базуються на використанні не лише значного 

масиву даних, а й охоплюють фінансові потоки й процеси їх кругообігу та 

прогрес діяльності з блискавичною швидкістю. Когнітивна безпека може 

поставити банки перед загрозами з боку зовнішніх учасників щодо швидкості, 

співпраці та доступу до баз даних [205]. 
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Існує погляд на банківську безпеку з позицій гарантування надійності 

вкладів для вкладників і кредиторів та існуючих систем їх страхування. Зокрема, 

згідно підходу Дж Бенстона у банківській сфері використовується поняття 

“мережа безпеки”, яке стосується державних гарантій вкладникам та кредиторам 

банків [194, с. 329]. 

На думку багатьох учених банківська безпека може бути забезпечена 

шляхом безперебійної роботи її інфраструктури. Зокрема, Д. Юлмас розглядає 

безпеку як комплексну концепцію, яка охоплює платіжну систему, технологічну 

інфраструктуру, а також регуляторну та контрольну бази [214]. 

Економічну безпеку банків з позицій забезпечення фінансової стабільності 

та надійності трактує І. Сторожук та вважає, що вона є наслідком дії системи 

інституційно-управлінських, організаційно-технічних і інформаційних заходів, 

спрямованих на забезпечення відтворювально-стійкого режиму функціонування 

банку, захист його прав та інтересів, зростання статутного капіталу, підвищення 

ліквідності активів, збереження фінансових та матеріальних цінностей, а також 

повернення кредитів [155, с. 142]. 

Роль банківської безпеки у системі антикризового управління на макро-й 

мікрорівнях ґрунтовно досліджує Я. Жовтанецька й стверджує, що 

безпекоорієнтований підхід та антикризовий менеджмент у діяльності банків на 

макро- та мікрорівні повинні бути взаємоузгодженими, взаємопов’язаними і 

забезпечувати управлінські рішення в контексті подолання негативних кризових 

явищ і загроз [47, с. 526]. 

З позицій складової макропруденційної політики, регулювання та нагляду за 

банківськими установами розглядає економічну безпеку Європейський 

центральний банк, підхід якого полягає в тому, що економічна безпека повинна 

забезпечувати стійкість до шоків, рівновагу фінансової системи та її інституцій 

[193]. 

Згідно досліджень А. Канаєва найбільш прийнятним підходом до розкриття 

економічної безпеки банку є управлінський, який базується на чіткій ідентифікації 

ознак економічної безпеки з виокремленням таких її сторін: по-перше, як засобу 
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забезпечення довгострокового, стійкого розвитку банку і захисту від стратегічних 

загроз (в рамках стратегічного управління); по-друге, як економічно безпечної 

діяльності (в рамках управління ризиками); по-третє, як виокремлення 

специфічної діяльності із захисту інтересів власників банку в рамках 

корпоративного управління [73, с. 17]. 

У дослідженнях С. Макеєва обґрунтовано, що поняття “економічна безпека 

банків” може бути розкрито з таких ракурсів: 1) ресурсного і факторного; 

2) організаційно-діяльнісного; 3) інституціального [97, с. 1153]. 

Відзначаючи безпеку банків як стан системи, погоджуємось із твердженням 

А. Алінської щодо її нестабільного характеру, тобто волатильності, що, однак, не 

обов’язково призводить до втрати довіри зацікавлених сторін до системи в цілому 

[184]. Отже, рівень безпеки може зазнавати в динаміці певних коливань, однак 

якщо вони незначні, то суттєвого впливу на розвиток банківської системи не 

спричиняють. 

Є. Свірідов економічну безпеку банківської системи трактує як інструмент 

узгодження індивідуальних, групових і національних інтересів [149]. 

Теоретичне узагальнення існуючих підходів дозволяє констатувати, що в 

основу дефініції “економічна безпека банків” доцільно покласти низку 

параметрів, таких як: стан, здатність, фінансова стійкість, характеристика, процес 

й принципи забезпечення з врахуванням стійкості, збалансованості, ефективності, 

неперервності діяльності, корпоративної та особистісної захищеності. Безпеку в 

банківській сфері слід розглядати на рівнях: окремого комерційного банку; 

сукупності комерційних банківських інститутів, тобто банківського сектору; 

кредитора останньої інстанції - центрального банку країни; банківської системи 

загалом; ринку банківських послуг, економічних і валютних союзів та світового 

ринку банківських продуктів і послуг.  

На нашу думку, економічна безпека банків – це комплексна категорія, яка 

відображає стан установ з позицій найбільш ефективного використання ресурсного 

потенціалу, забезпечення належного рівня фінансової стійкості, надійності та 

конкурентоспроможності, здатності протистояти ризикам та деструктивним 
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впливам, загрозам і небезпекам в процесі ведення банківського бізнесу.  

Отже, економічний аспект безпеки банків вважаємо необхідним розглядати 

в площині (рис. 1.2): 

Рис. 1.2. Взаємозалежність та взаємозв’язок ключових параметрів 

формування змісту поняття “економічна безпека банків” 
Джерело: розроблено автором 

 

Такий підхід дозволив розглядати економічну безпеку банків як з позицій 

сталого, так і динамічного розвитку. 

Ресурсоспроможність є основою здійснення банківського бізнесу і 

можливостей для проведення кредитно-інвестиційної діяльності, що передбачає 

можливості надання універсальних та специфічних банківських операцій і послуг. 

Надання банківських операцій і послуг супроводжується спектром 

квантифікованих і неквантифікованих ризиків, які є взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими. Тому операційна діяльність банків завжди супроводжується 

ризиками, які формують ризикоорієнтований підхід до управління економічною 

безпекою банків. 

Сучасна концепція управління банківськими установами повинна 

орієнтуватись на стійкість й фінансову стабільність їх функціонування. З позицій 

безпеки стабільність – це статична, кількісна та якісна характеристика основних 

параметрів ведення банківського бізнесу з конкретизацією впливу окремих його 

складових на кінцевий результат банківської діяльності, який характеризується 

досягнутим рівнем прибутковості. 

Результати банківської діяльності є одним із індикаторів, який дозволяє 

діагностувати стан економічної безпеки установ й сигналізувати про існуючі 

кризи, небезпеки та загрози. 

Продукт (послуга) Ризикозахищеність Ресурс Стабільність Результативність 

Економічна 
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Враховуючи багатоаспектність та різноплановість підходів до визначення 

економічної безпеки банків вважаємо доцільним виокремити її ключові ознаки та 

принципи. За твердженням О. Копилюк базовими ознаками банківської системи є: 

структурність, контактність, системність, функціональна спрямованість, динамічність, 

відносна закритість [84, с. 33]. Вважаємо, що такі ознаки є засадничими і окремі з них 

характеризують й економічну безпеку банківських установ.  

М. Азарська, В. Поздєєв стверджують, що управління економічною 

безпекою банку повинно ґрунтуватися на таких принципах: законності і 

нормативно-правового забезпечення, системного захисту банку від ризиків і 

загроз, збалансованих інтересів персоналу, керівництва і власників, раннього 

попередження і реагування на ризики і загрози, узгодженості загальних планів 

(прогнозів) розвитку банку із завданнями забезпечення економічної безпеки, 

превентивності заходів попередження ризиків і загроз [1, с. 150]. 

Враховуючи багатоаспектність та різноплановість підходів до визначення 

економічної безпеки банків, пропонуємо виокремити такі її ключові ознаки: 

1) системність, що виражається через ієрархію та поєднання елементів; 

2) функціональність – виконання системою функцій гарантування безпеки 

банківської діяльності; 

3) безперервність – забезпечення гарантування економічної безпеки банків; 

4) захищеність від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків, 

загроз і небезпек; 

5) адаптивність – здатність без суттєвих втрат реагувати на зміни у 

зовнішньому і внутрішньому середовищі; 

6) цільова спрямованість на формування ефективних систем безпеки банків; 

7) гнучкість – здатність реагувати на зміни і вимоги у динамічному 

середовищі; 

8) динамічність – здатність до вдосконалення та змін; 

9) інноваційність у розробці систем безпеки банків; 

10) унікальність – відсутність універсальних підходів до формування 

системи економічної безпеки банків (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Характерні ознаки економічної безпеки банків 

Джерело: розроблено автором 

 

При формуванні системного підходу забезпечення економічної безпеки 

банків вагоме місце займають її завдання та цілі. 

Основною метою економічної безпеки банків є запобігання загрозам та 

мінімізація ризиків. 

Основними цілями економічної безпеки банків є: 

1) досягнення стану динамічної ресурсної збалансованості та стійкості до 

кризових явищ і загроз; 

2) гарантування корпоративної та особистісної безпеки у банку; 

3) забезпечення безпеки ведення банківського бізнесу, гарантування 

збереження банківської та комерційної таємниці (рис. 1.4). 

Варто зазначити відсутність усталених підходів не лише до визначення 

економічної безпеки банків, але й складових, що її формують. 

З позицій формування ризикоорієнтованої системи забезпечення економічної 

безпеки діяльності В. Свєтлова виокремлює 4 основних види безпеки: фінансову, 

клієнтську, безпеку внутрішніх бізнес-процесів та персоналу [148, с. 92]. Такий підхід 

не враховує інформаційної та інтерфейсної складових, які є важливими для 

формування комплексних систем безпеки ведення банківського бізнесу. 

Складові економічної безпеки банків учені Н. Гавловська, Є. Рудніченко 

поділяють на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх віднесено техніко-

технологічну, інтелектуально-кадрову, інформаційно-комунікаційну, силову.  

Динамічність Інноваційність Унікальність 

Адаптивність 

Захищеність 

Системність Функціональність 

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Безперервність 

Цільова 
спрямованість 

Гнучкість 
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Рис. 1.4. Цілі і завдання економічної безпеки банків 
Джерело: розроблено автором 
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До зовнішніх – ринкову, а фінансова та політико-правова складові 

відчувають вплив як зовнішнього, так і внутрішнього середовища [19, с. 234]. 

Аналогічний підхід характерний для досліджень Ж. Торяник, яка 

систематизує основні складові економічної безпеки на внутрішні (фінансову, 

інтелектуально-кадрову, технологічну, силову), які підконтрольні банку та 

зовнішні (політико-правову, ринкову, інтерфейсну, екологічну, соціально-

психологічна), які не є підконтрольними банком [165, с. 322]. 

Огляд та групування видів економічної безпеки на основі різних наукових 

підходів наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Систематизація підходів до визначення складових  

економічної безпеки банків 
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Варналій З., 
Ареф’єва О., 
Кузенко Т. 

+ + + + + + + +   + +    

Фокіна Н., 
Бокій В. +    +   + +  +     

Яременко С. + +  + + + +  + +   +   
Різник Н., 
Воробйова І. + +  +  + +  +       

Зачосова Н. + + + + + + +  +     + + 

Колодізєв О. + + + + + + +  + +      
Артеменко Д. + +  + +      +     
Дмітрієв І., 
Близнюк А. + +  + + + +     +    

Ільяшенко С. + + + + + + +  + +  +    
Васильчак С., 
Моцьо Р.  + +  +    +        

Домашова Д., 
Самошина Е.  + +  + +  +         

Міляєв П. + +  + +  +         
Штаєр О. + + + + + + +  + +      
Гавловська Н., 
Рудніченко Є. + + + + + + +  +       

Джерело: складено на основі опрацювання [16, 19, 42, 68, 81, 106, 142, 176, 180] 
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Аналіз літературних джерел показав, що у цьому питанні більшість авторів 

декларують ідентичні підходи і серед основних складових економічної безпеки 

банків виділяють:  

1. Фінансову складову, яка полягає в оцінюванні фінансової діяльності 

банків з позицій прибутковість-ризик, ліквідність, платоспроможність, 

достатності рівня капіталізації й ресурсозабезпеченості, запобігання визнання 

банку неплатоспроможним та нежиттєздатним.  

2. Інформаційну складову, що полягає в ефективному забезпеченні безпеки 

інформаційних ресурсів банків. 

3. Техніко-технологічну складову, що ґрунтується на новітніх програмних 

продуктах ведення банківського бізнесу, їх впровадженні й використанні. 

4. Інтелектуально-кадрову складову, що полягає у збереженні та розвитку 

інтелектуального потенціалу банку, ефективному управлінні персоналом.  

5. Силову складову, що ґрунтується на забезпеченні фізичної безпеки 

співробітників та керівництва банку і збереженні їх майна.  

6. Нормативно-правову складову, яка базується на існуючій нормативно-

правовій базі здійснення банківської діяльності й належному юридичному 

забезпеченні. 

7. Ринкову складову, яка визначає маркетингові позиції банківської 

установи, її місце на ринку продуктів і послуг, сильні і слабкі сторони, 

конкурентні переваги і недоліки.  

8. Інтерфейсну складову, яка відображає стан взаємовідносин між банками 

та контрагентами, акціонерами, засновниками банку та працівниками, 

інвесторами, клієнтами, державними та місцевими органами влади. 

Основні формуючі складові понятійного апарату “економічна безпека 

банку” наведено на рис. 1.5. 

Отже, економічна безпека банків – це тріада вирішення таких завдань як 

досягнення стану динамічної ресурсної збалансованості та стійкості до кризових 

явищ і загроз, забезпечення корпоративної та особистісної безпеки в банках, 

забезпечення безпеки ведення банківського бізнесу, гарантування збереження 
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банківської та комерційної таємниці. 

 

 
 

Рис. 1.5. Концептуальні засади понятійного апарату “економічна безпека 

банків” 
Джерело: розроблено автором 

 
Такі цілі економічної безпеки банків дозволяють забезпечувати вирішення 

основних тактичних та стратегічних завдань розвитку банківського бізнесу. 
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1.2. Систематизація загроз і небезпек, які впливають на економічну 

безпеку банків 

 

В умовах євроконвергенції України економічна безпека банків залишається 

національною та міжнародною проблемою, оскільки процеси фінансової 

інтеграції носять глобальний характер і мають наднаціональні аспекти прояву. 

Безпека банківського сектора на національному рівні проявляється у забезпеченні 

стабільності національної валюти, грошово-кредитного, валютного й фондового 

ринків. На рівні окремих установ безпека діяльності – це не лише фінансова 

стійкість і надійність, але й здатність до оцінювання ризиків, загроз і небезпек, 

забезпечення стратегічних пріоритетів й сталого розвитку. За таких умов 

систематизація ризиків, загроз і небезпек є важливим аспектом при розробці 

механізмів ідентифікації рівнів економічної безпеки банківської системи загалом 

й конкретних установ зокрема. 

Отже, гарантування економічної безпеки є основою для стабільного 

функціонування банківського сектора та виконання ним завдань фінансового 

посередництва в економіці країни. При формуванні економічної безпеки будь-якої 

системи незалежно від рівневої належності необхідно враховувати її здатність 

ідентифікувати, оцінювати й мінімізувати небезпеки, загрози і ризики. Тому 

дослідження чинників й критеріїв систематизації загроз і небезпек економічній 

безпеці банків залишається актуальним в теоретичному та прикладному аспектах. 

Економічна безпека банків визначально формує економічну складову 

національної безпеки України, є комплексною категорією, яка відображає стан 

установ з позицій найбільш ефективного використання ресурсного потенціалу, 

забезпечення належного рівня фінансової стійкості, надійності та 

конкурентоспроможності, здатності протистояти ризикам та деструктивним 

впливам в процесі ведення банківського бізнесу. Врахування та ідентифікація 

банками загроз, реалізація яких може мати негативний вплив на стан їх 

економічної безпеки важлива з позицій попередження та своєчасного реагування 

на можливості виникнення реальних та потенційних кризових явищ, їх впливу на 
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діяльність окремих банківських установ й системи загалом.  

За твердженням О. Барановського “…дослідження наявних і потенційних 

загроз свідчить про доцільність їх зведення в кілька вихідних груп, що 

допускають у майбутньому можливість послідовних розчленувань кожної з груп і 

окремих підвидів загроз, що до них входять, згідно з практичними потребами” [6, 

с. 189]. В даному контексті учений наголошує на необхідності систематизації 

загроз економічної безпеки з урахуванням функціональної спрямованості сфери 

банківського бізнесу, забезпечення аналітичної спроможності та адресності 

формулювання подальших пропозицій. 

Дослідження впливу небезпек і загроз на економічну безпеку банківських 

установ доцільно розглядати з позицій, що небезпека породжує загрози, які в 

свою чергу спричиняють ризики. Існуючі ризики знаходять свій прояв у 

різноманітних напрямах банківської діяльності.  

На нашу думку, загрози негативно впливають на діяльність банків й безпеку 

їх функціонування. В свою чергу вони поглиблюють ризиковість банківської 

діяльності, яка є неодмінним її атрибутом. Необхідно зазначити, що ризики 

можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на результати діяльності 

банків. В свою чергу загрозам властива виключно негативна форма впливу на 

ключові сфери банківського бізнесу. Натомість ризики можуть зумовлювати 

загрози або бути наслідком їх впливу. 

В сучасних наукових дослідженнях спостерігаються неодностайні й 

неоднозначні підходи до розмежування критеріальних параметрів змістовних 

аспектів небезпеки, загрози, ризику.  

Зокрема, О. Барановський відзначає, що визначення внутрішніх і зовнішніх 

загроз необхідне для виявлення пріоритетів забезпечення банківської безпеки, 

усвідомлення гостроти реальних проблем, оцінки їх значення для функціонування 

банківської системи. [6, с. 165]. Науковець обґрунтовує, що основним у 

формуванні безпеки є поняття загрози як реальної ознаки небезпеки [6, с. 166]. 

Отже, правомірною є позиція, що загроза – це реальна або потенційна небезпека. 

С. Мельник здійснив класифікацію загроз економічній безпеці банків й 
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справедливо зазначив, що реалізація загрози ніколи не призводить до отримання 

доходів чи прибутку. Проте, на думку автора, перехід ризику в загрозу 

починається тоді, коли виникають негативні якісні зміни в економічних системах, 

що пов’язані з отриманням значних фінансових втрат, збитків, які можуть вести 

до банкрутства. Іншими словами, перехід ризику в загрозу супроводжується 

небезпекою [101, с. 77]. 

Небезпека – потенційні або існуючі негативні фактори впливу на стан 

банківських установ, які викликають загрози їх економічній безпеці. 

Загроза – зростання небезпек, яке характеризується поглибленням 

негативних впливів існуючих або потенційних факторів на фінансові результати 

діяльності банків та їх економічну безпеку. 

Ризик – кількісна оцінка позитивного чи негативного впливу небезпек на 

економічну безпеку банків.  

Підхід до розмежування понять “небезпека-загроза-ризик” з врахуванням 

специфіки банківської діяльності наведено у табл. 1.2.  

О. Петрова загрози економічній безпеці банківського бізнесу класифікує на 

зовнішні і внутрішні. До зовнішніх науковець відносить загрози: викликані 

змінами в економічній, політичній й соціальній сферах країни; зумовлені 

несприятливою ринковою кон’юнктурою; пов’язані із криміналізацією 

банківської системи; спричинені коливаннями на світових ринках. Основними 

внутрішніми загрозами учена вважає: загрози, які пов’язані: із ризиковою 

кредитною політикою банків; низькою якістю менеджменту; із порушенням 

ліквідності у діяльності банків; недотриманням банківського законодавства [124, 

с. 131]. 

Підхід до систематизації загроз економічній безпеці банків з поділом на 

зовнішні і внутрішні є найбільш часто використовуваним і правомірним, проте 

діяльність банків і банківської системи в період кризи 2014-2015 рр. засвідчила 

наявність новітніх загроз, які діють на глобальному, національному і локальному 

рівнях банківської діяльності і мають різновекторний характер. 
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Таблиця 1.2 

Підхід до розмежування понять “небезпека-загроза-ризик” з 

врахуванням специфіки банківської діяльності 

Небезпека Загроза Ризик 
Зростання кількості негативно 

класифікованих кредитів 
Неякісний кредитний 

портфель 
Кредитний 

ризик 
Недостатність активів у 
високоліквідній формі й 

неможливість їх поповнення 
за рахунок трансформації 

Незбалансована структура 
активів і пасивів банку за 

строками і сумами 

Незбалансо-
ваної 

ліквідності 

Несприятливі зміни 
процентних ставок 

Виникнення збитків або втрат 
або недоотримання доходів 
внаслідок зміни процентних 

ставок 

Процентний 
ризик 

Несприятлива зміна курсів 
іноземних валют, вартості 
фінансових інструментів 

Негативний вплив 
кон’юнктури ринку на стан і 

фінансові результати 
банківської діяльності 

Ринковий 
ризик 

Порушення у процесах 
здійснення банківських 

операцій, збої в 
інформаційних системах 
забезпечення операційної 

діяльності 

Негативний результат від 
здійснення конкретних 

банківських операцій і послуг 
його вплив на ефективність 

банківської діяльності в 
цілому 

Операційний 
ризик 

Недотримання банком вимог 
нормативних актів і чинного 

законодавства 

Деструктивний вплив на 
ділову репутацію та 

конкурентні позиції банків 

Комплаєнс-
ризик 

Джерело: розроблено автором 
 

А. Дуракова, Д. Назаров виокремили фактори і загрози, які впливають на 

економічну безпеку кредитної організації і систематизовані за такими критеріями: 

1) за характером впливу (негативні, позитивні), 2) за джерелом виникнення 

(зовнішні, внутрішні), за рівнем управління (керовані, некеровані) [41]. Авторами 

доведено, що один і той же фактор може бути елементом різних класифікацій і 

очевидно, що автори деталізують об’єкти, які підлягають захисту зловживань: 

капітал, порядок ведення банківської діяльності, ділова репутація, порядок 

функціонування і управління діяльністю банку. Учені виокремили фактори 

впливу на економічну безпеку банків, проте окремі критерії є дискусійними й 
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неточними з позицій рівнів управління банківською діяльністю. Вважаємо 

неправомірним поділ загроз на керовані й некеровані, оскільки такий критерій не 

відображає ієрархії рівнів управління в банківській сфері, а характеризує 

можливість лише впливу на них. 

На думку учених Н. Гавловської та Є. Рудніченка економічна безпека банків 

повинна ґрунтуватись на захисному підході, суть якого полягає у захищеності 

банків, їх ресурсів або інтересів від небажаних загроз [19, с. 231]. Це дозволяє 

класифікувати загрози залежно від ступеня спроможності банківських установ 

протистояти існуючим небезпекам й визначати ступінь захищеності від 

деструктивних впливів. 

В. Фурман та Н. Зачосова вважають, що до найбільших загроз економічній 

безпеці банківських установ і страхових компаній доцільно віднести наступні: 

загальний економічний спад, девальвацію національної валюти, нестійкість та 

непередбачуваність валютних курсів, дефіцит ліквідності, втрату ділової 

репутації, втрату клієнтів та їх довіри до установ і компаній, вилучення 

фінансових активів зі збереження і управління, зниження попиту на фінансові 

послуги, низький рівень регулятивного і резервного капіталів, падіння доходів 

населення і його нездатність виконувати свої фінансові зобов’язання, скорочення 

кредитних та інших видів фінансових операцій, неефективність фінансового 

менеджменту, шахрайство, політичну нестабільність, воєнні дії у державі, 

активізацію рейдерських атак, недоліки у організації державного регулювання і 

нагляду [169, с. 10]. Учені зосередили увагу на виокремленні видів загроз на 

макро- і мікрорівнях без конкретизації ключових критеріїв їх виникнення й 

поділу. 

С. Мельник загрози економічній безпеці банків класифікує за наступними 

ознаками: за походженням, за ймовірністю виникнення, стосовно видів діяльності 

банку, стосовно осіб, причетних до їх реалізації, за заподіяним збитком, за 

природою виникнення, за причинами появи, за ступенем тяжкості наслідків [101, 

с. 78-79]. Такий підхід, вважаємо достатньо обґрунтованим з позицій 

предметності сфери банківського бізнесу. 
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Д. Мельник пропонує розглядати сукупність загроз економічній безпеці 

банків з позицій поділу їх на рівні, на кожному з яких доцільно застосовувати 

специфічні інструменти ризик-менеджменту. На думку науковця, загрози 

економічній безпеці банківської системи доцільно класифікувати за наступними 

критеріями: сферою впливу (зовнішні та внутрішні), функціональною ознакою 

(інформаційні, пов’язані з управлінням банком, пов’язані з ринковим оточенням, 

пов’язані з людським фактором). Відносно кожної групи загроз легко визначити 

суб’єкт їх виникнення як фактор дії зовнішнього, мезо- чи внутрішнього 

середовища [100]. Таке твердження є правомірним, оскільки ґрунтується на 

ризик-орієнтованому підході з акцентом на суб’єктній спрямованості та 

можливостях подальшого впливу на існуючі та потенційні загрози і небезпеки. 

С. Букін залежно від ступеня спрямованості виокремлює загрози прямі 

(явні) і опосередковані; за ступенем гласності – відкриті, приховані; за 

інтенсивністю – постійні та змінні; за характером поширення – активні і пасивні; 

за комплексністю – прості і складні; за часом настання – близькі й далекі; за 

адресністю – особистісні (персональні) і корпоративні; за ступенем визначеності – 

конкретні і невизначені; за реальністю настання – реальні та можливі [15, с. 30].  

Існує також підхід, згідно якого пропонується класифікувати загрози 

економічній безпеці банків за такими ознаками: ймовірність настання (явні та 

латентні); можливість прогнозування (прогнозовані та непрогнозовані); за 

розміром втрат (катастрофічні, значні та такі, що викликають стан труднощів); за 

об’єктом посягання (інформація, фінанси, персонал, імідж); за природою 

виникнення (викликані політикою, кримінальні, конкурентні та контрагентські) 

[146, с. 858-859]. 

Узагальнюючи існуючі підходи, на нашу думку, загрози і небезпеки 

економічній безпеці банківської діяльності доцільно класифікувати не лише за 

джерелами виникнення (внутрішні та зовнішні), але й залежно від рівневої 

структури й рівнів управління з виокремленням загроз і небезпек мега-, макро-, 

мезо- й мікрорівнів. Отже, вважаємо доцільним класифікувати існуючі загрози й 

небезпеки на глобальному, національному, регіональному та локальному 
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(місцевому) рівнях. 

Основними чинниками, які зумовлюють виникнення загроз мегарівня 

вважаємо такі: стан світової економіки та фінансової системи, рівень світових цін, 

рівень гармонізації банківського законодавства країн ЄС, стан дотримання вимог 

Базельського комітету з питань банківського нагляду і контролю, рівень боротьби 

з економічною злочинністю та шахрайством, дотримання вимог FATF.  

На макрорівні такими чинниками загроз і небезпек є: стан національної 

економіки, рівень розвитку банківської та фінансової систем, індекс споживчих 

цін, доходи (видатки) державного бюджету, сальдо рахунку платіжного балансу, 

рівень інфляції, рівень безробіття, рівень девальвації гривні, міграційний рух 

населення та ін. Починаючи із 2014 року виникли загрози і небезпеки, які 

пов’язані із здійсненням військових дій на Сході України та анексією Криму, які 

призвели до збитків банківської системі у розмірах 70 млрд. грн. і 22 млрд. грн. 

відповідно. 

На мезорівні основними чинниками, які зумовлюють виникнення загроз і 

небезпек вважаємо: економічні (ВРП, обсяг інвестицій тощо), демографічні 

(кількість населення, міграція), соціальні (кількість зайнятих, середня заробітна 

плата), науково-технічні, культурні, інформаційні та ін., які впливають на 

формування регіональної банківської системи і визначають рівень її економічної 

безпеки. 

На мікрорівні основними загрозами і небезпеками вважаємо такі, що 

виникають в результаті здійснення конкретними установами операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності й спричиняють: недостатній рівень 

капіталізації банків, зростання обсягів негативно класифікованих кредитів, 

збитки, відтік депозитів, незбалансовану структуру активів і пасивів за строками і 

сумами, недосформований обсяг резервів під активні операції, непрозорість 

корпоративного управління, недостатній рівень кваліфікації персоналу, відтік 

інформації й шахрайство. 

Систематизуючи загрози і небезпеки економічній безпеці банків необхідно 

відзначити, що причинно-наслідковий характер їх виникнення зумовлений 
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порушенням ключових засад функціонування банківської системи, таких як: 

– невідповідність рівня розвитку банківського і реального секторів 

економіки; 

– недостатня стійкість банківської системи; 

– нестабільність економічної політики; 

– невідповідність основних напрямів розвитку банківської діяльності в 

країні цільовим завданням розвитку економіки; 

– наявність диспропорцій у розвитку регіональної мережі банків; 

– відсутність стратегії розвитку регіональної банківської системи. 

– монополізація ринку банківських послуг державними банківськими 

установами із відсутності напрямів із денаціоналізації. 

Новітнім критерієм класифікації загроз і небезпек у діяльності банків 

вважаємо ознаку форм власності й системної значимості. На нашу думку, 

необхідно виокремлювати існуючі загрози у банках із державною формою 

власності, з іноземним та вітчизняним капіталами. Також важливо й вкрай 

необхідно здійснювати дослідження загроз і небезпек в контексті виокремлення їх 

у системно важливих й інших банківських установах. 

Слід зазначити, що згідно існуючих нормативних та правових актів 

системоутворюючий – це банк, неможливість функціонування якого спричиняє 

значний вплив на функціонування банківської системи в цілому. Згідно з Законом 

України “Про банки і банківську діяльність” – це банк, зобов’язання якого 

становлять не менше 10 % від загальних зобов’язань банківської системи [113; 

131]. Отже, банкрутство одного або кількох системоутворюючих банків може 

спричинити ефект “доміно” й спровокувати системну банківську кризу. Тому 

загрози й небезпеки доцільно класифікувати на такі, що мають системний й 

несистемний характер. Така ознака систематизації є важливою в умовах 

наростання кризових явищ у системноважливих банках. В умовах сьогодення 

державні установи концентрують найбільші обсяги збитків, проблемних, 

непрацюючих кредитів та проблем реальної капіталізації, що проявляється у 

значному перевищенні статутного капіталу над власним.  
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До 2016 року основними видами загроз діяльності банківських установ та їх 

економічній безпеці визнавались зниження рівня кредитування та депозитних 

операцій, шахрайство у банківській сфері, низький рівень якості активів банків, 

втручання інсайдерів у потоки фінансової інформації, втрата клієнтів, напади 

зловмисників на офіси банків, злочинні дії банківського персоналу, тощо. Названі 

загрози є характерними для банківських установ, що продовжують функціонувати 

дотепер. Однак, у період з 2014 по 2018 рік, сила їх впливу на результати 

банківської діяльності суттєво посилилась, збитки, спричинені їх реалізацією, у 

більшості випадків стали катастрофічними. 

Одночасно, з’явились й інші загрози, які донині не були притаманними для 

учасників банківського сектора. Так, воєнні дії на Сході країни призвели до того, 

що Постановою від 6 серпня 2014 року Національний банк України наказав 

банкам України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в 

населених пунктах, які не контролюються українською владою. Це означало 

втрату частини регіональної банківської мережі, клієнтів та фінансових ресурсів 

від здійснення операційної діяльності на анексованих й окупованих територіях. 

Тому, новітнім критерієм, який необхідно враховувати при групуванні загроз й 

небезпек економічній безпеці банків вважаємо ступінь впливу на безпеку 

банківської діяльності, який може бути значний, допустимий або мінімальний 

(табл. 1.3). 

Загалом загрози безпеці банків можна поділити на дві великі групи – 

внутрішні й зовнішні. До внутрішніх загроз належать фактори, які або 

безпосередньо генеруються банком, або є частиною його внутрішнього 

середовища.  

До основних внутрішніх загроз й небезпек можна віднести рівень 

забезпеченості фінансовими ресурсами, неоптимальну структуру активів і 

пасивів, некомпетентність вищого керівництва й персоналу, а також інші 

фактори, що безпосередньо належать до внутрішньої діяльності банку.  

До зовнішніх належать загрози й небезпеки, що обумовлені дією факторів, 

які є результатом впливу зовнішнього середовища на банк, зокрема діяльність 
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держави, економічна кон’юнктура в країні та світі, конкуренти тощо. 

Таблиця 1.3 

Систематизація загроз і небезпек економічній безпеці банків 

Класифікаційні ознаки Види загроз і небезпек 

Залежно від рівневої 
структури й рівня 
управління 

мегарівня 
макрорівня 
мезорівня 
мікрорівня 

За сферою виникнення зовнішні 
внутрішні 

В залежно від форми 
власності 

державних банків 
банків з іноземним капіталом 
банків з приватним капіталом 

Залежно від системної 
значимості 

загрози системоутворюючих банків 
загрози несистемних банків 

Залежно від виду 
банківської діяльності 

загрози операційній діяльності 
загрози фінансовій діяльності 
загрози інвестиційній діяльності 

Залежно від виду об’єкта 

фінансові 
матеріальні 
інформаційні 
інтелектуальні 
трудові 

Залежно від тривалості 
впливу на об’єкт 

постійні 
тимчасові 

За характером впливу 
позитивний 
негативний 
нейтральний 

Ступінь впливу на безпеку 
банківської діяльності 

значний 
допустимий 
мінімальний 

Масштаб прояву 
(розповсюдження) 

на рівні банківської системи 
на рівні окремого банку 

За формою прояву 
кризових явищ 

потенційні; 
приховані; 
реальні; 
критичні. 

За об’єктом посягань загрози фінансовим, інформаційним, корпоративним, 
трудовим, комерційним інтересам 

За суб’єктами загроз загрози з боку конкурентів, контрагентів, персоналу; 

За проявом небезпек 

загрози втрати ліквідності та прибутковості,  
загрози змін у корпоративному контролі; 
загрози зниження вартості банківського бізнесу; 
загрози щодо реорганізації; 
загрози щодо банкрутства. 

Джерело: розроблено автором 
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Детальніше групування загроз і небезпек на зовнішні та внутрішні наведено 

у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Систематизація загроз економічній безпеці банків за сферою 

виникнення 

Зовнішні Внутрішні 
Перманентний військовий конфлікт на 
Сході України 

Недостатній рівень капіталізації 
проблемних банківських установ 

Правомірність націоналізації АТ 
“Приватбанк” й стан судових проваджень 

Нарощування диспропорцій у структурі 
власного капіталу 

Недостатність у темпах зростання 
реального сектора економіки 

Значний обсяг недіючих кредитів 

Низькі темпи зростання ВВП Значна частка у валових кредитах обсягів 
кредитування пов’язаних осіб 

Значний обсяг зовнішнього боргу 
України та його нарощення 

Неоптимальна структура банківських 
активів і пасивів за строками і сумами 

Негативна дія зовнішніх ризиків на 
діяльність банків 

Значний вплив внутрішніх 
квантифікованих й неквантифікованих 
ризиків на діяльність банків 

Стан співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями 

Зниження вартості банківського бізнесу. 

Нерозробленість низки законодавчих та 
нормативних актів з питань банківської 
діяльності та управління проблемними 
активами 

Порушення корпоративних прав 
власників і засновників банку 

Зростання регуляторних вимог до рівня 
капіталізації банків й формування нових 
буферів капіталу 

Високий рівень доларизації активів і 
пасивів банків 

Низький рівень доходів населення і 
відсутність мотивації у формуванні 
заощаджень 

Низький рівень дієздатності банків й 
зростання адміністративних витрат 

Високий рівень концентрації активів і 
капіталу банківської системи у державних 
установах й монополізація ринку 
установами державної форми власності  

Високий рівень загроз, пов’язаних із 
збереженням інформаційної, банківської 
та комерційної таємниць 

Недотримання й декларативний характер 
основних цільових орієнтирів режиму 
інфляційного таргетування 

Недостатній рівень кваліфікації персоналу 

Недостатній розвиток фондового ринку та 
його інструментів 

Низька ефективність внутрішніх систем 
організації банківської безпеки 

Недостатність інноваційних банківських 
продуктів і послуг на ринку 

Недостатня інноваційна активність у 
діяльності банків 

Джерело: розроблено автором 
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Економічна безпека банків в системі забезпечення національної безпеки 

держави залежить від: політичної та економічної стабільності як усередині країни, 

так і в сусідніх державах, з якими підтримуються тісні економічні й політичні 

відносини; ступеня залежності банківської системи країни від внутрішніх і 

зовнішніх джерел фінансування; наявності потенційних та реальних зовнішніх і 

внутрішніх загроз; рівня концентрації активів банків з позицій монополізації 

ринку, галузевої структури, корпоративної власності, техніко-технологічної 

оснащеності та кадрової й майнової безпеки. Організація економічної безпеки 

банку залежить від того, наскільки ефективно він здатний уникнути можливих 

загроз за окремими складовими з врахуванням впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища.  

Основними внутрішніми загрозами економічній безпеці банківських 

установ є: незадовільна якість кредитного портфеля, низький рівень компетенції 

менеджменту, нераціональна структура активів і пасивів, суттєва залежність від 

інсайдерів, злочинні дії персоналу, неприбуткова банківська діяльність. 

Зовнішніми загрозами економічній безпеці банку залишаються: недосконале 

нормативно-правове регулювання банківської діяльності, непослідовна грошово-

кредитна політика Центрального банку та недосягнення ключових параметрів 

щодо показників таргетування інфляції, нестабільність зовнішнього середовища, 

недовіра до банківської системи, непрозорість умов ведення банківського бізнесу, 

недостатність заходів щодо запобігання відмиванню грошей та шахрайству. З 

іншого боку - це стан, при якому організація безпеки спрямована на максимальне 

запобігання ризикам та загрозам з метою забезпечення стійкого функціонування 

банків, ефективного використання ресурсів. 

Гарантування економічної безпеки банків зумовлюється специфікою їх 

діяльності та повинно враховувати наступне: наявність високої залежності 

клієнтів та контрагентів банків від ризиків можливих втрат у випадку реалізації 

загроз; можливий відтік конфіденційної інформації створює загрозу для 

діяльності банку як суб’єкта господарювання; значно ширший перелік 

потенційних загроз і відповідно об’єктів захисту, порівняно з іншими сферами 
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діяльності. 

Отже, на сьогодні не існує усталених підходів до систематизації загроз і 

небезпек економічній безпеці банків. Тому для отримання повної інформації про 

рівень економічної безпеки банків необхідне застосування сукупності методів, 

оскільки окремо жоден із них не надає повної інформації для прийняття 

управлінських рішень і планування відповідних заходів. Ефективність механізму 

забезпечення економічної безпеки банків прямо пропорційно залежна від ступеня 

врахування ризиків, загроз і небезпек. В основі забезпечення економічної безпеки 

банків є їх фінансова стабільність, яка є результатом дії системи управлінських, 

організаційних, технічних та інформаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення їх стійкого функціонування, захист прав та інтересів, підвищення 

ліквідності активів, збереженість фінансових та матеріальних цінностей. 

Найбільш негативним впливом реалізації будь-якої загрози є ліквідація банку, 

причиною якої може бути сукупний вплив факторів мега-, макро-, мезо- та 

мікрорівнів, тому в процесі оцінювання рівня економічної безпеки банків 

необхідно комплексно враховувати їх взаємовплив та взаємообумовленість. 

Гарантування економічної безпеки банків є основою їх стабільного 

функціонування і розвитку та залежить від ступеня впливу різноманітних загроз і 

небезпек. Проблемними аспектами ідентифікації загроз і небезпек залишається 

вибір критеріїв і визначальних характеристик їх систематизації з позицій 

розробки дієвого механізму гарантування економічної безпеки банків. Оскільки 

економічна безпека є результатом дії сукупності усіх складових функціонування 

банківського сектору національної економіки, необхідно враховувати загрози й 

небезпеки залежно рівневої належності й управління, системної значимості й 

характеру впливу. Такий підхід на відміну від існуючих дозволить 

систематизувати загрози й небезпеки мега-, макро-, мезо- й мікрорівнів, 

системоутворюючі й інші. Слід враховувати, що з розширенням видів діяльності 

зростає й кількість загроз та небезпек, які слід ідентифікувати в процесі роботи 

банків, що потребує поглибленої систематизації й відповідного наукового 

обґрунтування та вирішення в сучасній практиці. Таким чином, рівень 
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економічної безпеки банківської діяльності визначається тим, наскільки 

ефективно забезпечується запобігання загрозам й небезпекам та усунення їх 

негативних впливів на банківську систему. 

 

 

1.3. Система забезпечення економічної безпеки банків та її складові 

 

В умовах інтенсифікації розвитку банківської сфери, реструктуризаційних 

та реорганізаційних перетворень бізнесу, поглиблення процесів консолідації й 

загострення конкуренції, високої динамічності трансформаційних змін, посилення 

ймовірності виникнення кризових явищ у діяльності банківських установ й 

негативної дії дестабілізуючих чинників обумовлюється потреба формування 

концептуальних засад економічної безпеки банків на основі системного підходу з 

впровадженням сучасних форм, методів, важелів та інструментів й комплексного 

врахування взаємозв’язків її елементів, спрямованого на нейтралізацію ризиків, 

загроз і небезпек з позицій “прибутковість-ліквідність-ризик-безпека 

функціонування”. 

В умовах сьогодення необхідність формування системи економічної 

безпеки банків обумовлена тим, що:  

1) банківська система не лише забезпечує механізм безпечного й 

ефективного міжгалузевого й міжрегіонального перерозподілу фінансових 

ресурсів, але й виступає ключовою ланкою кредитної системи, розрахункового й 

платіжного механізму країни;  

2) стан банківської системи суттєво визначає стійкість національної валюти, 

її купівельну спроможність та динаміку інфляційних процесів, що має первинне 

значення у процесах державотворення;  

3) діяльність банків пов’язана із вирішенням фінансових інтересів 

необмеженого кола суб’єктів щодо формування й перерозподілу фінансових 

ресурсів;  

4) банки здійснюють вплив на активізацію економічних процесів в країні та 
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інноваційно-інвестиційний розвиток економіки;  

5) потребує жорстких методів правового й економічного регулювання в 

порівнянні з іншими суб’єктами економічних відносин. 

В методологічному аспекті системний підхід дозволяє розглядати в рамках 

системи суть явища, а також внутрішні взаємозв’язки і суперечності системи 

через підбір критеріїв, що забезпечує розуміння діалектики розвитку в складній 

функціонально пов’язаній системі. 

М. Кротов, В. Мунтіян справедливо підкреслюють, що в системному 

підході велике значення має проблема цілісності. Представити цілісну систему – 

це відобразити у свідомості людини у визначених поняттях і категоріях її 

внутрішню природу, характерні риси і особливості [91, с. 54]. Науковці 

представляють економічну безпеку з позицій потреби формування цілісності 

системи, а також наголошують на тому, що дослідження економічної безпеки 

повинно бути системним, комплексним і цілісним [91, с. 55]. Підтримуємо думку 

учених про необхідність використання теорій складних систем, що дозволяє 

виокремлювати ознаки будь-якої системи як єдності підсистем і елементів й 

існуючих між ними прямих і непрямих взаємозалежностей.  

Системний підхід як сукупність структурних елементів системи 

економічної безпеки обгрунтований А. Светлаковим та І. Глотіною й базується на 

сукупності взаємопов’язаних  і взаємодоповнюючих елементів: функціональне 

призначення (мета, завдання, принципи, функції); суб’єктно-об’єктний склад 

(суб’єкт, об’єкт, предмет); інформаційно-правове забезпечення (законодавство, 

нормативи, стандарти, статистичні дані, аналітична інформація); інструментальне 

забезпечення (моніторинг загроз, оцінка захищеності об’єкту, розробка заходів з 

протидії загрозам, реалізація заходів) [147, с. 75-76]. 

Вітчизняні учені О. Кириченко та С. Мелесик наголошують на тому, що 

система економічної безпеки банків повинна грунтуватися на дієздатності і 

акцентують, що “…процес формування методології економічної безпеки 

банківської системи передбачає перехід від поняття економічної безпеки як 

забезпечення реалізації національних інтересів до поняття безпеки як здатності до 
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відтворення основного національного інтересу, а також – від протистояння 

загрозам, які мають певною мірою зовнішній щодо банків характер, до 

забезпечення сталого розвитку, що визнає наявність органічних системі 

внутрішніх загроз. У такому ракурсі економічна безпека банків характеризує 

дієздатність системи та може досліджуватися із якнайширшим застосуванням 

інтегрованих методів та інструментів низки наук” [75, с. 227]. 

В сучасних дослідженнях вагоме місце також займає ризикоорієнтований 

підхід з позицій “ризик-дохід”. Зокрема, А. Рудніцкій стверджує, що економічна 

безпека відображає ступінь ризику, а система економічної безпеки повинна 

передбачати управління ризиком як комплекс заходів із запобігання критичних 

ситуацій [145. с. 49]. 

Стосовно економічної безпеки банківської діяльності, то це, перш за все, 

спроможність інститутів влади (регулюючих органів, банківського співтовариства 

і вищого керівництва банків) і банківської системи в цілому забезпечувати 

стійкий розвиток банківського бізнесу і ефективне виконання банками їх 

економічних функцій [116]. Тобто, виходячи з наведеного, при формуванні 

системи економічної безпеки банків необхідно враховувати реальні і потенційні 

можливості щодо забезпечення стійкого та ефективного розвитку з боку як 

макрорегуляторів, банківської системи як інституційного утворення, так і 

окремих установ. 

Обґрунтовуючи потребу формування цілісної системи економічної безпеки 

банків Н. Дудченко акцентує, що така система має свої відмітні ознаки від інших 

подібних систем економічної безпеки, наприклад підприємства, регіону, 

території. Система економічної безпеки комерційних банків може бути: 

індивідуальною для конкретного банку, оскільки залежить від рівня розвитку 

банку, його призначення і специфіки; регіональною, якщо їй властиві деякі 

загальні характеристики для банків на конкретній території або в регіоні; 

загальнодержавною, коли є загальні тенденції, характерні для комерційних банків 

України [38, с. 13-14]. 

Отже, на макрорівні економічна безпека банків повинна спрямовуватись на 
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ефективне функціонування банківської системи, грошово-кредитного ринку та 

економіки країни на засадах інноваційно-інвестиційного розвитку та протидіяти 

ризикам і загрозам як глобального, так і національного характеру. 

При дослідженні економічної безпеки окремого банку акценти зміщуються 

на забезпечення безпечних умов функціонування, які дозволяють досягти 

максимального фінансового результату, збільшення обсягу й покращення якості 

активів, конкурентоспроможності на ринку банківських продуктів і послуг. 

Розглядаючи систему економічної безпеки банківської установи з позицій 

структурних елементів, що її формують варто відзначити відсутність 

загальновизнаних підходів до її формування. 

Згідно досліджень Н. Зачосової система економічної безпеки банку 

представляє собою сукупність об’єктів, суб’єктів і механізму реалізації безпеки, 

об’єднаних спільною метою та завданнями щодо протидії загрозам, які 

забезпечують безпеку банку та досягнення ним цілей бізнесу, а також укріплення 

позицій на ринку банківських послуг [68, с. 152]. Автор виокремлює три основні 

складові, які забезпечують економічну безпеку: об’єкти, суб’єкти і механізм 

реалізації безпеки, проте не представляє цілісність та взаємозв’язок складових 

такої системи. 

Я. Коваль під системою забезпечення безпеки розуміє комплекс правових, 

організаційно-управлінських, інженерно-технічних і профілактичних мір 

спрямованих на захист банку від усіх сучасних небезпек й загроз у фінансовій 

сфері [77, c. 220-221]. Така позиція в значній мірі ґрунтується на фінансовій 

складовій економічної безпеки, а загрози й небезпеки, які характерні для 

інформаційної, техніко-технологічної, інтелектуально-кадрової, силової, 

політико-правової, ринкової, інтерфейсної залишились поза увагою науковця. 

Згідно досліджень І. Мігус система економічної безпеки комерційних банків 

та її складові як і будь-яка система характеризуються такими елементами, як: 

об’єкти, суб’єкти, функції, принципи, механізм забезпечення та методика оцінки 

стану системи [107]. Такий підхід має прикладне значення з позицій необхідності 

розробки методичного інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки 
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банків. 

При формуванні систем забезпечення економічної безпеки банків необхідно 

враховувати також її функції. За твердженням С. Яременка комплексна система 

економічної безпеки банків повинна реалізовувати свої функції на двох рівнях: 

стратегічному та виробничому [181]. 

Н. Дудченко та С. Міхно стверджують, що система повинна включати в 

себе такі обов’язкові елементи: об’єкти та суб’єкти економічної безпеки банку, 

підсистеми, принципи, на яких вона повинна будуватись, механізм управління 

тощо [40]. За такого підходу система економічної безпеки банків є сукупністю 

елементів, які її формують, забезпечуючи функціональність, адаптивність та 

цілісність. 

З позицій В. Коваленко систему безпеки банківської діяльності можна 

визначити як організовану сукупність спеціальних органів, коштів, методів і 

заходів, що забезпечують захист діяльності від впливу внутрішніх та зовнішніх 

загроз. На думку ученої концепція формування безпеки банківської діяльності є 

науково обґрунтованою системою поглядів на визначення основних напрямів, 

умов і порядку практичного рішення завдань захисту банківської справи від 

протиправних дій і недобросовісної конкуренції та передбачають генеральну 

мету, завдання, суб’єкти, об’єкти, принципи, методи [76]. Тобто акцентується на 

специфіці її формування та напрямах реалізації із задіянням відповідного 

методичного інструментарію й захисному аспекті. 

Погоджуємося з підходом відомого ученого О. Барановського, який 

стверджує, що розглядаючи безпеку банку через призму організації, маємо 

акцентувати увагу як на її зовнішньому, так і на 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 спеціалістів і менеджерів відділів 

банку (його підрозділів), неформальних груп, а також адміністрації банку та його 

власників [7, с. 17]. 

Н. Гавловська, Є. Рудніченко акцентують та функціональному підході до 
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формування системи економічної безпеки банку з виокремленням внутрішніх та 

зовнішніх складових. Цей поділ заснований на тому, що на окремі функціональні 

складові системи економічної безпеки відбувається вплив зовнішнього та/або 

внутрішнього середовища [19, c. 234]. 

На думку С. Яременка оптимальним підходом до визначення структури 

комплексної системи економічної безпеки є ресурсний підхід. Основними 

ресурсами, які забезпечують діяльність банку є фінансові, матеріальні, 

інформаційні та кадрові. Тобто, щодо ресурсів, то тут діяльність банків має 

інтегрований характер. Виходячи з цього основні зусилля комплексної системи 

економічної безпеки мають спрямовуватися саме на захист зазначеної сукупності 

ресурсів у процесі як їх формування, так і використання. За таких умов структуру 

вказаної системи будуть складати безпека матеріальних ресурсів, безпека 

фінансових ресурсів, інформаційна безпека, кадрова безпека [180, с. 110]. 

Отже, систематизація наукового доробку щодо формування системи 

гарантування економічної безпеки банків дозволяє зробити низку узагальнень: 

по-перше, підхід до формування має бути цілісним і відображати 

особливості та ієрархію на різних рівнях управління банківською системою; 

по-друге, цільова спрямованість системи повинна відображати станові 

характеристики з позицій моніторингу ризиків, загроз й небезпек; 

по-третє, така система являє собою сукупність елементів, які знаходяться у 

взаємозв’язку та взаємозалежності; 

по-четверте, враховуючи особливості фінансового посередництва підхід до 

побудови системи повинен бути ресурсоорієнтованим й забезпечувати безпеку 

функціонування банків; 

по-п’яте, основними складовими системи безпеки банків є: суб’єкти, об’єкт, 

цільова спрямованість, принципи, функції, інструментарій та підсистеми 

забезпечення. 

Враховуючи системність, комплексність, цілісність, ієрархічність та відносну 

самостійність формування системи економічної безпеки банків вважаємо за доцільне 

представити її структурні компоненти, які наведено на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Формування системи економічної безпеки банків 
Джерело: розроблено автором 
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В умовах сьогодення система економічної безпеки банків не має 

уніфікованого й універсального характеру. Така система є динамічною й рівневою 

і відображає специфіку функціонування окремої банківської установи, 

особливості функціонування банків на рівні регіонів й стан регіональної 

банківської системи, стан розвитку й особливості функціонування банківської 

системи країни, стан міжнародного фінансового ринку й діяльність 

транснаціональної банківської системи. 

На нашу думку, система економічної безпеки банків – це комплекс 

взаємопов’язаних управлінських заходів організаційно-правового та фінансово-

економічного характеру, які реалізуються уповноваженими органами, службами, 

підрозділами банків та спрямовані на захист їх інтересів від протиправних дій з 

боку реальних або потенційних носіїв загроз, що можуть призвести до істотних 

економічних втрат та дестабілізувати тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення 

конкурентних переваг й забезпечення економічного зростання в перспективі. 

Управління економічною безпекою визначається:  

1) керованістю всієї сукупності фінансових, матеріальних, інформаційних, 

інтелектуальних та трудових ресурсів та їх предметною спрямованістю на 

прийняття ефективних обґрунтованих управлінських рішень;  

2) якістю суб’єктного складу та раціональністю, динамізмом, варіативністю 

прийнятих ним рішень;  

3) якістю сформованої структури управління як системної сукупності 

взаємовідносин і взаємозв’язків.  

В такому контексті систему управління економічною безпекою банків 

можна визначити як сукупність взаємопов’язаних елементів, яка складається з 

низки підсистем й передбачає: забезпечення стабільного функціонування банків й 

банківської системи та спрямована на попередження виникнення та розвитку 

загроз економічній безпеці, зниження ступеня їх негативного впливу, управління 

ризиками, врахування альтернативних шляхів забезпечення безпеки банків на 

основі застосування відповідного інструментарію та методів фінансового аналізу і 

оцінки фінансового стану з використанням граничних значень показників та 
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інтегральних комплексних оцінок її рівня. 

Найчастіше під інструментарієм забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарювання розуміють сукупність елементів, що застосовується для захисту 

їх фінансових інтересів [159, с. 131]. На нашу думку, у банківській сфері такий 

інструментарій включає методи, важелі та інструменти. 

Методи – це конкретні дії, які зорієнтовані на забезпечення результативності 

й реалізацію цільових орієнтирів у формуванні системи економічної безпеки 

банків. Найбільш дієвими методами макрорівня, які мають ринкове спрямування 

вважаємо формування складових фінансової безпеки країни й визначення 

ключових характеристик банківської безпеки; обгрунтування методів та підходів 

до оцінювання безпеки банківської системи, обгрунтування критеріїв системно 

важливих банків та їх впливу на безпеку банківської системи, визначення методів 

рейтингового оцінювання банків України; розробка підходів до використання 

таких методів оцінювання економічної безпеки як: економічні нормативи, 

показники і коефіцієнти, банківські ризики, рейтингове оцінювання, планування і 

прогнозування, експертне оцінювання, дотримання вимог FATF з протидії 

відмиванню грошей та боротьби з шахрайством тощо. 

На мікрорівні основними методами оцінювання рівня економічної безпеки 

вважаємо коефіцієнтний, ризик-орієнтований, підхід, що грунтується на 

дотриманні економічних нормативів, моніторинг бізнес-процесів, реорганізація, 

реструктуризація, санація банків. 

Важелі – це засоби реалізації методів. Ключовими важелями макрорівня є 

дотримання нормативно-правових актів з питань банківської діяльності, 

механізми, умови рефінансування, система гарантування вкладів, норми 

обов’язкового резервування, програми фінансового оздоровлення та санації, 

санкції, стимули, системи соціального страхування, фінансовий моніторинг. 

На рівні окремого комерційного банку основними важелями у забезпеченні 

економічної безпеки виступають: дотримання вимог до формування рівня й 

буферів капіталу, якість активів та рівень сформованих резервів за ними, 

результати діяльності, прозорість корпоративного управління, ризик-менеджмент, 
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моніторинг і оцінка безпеки основних складових фінансової, операційної та 

інвестиційної діяльності банку.  

Інструменти в найбільшій мірі спрямовані на реалізацію поставлених цілей і 

завдань економічної безпеки банків. На макрорівні інструменти економічної 

безпеки доцільно систематизувати в рамках банківського регулювання, нагляду і 

контролю, які являють собою визначальну складову механізму державного 

регулювання банківських установ. 

Позиція щодо необхідності державного регулювання економічної безпеки 

банківських установ України достатньо аргументована у дослідженнях Я. Коваль з 

представленням характеристик й особливостей банківського регулювання, нагляду 

і контролю та їх значення й специфіки у формуванні механізму забезпечення 

економічної безпеки. Автор представила трактування механізму державного 

регулювання економіки з позицій системи, яка становить компонентну структуру 

й включає цілі, завдання, принципи, функції, суб’єкти й об’єкти, методи та форми 

державного регулювання економіки [78, с. 183]. Такий підхід є цінним, оскільки 

автор виокремлює основні цілі банківського регулювання, нагляду і контролю, які 

стосуються економічної безпеки банківських установ. 

В контексті формування системи забезпечення банківської безпеки, 

регулювання – це адміністративні та індикативні засоби впливу суб’єктів 

державного управління, які забезпечують стабільність й безпечність 

функціонування банків України з врахуванням впливу загроз та небезпек. 

Нагляд як адміністративний інструмент забезпечення економічної безпеки 

спрямований на впровадження відповідних його форм з метою запобігання 

негативним явищам і загрозам на різних етапах функціонування банків з моменту 

державної реєстрації та ліцензування, дистанційного нагляду, інспекційних 

перевірок та рейтингових оцінок банків. 

Контроль – це процес попередніх, поточних й наступних перевірок 

фінансово-господарської діяльності банків щодо дотримання ними чинного 

законодавства, усунення виявлених порушень та недоліків, попередження й 

реагування на існуючі й потенційні небезпеки, загрози, ризики. 
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Інструменти забезпечення економічної безпеки на рівні окремої банківської 

установи відповідають специфіці здійснюваних банківських операцій і послуг й 

відображають напрями управлінського впливу щодо мінімізації та нейтралізації 

ризиків, загроз і небезпек. 

Згідно досліджень Б. Шпильового до основних внутрішніх методів 

забезпечення фінансової безпеки банку належать: фінансове планування, 

фінансовий аналіз, фінансове регулювання, фінансовий контроль [175, с. 139]. 

Запропоновані методи мають універсальний характер, в повній мірі відповідають 

базовим функціям управління і в значній мірі стосуються фінансового 

менеджменту банку. 

На нашу думку, на мікрорівні до основних інструментів безпеки доцільно 

віднести оптимізацію структурних підрозділів банку, ідентифікацію ризиків 

операційної діяльності, оптимізацію витрат, дотримання основних економічних 

нормативів банківської діяльності, нарощування рівня капіталу, оптимізацію 

дивідендної політики, контроль та збереження банківської та комерційної 

таємниці, формування внутрішніх систем контролю і аудиту. 

В основі економічної безпеки банківських установ лежить тісна взаємодія 

основних підсистем, які забезпечують її ефективне формування. 

Управлінська – це підсистема, яка забезпечує дію суб’єкта на об’єкт 

управління з метою найбільш повної реалізації цільової спрямованості щодо 

формування системи економічної безпеки банків. Вона являє собою комплекс 

заходів щодо досягнення поставлених цілей й забезпечує раціоналізацію 

комплексу дій щодо діагностики небезпек та загроз зовнішнього й внутрішнього 

середовища.  

Важливим елементом забезпечення економічної безпеки банків є підсистема 

інформаційно-аналітичного забезпечення, яка повинна бути основою 

інформаційної складової безпеки й стати підгрунтям для оцінювання рівня 

безпеки та містити інформацію щодо якісних і кількісних показників-індикаторів 

безпеки, наявних й потенційних ризиків і загроз та параметрів їх кількісного 

оцінювання, формалізованих фінансових інтересів і стану їх реалізації, 
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стратегічних планів (стратегій) забезпечення економічної безпеки, ефективності 

використання ресурсного потенціалу, його обсягу, а також джерел надходження і 

напрямів використання. Отже, інформаційне забезпечення є сукупністю 

статистичної, економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. Наявність 

повної, своєчасної та достовірної інформації дозволить приймати ефективні 

рішення для передбачення, запобігання та подолання різного роду загроз. В 

рамках цієї підсистеми забезпечується збір та опрацювання аналітичної 

інформації щодо заходів забезпечення безпеки банків, моніторинг та 

прогнозування умов, загроз, небезпек та індикаторів економічної безпеки, 

розробка та впровадження необхідних заходів щодо її підтримки на належному 

рівні. 

Обліково-аналітичне забезпечення є основою здійснення управління 

економічною безпекою банків, оскільки базується на ретроспективних та 

перспективних даних фінансової звітності банків та їх конкурентних позиціях. 

Обліково-аналітична підсистема як складова комплексної системи економічної 

безпеки повинна передбачати збір, узагальнення й обробку даних оперативного, 

статистичного і бухгалтерського обліку у відповідності до МСБО. 

Підсистема аналізу включає оцінювання можливих загроз економічній 

безпеці, фінансовій стійкості, ліквідності та платоспроможності, ефективності 

використання наявних ресурсів. Методами проведення є: SWOT-аналіз, PEST- 

аналіз, SNW-аналіз, аналіз розробки сценаріїв подій, стрес-тестування тощо [114].  

Підсистема планування спрямована на розробку плану управління 

установами банків, який спрямований на досягнення цільової спрямованості й 

формування ефективної системи економічної безпеки. Отже, планування – це 

процес реалізації поточних й стратегічних цілей функціонування банків на 

безпекоорієнтованих засадах. Роль планування у системі економічної безпеки 

банків полягає в обґрунтуванні на основі аналізу поточного стану розробки планів 

і стратегій, які базуються на оцінці зовнішніх і внутрішніх ризиків, загроз і 

небезпек. 

Підсистема контролінгу передбачає два основні напрями – тактичний та 
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стратегічний – оскільки оцінювання рівня економічної безпеки проводиться 

постійно з метою визначення небезпек у короткостроковій (тактичний контролінг) 

та довгостроковій перспективі (стратегічний контролінг). Особлива цінність 

інформації, що отримана від служби контролінгу, полягає в її об’єктивності, 

оскільки завдання працівників цього підрозділу полягає саме в акумуляції та 

інтерпретації даних про функціонування зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Крім того, сучасні інструменти контролінгу дозволяють узгоджувати 

спрямованість різних підрозділів у досягненні визначених тактичних та 

стратегічних цілей. Контролінг повинен ґрунтуватись на основних методах його 

здійснення, а саме: бенчмаркінг, вартісний аналіз, факторний аналіз відхилень, 

аналіз точки беззбитковості, портфельний аналіз, опитування, АВС аналіз, нуль-

базис бюджетування тощо. 

Отже, комплексний підхід до формування системи економічної безпеки 

банків дозволяє інтегрувати її ключові елементи у взаємопов’язаний, 

взаємозалежний та взаємообумовлений процес, що дозволить ідентифікувати, 

мінімізувати та нейтралізувати існуючі та потенційні зовнішні й внутрішні ризики 

і загрози та виробити дієві підходи до забезпечення сталого розвитку на основі 

безпекоорієнтованого підходу. 

Процес формування системи економічної безпеки банків базується на 

взаємозв’язку низки елементів, раціональне поєднання яких дозволить установам 

забезпечити їх прибутковість та стабільний розвиток з врахуванням ризиків мега-, 

мезо-, макро- й мікрорівнів. 

Комплекс заходів з підвищення рівня економічної безпеки банків 

покликаний забезпечити мінімізацію ризиків, загроз і небезпек, покращення 

фінансово-економічних параметрів їх діяльності, організаційної структури, 

підвищення якості кадрового потенціалу, що дасть змогу менеджменту більш 

якісно захищати власні фінансові інтереси та розробляти заходи із протидії 

загрозам внутрішнього та зовнішнього середовища.  
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Висновки до розділу 1 

 

На основі узагальнення існуючих теоретичних засад з питань обґрунтування 

системи економічної безпеки банків можна відзначити неодностайність й 

відсутність єдиних підходів щодо трактування її суті, характерних ознак й 

особливостей формування й функціонування. 

1. В дисертації виокремлено низку критеріальних основоположних 

параметрів понятійного апарату “економічна безпека банків”, таких як: становий, 

процесно-функціональний, економічної ефективності, ресурсоспроможності та 

ресурсозахищеності, конкурентоспроможності, збалансованості, рівноваги, 

самовідтворення та гармонійного розвитку, превентивності та кризостійкості, 

стратегічної спрямованості, комплексності (системності). Це дозволило 

розглядати її економічний зміст в площині 

“ресурс→продукт(послуга)→ризикозахищеність→стабільність→результативність 

→економічна безпека” й трактувати суть даної дефініції як комплексну категорію, 

що відображає стан установ з позицій найбільш ефективного використання 

ресурсного потенціалу, забезпечення належного рівня фінансової стійкості, 

надійності та конкурентоспроможності, здатності протистояти ризикам та 

деструктивним впливам, загрозам і небезпекам в процесі ведення банківського 

бізнесу. 

2. В роботі обґрунтовано, що при формуванні системного 

безпеорієнтованого підходу важливе значення має вирішення тріади таких 

завдань: 1) досягнення стану динамічної ресурсної збалансованості та стійкості до 

кризових явищ і загроз; 2) забезпечення корпоративної та особистісної безпеки в 

банках; 3) забезпечення безпеки ведення банківського бізнесу, гарантування 

збереження банківської та комерційної таємниці.  

3. В дисертації доведено, що основними складовими економічної безпеки 

банків є фінансова, інформаційна, техніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, 

силова, нормативно-правова, ринкова, інтерфейсна.  

4. В роботі обґрунтовано, що при формуванні економічної безпеки будь-якої 
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системи незалежно від рівневої належності необхідно враховувати її здатність 

ідентифікувати, оцінювати й мінімізувати небезпеки, загрози і ризики. 

Відзначено, що небезпека – це потенційні або існуючі негативні фактори впливу 

на стан банківських установ, які викликають загрози їх економічній безпеці; 

загроза – це зростання небезпек, яке характеризується поглибленням негативних 

впливів існуючих або потенційних факторів на фінансові результати діяльності 

банків та їх економічну безпеку; ризик – це кількісна оцінка позитивного чи 

негативного впливу небезпек на економічну безпеку банків. 

5. Отримала подальший розвиток систематизація загроз й небезпек 

економічній безпеці банків на основі виокремлення низки нових критеріальних 

ознак, таких як системна значимість, форма прояву кризових явищ, ступінь 

впливу на безпеку банківської діяльності, сфера прояву небезпек. Такий підхід на 

відміну від існуючих дозволить враховувати загрози й небезпеки залежно рівневої 

належності й управління, системної значимості й характеру впливу та 

ідентифікувати їх у системоутворюючих та інших банках, а також загрози втрати 

ліквідності та прибутковості, змін у корпоративному контролі, зниження вартості 

банківського бізнесу, реорганізації, банкрутства та ін. 

6. В дисертації розроблено засадничі основи щодо формування системи 

гарантування економічної безпеки банків, які містять такі положення: по-перше, 

підхід до формування має бути цілісним і відображати особливості та ієрархію на 

різних рівнях управління банківською системою; по-друге, цільова спрямованість 

системи повинна відображати станові характеристики з позицій моніторингу 

ризиків, загроз й небезпек; по-третє, така система являє собою сукупність 

елементів, які знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності; по-четверте, 

враховуючи особливості фінансового посередництва підхід до побудови системи 

повинен бути ресурсоорієнтованим й забезпечувати безпеку функціонування 

банків; по-п’яте, основними складовими системи безпеки банків є: суб’єкти, 

об’єкт, цільова спрямованість, принципи, функції, інструментарій та підсистеми 

забезпечення. 

7. В роботі відзначено, що система економічної безпеки банків – це 
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комплекс взаємопов’язаних управлінських заходів організаційно-правового та 

фінансово-економічного характеру, які реалізуються уповноваженими органами, 

службами, підрозділами банків та спрямовані на захист їх інтересів від 

протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв загроз, що можуть 

призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати тактичні та 

стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й забезпечення 

економічного зростання в перспективі. 
 

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [49; 52; 56; 57; 59]. 

 

  



65 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

УКРАЇНИ  

 

 

2.1. Аналіз та ідентифікація загроз і небезпек функціонуванню 

банківської системи 

 

Сучасний етап функціонування банків України характеризується значною 

волативністю умов, зумовлених впливом чинників на різних рівнях 

функціонування банківської системи, які не лише опосередковують рух 

фінансових ресурсів в економіці країни, але й впливають на безпеку й 

результативність їх  діяльності. Нестабільність у функціонуванні банківського 

сектора України спричинили ключові макроекономічні чинники, такі як: 

продовження війни на Сході України, анексія Криму, криза у європейській та 

вітчизняній фінансовій системі, яка зумовлена поширенням короновірусної 

інфекції, значний обсяг зовнішнього боргу, оскільки лише виплати за ним у 2020-

2022рр. становитимуть 24 млрд. дол. США, недостатність монетизації, високий 

рівень доларизації, низький рівень розвитку та недостатня активність суб’єктів 

підприємництва у формуванні інноваційно-інвестиційної моделі зростання 

економіки. Високий рівень концентрації державних установ у банківській системі 

зумовив їх монопольне положення та залежність їх політики від ключових 

інвесторів: Міністерства фінансів та Кабінету міністрів України. 

У посткризовий період безпека функціонування банків зумовлена і 

мікроекономічними чинниками, які відображали внутрішні проблеми, загрози й 

небезпеки. Основними з яких є: низький рівень капіталізації, зумовлений 

збитками минулих років, незадовільна якість активів, високий рівень проблемної 

заборгованості, недостатність сформованих резервів, кредитних послуг для 

активізації економіки, вкладень у інвестиційну діяльність за умов розширення 

привабливості розміщення коштів у державні цінні папери, повільне відновлення 
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прибутковості банків для реалізації стратегій їх розвитку. 

Кризові явища в економіці України у 2014-2015рр. поглибили негативні 

процеси, наслідком яких стала потреба в  очищенні банківської системи від 

фінансово нестійких та проблемних установ, що призвело до значного скорочення 

кількості банків (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Динаміка кількості банків України в розрізі їх груп  

за 2015-2019рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 

 

В результаті даних процесів кількість установ зменшилась із 113 у 2015р. до 

75 у 2019р. Банки з державною часткою суттєво наростили свої позиції через 

націоналізацію у грудні 2016 року ПАТ КБ “Приватбанк” і їх кількість склала 5 

одиниць у 2019р., незважаючи на ліквідацію ПАТ “Український банк 

реконструкції та розвитку” та ПАТ “Держзембанк”. 

Установи іноземних банківських груп за 2015-2019рр. скоротились з 25 до 

20 од. Наявність іноземного капіталу в банківській системі, поряд із вагомими 
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перевагами мала і низку загроз, таких як надмірна частка та кількість банків з 

російським капіталом. 

Кризові явища і загрози також супроводжували діяльність банків з 

приватним вітчизняним капіталом, кількість яких впродовж 2015-2019рр. 

скоротилася з 78 од. до 50 од. Такі установи залишалися найбільш чисельними, 

проте динаміка їх скорочення і виведення з ринку підтверджувала не лише 

недостатню конкурентоспроможність, але й проблеми фінансово-інвестиційного 

характеру. 

Процедура виведення з ринку проблемних банків мала тривалий, 

багаторічний характер. У 2015р. до неплатоспроможних установ належали: ПАТ 

КБ “Фінансова ініціатива”, АТ “Родовід банк”, ПАТ “КБ “Хрещатик”, ПАТ “Банк 

“Юнісон”, у 2018р. – ПАТ КБ “Фінансова ініціатива”. 

Проблеми капіталізації та диспропорції у структурі власного капіталу 

характерні для банків усіх груп та формують загрози, які зумовлені непокритими 

збитками й перевищенням статутного над власним капіталом. За 2015-2019 рр. 

власний капітал державних банків зріс у 10,4 рази та склав 92133654 тис. грн. 

Статутний капітал у цей період збільшився у 4,7 рази і досягнув на кінець 2019 р. 

307787887 тис. грн., тобто перевищення над власним склало 3,3 рази. 

Нераціональна структура власного капіталу державних банків зумовлена 

щорічним високим абсолютним розміром збитків минулих років, розмір яких 

коливався від -56507714 млн. грн. у 2015 р. до -238951208 млн. грн. у 2019 р., що 

склало -638,7  % та -259,4 % у загальній структурі. Статутний капітал коливався 

від 744 % у 2015р. до 334 % 2019 р. Відсутність прибутків спричинила й низьку 

частку резервного та інших фондів, яка збільшилась з 7,8 % до 8,4 %. 

Власний капітал банків іноземних груп збільшився за 2015-2019 рр. у 2,2 

рази і досягнув величини 72374698 тис. грн. Диспропорції у структурі власного 

капіталу даних банків мали схожий причинно-наслідковий характер, оскільки 

збитки збільшились з -97863193 тис. грн. у 2015р. до -88042326 тис. грн. у 2019 р., 

що становило -300,4 % та -121,7 % відповідно. Статутний капітал таких установ 

зріс у 1,6 рази і досягнув 134628665 тис. грн. на кінець 2019 р. Про проблемність у 
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структурі власного капіталу свідчить те, що статутна його складова становила 

265,4 % у 2015р. та 186 % у 2019 р. 

Діяльність банків з вітчизняним капіталом супроводжувалась зменшенням 

розміру власного капіталу в 1,4 рази з 52248240 тис. грн. у 2015 р. до 36346103 

тис. грн. у 2019р. Статутний капітал таких установ скоротився у 1,6 рази з 

44074416 тис. грн. у 2015 р. до 27119716 тис. грн. у 2019 р. Дана ситуація 

зумовлена не лише скороченням установ, але й збитками 2015-2018 рр. у розмірі   

-3327623 тис. грн. та -3893662 тис. грн. у 2018р. Лише у 2019р. структура капіталу 

в банках цієї групи досягла оптимальності: статутний капітал становив 74,6 %, а 

прибуток 0,85 %, тобто досягнення прибуткових результатів діяльності 

оптимізувало структуру їх капіталу.  

 
Рис. 2.2. Динаміка питомої ваги власного капіталу груп банків у власному 

капіталі банківської системи за 2015-2019рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 
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посилення монопольних позицій державних банків, оскільки їх частка у 

банківській системі України зросла з 9,32 % у 2015 р. до 45,87 % у 2019 р. Частка 

установ іноземних банківських груп впродовж останніх років залишалася 

значною і коливалася у межах 34,3 % у 2015 р., 50,8 % у 2016 р., 36,9 % у 2017 р., 

41,5 % у 2018 р., 36 % у 2019 р.  

Доступ іноземного капіталу в банківську систему у розмірі понад 30 % є 

загрозливим з позицій збереження безпеки національної фінансової системи та 

впливу на розвиток стратегічно важливих галузей економіки. Банки з приватним 

вітчизняним капіталом значно скоротили частку в банківській системі, яка 

складала 55,1 % у 2015 р. та 18,1 % у 2019 р. Такі установи щорічно знижували 

свої конкурентні позиції, втрачали надійність вагомість у функціонуванні системи 

та позиції у розвитку регіональних банківських систем. Неплатоспроможні банки 

знижували рівень капіталізації банківської системи, оскільки їх частка коливалася 

з 0,58 % у 2015 р. до -6,33 % у 2015 р. 

Зобов’язання як найбільша складова пасивів банків України формує 

ресурсний потенціал для розміщення коштів у кредитну та інвестиційну 

діяльність. Посткризовий період функціонування банківської системи свідчить 

про високу концентрацію та значне зростання зобов’язань у банках з державною 

формою власності, які збільшилися у 2,2 рази і склали 733317348 тис. грн. у 

2019 р. У структурі зобов’язань державних установ в найбільшій мірі зросли 

кошти клієнтів, які у 2015 р. займали 59,5 % сукупних зобов’язань або 198653635 

тис. грн., у 2019 р. – 83,1 % або 609187096 тис. грн., тобто зросли у 3,1 рази. В 

умовах скорочення кількості банків концентрація вкладів фізичних та юридичних 

осіб у банках з державною формою власності є є найвищою і становить 55,5 % від 

коштів, залучених у банківську систему. Динаміка запозичення коштів від НБУ у 

державних банках продемонструвала сповільнення та скоротилася у 2,8 рази з 

21323858 тис. грн. або 6,4 % сукупних зобов’язань у 2015р. до 7720807 тис. грн. 

або 1,1 % у 2019р. З позицій забезпечення безпеки та підтримки банківського 

сектора кредити від НБУ в найбільшій мірі у 2015-2018 рр. зосереджувались в 

установах державної форми власності та спрямовувались на підтримку 
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платоспроможності ПАТ КБ “Приватбанк”. 

Установи іноземних банківських груп скоротили зобов’язання у 0,9 рази з 

402731729 тис. грн. у 2015 р. до 372762589 тис. грн. у 2019 р. Банки з іноземним 

капіталом залучили майже у 1,9 рази менше коштів клієнтів, ніж установи з 

державною формою власності, які зросли лише в 1,3 рази з 251828559 тис. грн. 

або 62,5 % сукупних зобов’язань у 2015р. до 320769338 тис. грн. або 86,1 % у 

2019р. За цей період концентрація коштів клієнтів у банках з іноземним капіталом 

скоротилася з 33,1 % у 2015р. до 29,2 % у 2019р. 

Установи з іноземним капіталом отримували лише у 2015-2017рр. кредити 

рефінансування від НБУ, які складали 199862 тис. грн. у 2015р. та 624993 тис. 

грн. у 2017 р., а за останні 2 роки не підтримувались з боку центрального банку. 

Вагомим джерелом фінансування для таких установ залишалися кошти, отримані 

від материнських груп та інших банків, які скоротились з 24,8 % або 99906566 

тис. грн. у 2015р. до 4,8 % сукупних зобов’язань або 17858047 тис. грн. у 2019р. 

За нашими дослідженнями, можна стверджувати, що кошти, запозичені від інших 

банків (крім НБУ) в найбільшій мірі сконцентровані в установах з іноземним 

капіталом, частка яких становила 73,5 % у 2015р. та  58,9 % у 2019р. від коштів 

банків, залучених у банківську систему України. 

Банки з приватним капіталом у 2,1 рази скоротили зобов’язання з 390017786 

тис. грн. у 2015р. до 187925674 тис. грн у 2019 р. Аналогічно кошти клієнтів, 

залучені в такі установи зменшились в 1,8 рази з 298574774 тис. грн. у 2015 р. до 

167600568 тис. грн у 2019 р. Варто відзначити зниження частки зобов’язань цієї 

групи банків у банківській системі з 33,7 % у 2015р. до 14,5 % у 2019р. Зміни у 

концентрації зобов’язань банківської системи за групами банків наведено на рис. 

2.3. 

В контексті забезпечення стабільності ресурсної бази та зобов’язань банків 

можна стверджувати позитивні про тенденції у нарощенні коштів клієнтів та 

поступове скорочення кредитів рефінансування. З позицій існуючих загроз та 

небезпек відзначаємо: 1) надмірну концентрацію коштів у 5-ти банках з 

державною формою власності – 55,5 %; 2) значне зниження коштів, залучених на 
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умовах субординованого боргу по банках усіх груп; 3) пріоритетне фінансування 

від НБУ банків з державною формою власності, яке коливалося з 32,7 % у 2015 р. 

до 98,7 % у 2019 р., тобто кредити від НБУ отримували переважно державні 

установи. 

 
Рис. 2.3. Динаміка питомої ваги зобов’язань груп банків у зобов’язаннях 

банківської системи за 2015-2019 рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 

 

Активи банківської системи зросли за 2015-2019 рр. в 1,2 рази і склали на 

кінець 2019 р. 1494460066 тис. грн. В найбільшій мірі у 2,4 рази  зростання 

активів характерно для установ з державною власністю до величини 

825451002 тис. грн, або 55,2 % активів банківської системи на кінець 2019 р. 

Можна стверджувати, що п’ять державних банків стали домінуючими у 

банківській системі за величиною активів. Враховуючи їх монопольне положення 

та системоутворююче значення, необхідно виокремити загрози, які стосуються 

активів: 1) незважаючи на зростання кредитів, наданих клієнтам в 1,62 рази і 

досягнення ними розміру 218518681 тис. грн., їх частка в активах суттєво 
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скоротилась з 39,3 % у 2015 р., до 26,5 % у 2019 р.; 2) поступова активізація та 

нарощування вкладень установ у інвестиції та цінні папери, частка яких в активах 

зросла з 39,5 % у 2015 р. до 47,25 % у 2019 р.; 3) незважаючи на збільшення 

грошових коштів та їх еквівалентів, основних засобів та нематеріальних активів, 

їх частка в активах склала 9,9 % та 2,4 % від сукупного обсягу. Отже, загрози і 

небезпеки в активах банків з державною формою власності стосувалися зниження 

їх кредитної активності та зростання вкладень у цінні папери, переважно ОВДП, 

що відображало в значній мірі диверсифікацію активів, мінімізацію ризиків, але 

не стимулювало розвиток економіки та надання кредитних послуг для суб’єктів 

підприємництва. 

Банки іноземних груп збільшили активи в 1 раз до досягнення ними 

величини 444737287 тис. грн. на кінець 2019 р. Частка даних установ у 

банківській системі знизилась з 34,8 % у 2015 р. до 29,8 % у 2019 р., як і їх участь 

у кредитному процесі з 44,5 % до 39,9 %. Незважаючи на зменшення обсягів 

кредитування в 1,2 рази до величини 224344293 тис. грн. за 2019р., частка 

кредитних послуг для клієнтів в активах була вагомою і коливалася з 62,7 % у 

2015 р. до 50,4 % у 2019 р., тобто понад 50 % активів у банках цієї групи 

зосереджено на кредитування клієнтів. Інвестиційна діяльність в банках з 

іноземним капіталом зростає, а частка таких операцій збільшилась з 8,7 % у 

2015 р. до 23,9 у 2019 р. 

Банки з приватним капіталом значно знизили свої конкурентні позиції в 

активах банківської системи з 35,3 % у 2015 р. до 15 % у 2019 р., а їх частка в 

кредитуванні зменшилась з 40,6 % до 21,3 %. Такі установи скоротили надання 

кредитів у 2,4 рази або на 87963332 тис. грн. або до величини 119515543 тис. грн., 

що становить 53 % сукупних активів. Інвестиційна діяльність в таких установах 

нарощувала масштаби з 11,7 % у 2015 р. до 24,3 % у 2019 р. сукупного обсягу їх 

активів. 

Отже, в активах банківської системи спостерігалося закріплення 

монопольних позицій установ з державною часткою, яка досягла 55,2 %, що 

наведено на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка питомої ваги активів груп банків у активах банківської 

системи за 2015-2019 рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 

 

Забезпечення економічної безпеки банків в значній мірі залежить від 

динаміки кредитного портфеля та ступеня його проблемності. На думку 

вітчизняних учених проблемна заборгованість за кредитами – це прострочені 

платежі за користування кредитними ресурсами й нездатність позичальника 

генерувати адекватні грошові потоки, що призводить до суттєвого порушення 

термінів виконання кредитних договорів й необхідності використання 

відповідного інструментарію реструктуризації та рефінансування боргу [85, с. 

535]. 

Вважаємо доцільним визначити коефіцієнт співвідношення проблемних 

кредитів до сукупного кредитного портфеля банків, який відобразить  не лише 

його якість, але й ступінь ризиковості (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Динаміка проблемних кредитів за групами банків України  

за 2016-2019 рр. 

Групи банків 

РОКИ 
2016 2017 2018 2019 

Сума, 
млн. грн. 

Пито-
ма вага 

в 
креди-
тному 
портфе
лі,  % 

Сума, 
млн. 
грн. 

Питома 
вага в 

кредит-
ному 

портфелі,
  % 

Сума, 
млн. грн. 

Питома 
вага в 
кредит
ному 

портфе
лі,  % 

Сума, 
млн. грн. 

Питома 
вага в 

кредит-
ному 

портфе-
лі,  % 

з державною 
часткою 198019 77,23 397563 71,12 437101 67,92 396903 63,52 

іноземних 
банківських 

груп 
205384 49,66 156834 41,01 151195 38,50 107476 32,51 

приватним 
капіталом 27827 23,75 30169 24,08 31233 23,01 26401 18,57 

неплатоспро-
можні 13438 36,82 10433 43,02 11238 52,04 0 0,00 

Всього 444667 53,99 594999 54,54 630767 52,85 530780 48,36 
Джерело: складено на основі [113, 117] 

 

Загрозою у функціонуванні банківської системи залишалося щорічне 

зростання проблемних кредитів, які за 2016-2019 рр. збільшились в 1,2 рази з 

444667 млн. грн. до 530780 млн. грн. Згідно Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України максимальна частка проблемних 

кредитів у банківській системі країни не повинна перевищувати 7 %. За останні 

роки питома вага таких кредитів становила близько 50 % кредитного портфеля 

банків. Критична ситуація з обсягом проблемних кредитів склалася у банках з 

державною формою власності, так як їх абсолютна величини зросла у 2 рази з 

198019 млн. грн. у 2016 р. до 396903 млн. грн. у 2019 р., що становило 77,2 % та 

63,5 % сукупного кредитного портфеля й перевищило значення по банківській 

системі загалом (54 % та 48,4 %). В кредитному портфелі державних банків 

проблемна заборгованість стала домінуючою і спричинила не лише високий 

рівень ризиків та потребу у формуванні відповідних резервів, але й необхідність 

застосування сучасного інструментарію управління проблемною заборгованістю й 
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переорієнтацію активів на менш ризикові операції з цінними паперами. Наші 

розрахунки засвідчили значне скорочення проблемних кредитів у банках 

іноземних банківських груп, яке зменшилось у 1,9 рази з 205384 млн. грн. або 

49,7 % до 107476 млн. грн. або 32,5 % сукупного обсягу усіх наданих кредитів. За 

останні роки такі установи зменшили проблемну заборгованість, яка стала 

нижчою, ніж по банківській системі в цілому. Банки з приватним капіталом за 

даний період мали найнижчий обсяг проблемної заборгованості, яка становила 

36,8 % або 13438 млн. грн. у 2016 р. та 18,6 % або 24401 млн. грн. у 2019 р. 

Можна стверджувати, що після очищення банківської системи банки з приватним 

капіталом не лише нарощують обсяги кредитування, але й мають найменш 

проблемний кредитний портфель, частка якого у 2,6 рази нижча, ніж по 

банківській системі в цілому. 

В активах банків України найбільшою загрозою стало значне нарощення 

проблемних кредитів, яке значно перевищувало рівень безпечного 

функціонування та зумовлювало низку негативних наслідків: зниження 

капіталізації, формування резервів у значних обсягах, застосування методів 

реорганізації та реструктуризації кредитів, зниження прибутковості та 

можливостей установ у фінансовому забезпеченні економічного зростання. 

Забезпечення прибутковості - це основа діяльності окремих установ й 

банківської системи. Доходи в банках України зросли за 2015-2019 рр. у 2,1 рази з 

73898123 тис. грн. до 152299666 тис. грн. Банки з державною формою власності 

значно наростили доходи – у 5,7 рази з 12425637 тис. грн. до 70329840 тис. грн., а 

їх частка у доходах банківської системи зросла з 16,8 % до 46,2 %. Тобто, у 

доходах системи на кінець 2019р. 46 % сукупних доходів припало на 5 установ 

державного сектору економіки. За цей період відбулися не лише зміни в 

абсолютному вимірі доходів, але і у їх структурі. Чистий процентний дохід 

збільшився у 3,4 рази з 9067747 тис. грн. або 73 % у 2015р. до 30749141 тис. грн. 

або 43,7 % у 2019 р., тобто зниження обсягів кредитування в умовах зростання 

величини зобов’язань зумовило скорочення частки чистого процентного доходу в 

його сукупному обсязі, тобто  його частка на сьогодні займає менше половини у 
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загальних доходах. Чистий комісійний дохід за даний період зріс у 8,7 рази з 

2820429 тис. грн. або 22,7 % сукупних доходів у 2015р. до 24408407 тис. грн. або 

34,7 % у 2019 р. Доходи, отримані у державних установах поступово стають 

домінуючими і найбільш впливовими на сукупний результат діяльності 

банківської системи.  

Більш повільними темпами у 2,1 рази нарощували доходи банки з 

іноземним капіталом з 25859032 тис. грн. у 2015р. до 53208567 тис. грн. у 2019 р., 

а їх частка залишалась малозмінною та складала 35 % у доходах банківської 

системи. Визначальним у формуванні доходів цієї групи банків залишався чистий 

процентний дохід, який збільшився у 1,5 рази з 22173364 тис. грн. у 2015 р. до 

34109601 тис. грн. у 2019 р., що становило 85,8 % та 64,1 % сукупних доходів. 

Чистий комісійний дохід за цей період збільшився в 1,4 рази з 8206141 тис. грн. 

або 31,7 % до 11478654 тис. грн. або 21,6 % усіх доходів. На сукупні доходи як 

позитивно у 2016-2019 рр., так і негативно у 2015р. (-8285059 тис. грн. або -32 %) 

впливали операції торговельного характеру. 

Лише установи з приватним капіталом за 2015-2019 рр. скоротили доходи в 

1,1 рази з 32219872 тис. грн. або 43,6 % до 28761259 тис. грн. або 18,9 % сукупних 

доходів, тобто їх питома вага у банківській системі знизилась на 24,7 %. Чистий 

процентний дохід зріс в 1,3 рази з 11532468 тис. грн. або 35,8 % до 15436488 тис. 

грн. або 53,7 % загального обсягу доходів. Чистий комісійний дохід демонстрував 

зменшення з 8547535 тис. грн. або 25,9 % до 8086744 тис. грн. або 28,1 %. 

За 2015-2019 рр. відбулися зміни у формуванні доходів за групами банків, 

що наведено на рис. 2.5.  

Отже, у забезпеченні доходів банківської системи за групами банків 

доцільно констатувати суттєві зміни, нарощення їх загальної величини у 

державних установах та значний вплив у цих банках чистого комісійного на 

сукупний дохід. Банки з іноземним та приватним капіталом в більшому обсязі 

(приблизно 50 %) формують дохідну частину за рахунок чистих процентних 

доходів. 

Витрати банків України за 2015-2019рр. зменшились у 1,73 рази або на 
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64322219 тис. грн. з 152345784 тис. грн. до 87983565 тис. грн.  

 
Рис. 2.5. Динаміка питомої ваги доходів груп банків у доходах банківської 

системи за 2015-2019 рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 

 

Установи з державною формою власності зменшили витрати у 1,1 рази з 

38534350 тис. грн. у 2015 р. до 35072660 тис. грн., проте найбільша абсолютна 

сума витрат спостерігалась у 2016 р. у розмірі 170284757 тис. грн., що пов’язано з 

націоналізацією ПАТ КБ “Приватбанк”. У структурі витрат найбільша частка 

припадала на адміністративні та інші операційні витрати, які збільшились у 4,4 

рази або з 17,8 % у 2015 р. до 86,3 % у 2019 р. Сукупний обсяг витрат значно 

збільшували відрахування у резерви за активними операціями, частка яких була 

максимальною 82,2 %, 89,1 % сукупних витрат у 2015-2016 рр. та поступово 

скоротилась до 13,7 % у 2019 р. Наші розрахунки дозволили стверджувати, що у 

витратах банківської системи за 2015-2019 рр.значна питома вага припадала на 

банки з державною часткою, а саме: 25,3 %, 67,8 %, 46,7 %, 32,8 %, 39,9 %. Отже, 

приблизно 40 % витрат банківської системи зосереджено у державних установах.  

В установах іноземних банківських груп відбувалося поступове скорочення 
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витрат, які за цей період зменшились у 2,2 рази з 68199939 тис. грн. до 31083234 

тис. грн. У структурі витрат за цей період відбувалися динамічні зміни, які 

супроводжували процес зниження витрат на резервування з 70,2 % або 47858233 

тис. грн. до 14,5 % або 4518597 тис. грн. Водночас адміністративні та інші 

операційні витрати зросли у 1,3 рази з 20341706 тис. грн. або 29,8 % до 26564637 

тис. грн. або 85,5 %.  Частка банків з іноземним капіталом у витратах банківської 

системи скоротилась з 44,8 % до 35,3 %. 

Діяльність установ з вітчизняним капіталом за 2015-2019 рр. також 

характеризувалась скороченням витрат у 1,7 рази з 36213811 тис. грн. до 

21827671 тис. грн. У структурі витрат відрахування на формування резервів в 

аналізований період скоротилися у 7,1 рази з 17737841 тис. грн. або 49 % до 

2513223 тис. грн. або 11,5 % сукупних витрат. За цей час відбулося збільшення 

адміністративних та інших витрат у 1,05 рази з 18475970 тис. грн. або 51 % до 

19314449 тис. грн. або 88,5 %. Частка банків у витратах банківської системи за 

цей період зросла з 5,5 % до 24,8 % (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Динаміка питомої ваги витрат груп банків у витратах банківської 

системи за 2015-2019рр. 
Джерело: побудовано на основі [31-35] 
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Отже, значне нарощення витрат у банківській системі та установах з 

державною формою власності відбулося у 2015-2017 рр. та супроводжувалося не 

лише суттєвим збільшенням обсягів резервування, але й зростанням 

адміністративних та інших витрат. У 2017-2019 рр. діяльність банків усіх груп 

характеризувалася суттєвим ростом адміністративно-господарських витрат при 

скороченні обсягів резервування. 

Діяльність банків України у період кризи 2015-2017 рр. супроводжувалася 

масштабними збитками, які загалом становили -77935179 тис. грн., -160142782 

тис. грн. та -25971898 тис. грн. У 2018-2019 рр. банківська система отримала 

позитивний результат – чистий прибуток, який склав 15949950 тис. грн. та 

59633508 тис. грн. Дослідження динаміки фінансових результатів за групами 

установ дозволило стверджувати, що в найбільшій мірі збитковість банківської 

системи у кризових умовах  спричинили банки з державною часткою у розмірах 

33,5 % або -26166463 тис. грн.., 84,7 % або -135559387 тис. грн. 80,3 % або  

-20650062 тис. грн.. Варто акцентувати, що в значній мірі збитки у 2016-2017 рр. 

були наслідком націоналізації АТ КБ “Приватбанк” діяльність якого у цей період 

мала збиток у розмірі -135309076 тис. грн. та -22965913 тис. грн. За 2018-2019рр. 

державні установи сформували прибуток, який становив 13487875 тис. грн. або 

84,5 % та 35202345 тис. грн. або 59,03 %  у сукупних результатах банківської 

системи. 

Установи іноземних банківських груп у 2015-2017 рр. функціонували і 

збитками у розмірах -42259449 тис. грн., -22374139 тис. грн., -4871401 тис. грн. У 

неокризовий період це зумовило 54,2 %, 13,9 %, 18,8 % збитковості банківської 

системи. У 2018-2019 рр. прибутки у розмірах 3618913 тис. грн. та 18513187 тис. 

грн. забезпечили на 22,7 % та на 31 % позитивний результат функціонування 

банківської системи України.  

Функціонування банків з приватним вітчизняним капіталом лише впродовж 

2 років негативно та не у значних розмірах впливало на результативність 

банківської системи, так як збитки становили -3465351 тис. грн. або 4,45 % у 

2015р. та -547978 тис. грн. або 0,34 % у 2016 р. У 2017 р. лише банки цієї групи 
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отримали прибуток у розмірі 1361315 тис. грн., що забезпечило 5,2 % зниження 

збитковості банківської системи загалом. У 2018-2019 рр. функціонування цих 

установ відбувалося у зоні прибутковості і забезпечило 4102231 тис. грн. або 

25,7 % та 5917975 тис. грн. або 9,9 % прибутку банківської системи України.  

Отже, банки, які відносяться до малих та середніх, а часто і регіональних 

установ були більш гнучкими у відновленні докризових параметрів та позитивних 

результатів функціонування. Динаміка фінансових результатів діяльності банків 

України представлена в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Динаміка чистого прибутку (збитку) за групами банків за 2015-2019рр. 

Групи банків 

РОКИ 
2015 2016 2017 2018 2019 

сума, тис. 
грн. 

питома 
вага у 

банків-
ській 

системі,
  % 

сума, тис. 
грн. 

питома 
вага у 

банків-
ській 

системі,
  % 

сума, тис. 
грн. 

питома 
вага у 

банків-
ській 

системі,
  % 

сума, тис. 
грн. 

питома 
вага у 

банків-
ській 

системі,
  % 

сума, тис. 
грн. 

питома 
вага у 

банків-
ській 

системі,
  % 

Банки з 
державною 
часткою 

-26166463 33,57 -135559387 84,65 -20850062 80,28 13487875 84,56 35202345 59,03 

Банки іноземних 
банківських 
груп 

-42259449 54,22 -22374139 13,97 -4871401 18,76 3618913 22,69 18513187 31,04 

Банки з 
приватним 
капіталом 

-3465351 4,45 -547978 0,34 1361315 -5,24 4102231 25,72 5917975 9,92 

Неплатоспромо
жні банки -6043916 7,76 -1661279 1,04 -1611750 6,21 -5259069 -32,97 - - 

Усього по 
банках України -77935179 100,00 -160142782 100,00 -25971898 100,00 15949950 100,00 59633508 100,00 

Джерело: складено на основі [31-35] 

 

Дані табл. 2.2 дозволяють констатувати, що банки з державною формою 

власності стали домінуючими і в найбільшій мірі впливали на фінансові 

результати діяльності банківської системи в діапазоні 84,6 % у 2016 р. до 59 % у 

2019 р. Установи іноземних банківських груп у меншій мірі формували динаміку 

результативності банківської системи, яка склала 31 % у 2019 р. Для банків з 

приватним капіталом характерні більш швидкі темпи подолання наслідків кризи й 

відновлення прибуткової діяльності, питома вага якої становила лише 9,9 % за 

2019 р. при найбільшій кількості установ у групі. 
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2.2. Методичний інструментарій визначення та оцінювання рівня 

економічної безпеки банків України 

 

Негативні явища і процеси, які супроводжували діяльність банківської 

системи України впродовж 2014-2015 рр. й тривають дотепер, зокрема різке 

скорочення кількості установ, суттєві диспропорції у структурі їх капіталу, 

значний за обсягом портфель проблемних кредитів, збитковість діяльності 

актуалізували проблему оцінювання рівня економічної безпеки банків та 

визначення їх реальної спроможності протистояти існуючим та потенційним 

деструктивам. За таких умов одним із основних завдань, які постають перед 

вітчизняною наукою та практикою є пошук й розробка таких методичних 

підходів, які б забезпечували повне та достовірне оцінювання рівня економічної 

безпеки банків й сприяли в подальшому прийняттю обґрунтованих управлінських 

рішень. 

В сучасній науковій літературі відсутні єдині підходи до кількісного та 

якісного оцінювання й вимірювання рівня економічної безпеки банків. 

Учена О. Васильчишин здійснила систематизацію методів та моделей 

оцінювання безпеки банків й банківської системи та виокремив такі: 1) методи та 

моделі з використанням економічних нормативів як основних критеріїв; 2) методи 

коефіцієнтів і показників; 3) методи та моделі, що грунтуються на оцінці 

банківських ризиків; 4) методи економіко-математичного моделювання; 5) методи 

експертних оцінок [17, с. 157]. Автор справедливо зазначила існуючий 

взаємозв’язок у методичному інструментарії та базування більшості підходів на 

визначених показниках та коефіцієнтах. 

І. Мігус, М. Денисенко, Я. Коваль систематизували існуючі методичні 

підходи до визначення економічної безпеки банків, такі як метод комплексної 

оцінки економічного потенціалу (багатовекторна модель економічної безпеки); 

метод оцінки конкурентного статусу; інтегральна оцінка дотримання інтересів; 

метод комплексної оцінки загроз (інтегральна оцінка ризику); метод 

багатофакторної лінійної моделі; метод оцінки ефективності захисних заходів 
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[108, с. 127] та запропонували методичні підходи розрахунку інтегрального 

показника оцінювання економічної безпеки банку. 

На нормативному рівні діючими є Методичні рекомендації щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р., які в 

складі економічної безпеки держави виокремлюють фінансову складову, що 

включає банківську, небанківську, боргову, бюджетну, валютну й грошово-

кредитну безпеку. В зазначеній методиці передбачено низку індикаторів стану 

банківської безпеки України: простроченої заборгованості за кредитами в 

загальному обсязі кредитів банків України, співвідношення банківських кредитів 

та депозитів в іноземній валюті, частку іноземного банківського капіталу в 

загальному обсязі банківського капіталу, співвідношення довгострокових 

кредитів та депозитів, рентабельності активів, ліквідності активів та 

короткострокових зобов’язань та інші [103]. Такий підхід доцільно 

використовувати на загальнодержавному рівні, оскільки він відображає стан і 

безпеку фінансової системи країни з виокремленням ключових показників-

індикаторів, їх стимулюючого і дестимулюючого впливу та загального підходу до 

нормування й визначення узагальнюючого рівня фінансової безпеки. 

Ж. Торяник, С. Ковальчук пропонують розраховувати інтегральний 

показник рівня зовнішніх/внутрішніх складників економічної безпеки (Iz/v) за 

допомогою формули (2.1): 

Інтегральний показник 
퐼푧
푣

=
퐾
푒푙

,                                         (2.1) 

де Іz/v – показник рівня зовнішніх/внутрішніх складників економічної 

безпеки; 

el – кількість елементів зовнішніх/внутрішніх складників економічної 

безпеки. 

До внутрішніх автори відносять фінансову, техніко-технологічну, 

інтелектуально-кадрову, силову складові. До зовнішніх – інформаційну, 

соціально-психологічну, політико-правову, ринкову, інтерфейсну, екологічну. 

А загальний інтегральний показник (I) – за формулою (2.2): 
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Інтегральний показник (퐼 = 10): 퐼 =
퐼 + 퐼

2
                            (2.2) 

Кожному елементу ділової репутації присвоюється бал від 1 до 10, де 1 – 

мінімальне значення, 10 – максимальне та розроблена шкала оцінювання рівня 

економічної безпеки банку з виокремленням низького, дуже низького, низького, 

середнього, високого рівнів [166, с. 389-390]. Даний підхід є дискусійним, 

оскільки інформаційна безпека є важливою внутрішньою складовою 

функціонування банків й відображає, в якій мірі банк наражається на комплаєнс-

ризик, пов’язаний із дотриманням існуючих нормативних та законодавчих актів. 

Дану методику доцільно було б довести до прикладного застосування й визначити 

рівень економічної безпеки банків з врахуванням їх форм власності та 

корпоративного рівня управління. 

Варто зазначити, що формування показників та коефіцієнтів, які 

відображають стан економічної безпеки банку та її складових є надзвичайно 

різноманітним та неоднозначним. Вибір кількісних підходів та моделей оцінки 

економічної безпеки банків охоплює індикатори, які відображають стан та рівень 

окремих функціональних складових безпеки. 

Польські учені К. Кіл та Б. Баранєскі вважають, що важливим інструментом 

вимірювання безпеки банків є Z-індекс, який вказує на ймовірність банкрутства, 

яка може бути спричинена відсутністю як сталих позитивних фінансових 

результатів, так і можливостей покриття ризиків власним капіталом [200]. Даний 

індекс відображає кількість стандартних відхилень нижче середнього та вказує на 

мінімальне падіння рівня прибутку, яке може призвести до банкрутства. 

Залежність між значенням Z-індексу і безпекою є прямо пропорційною та означає, 

що його швидке зниження спричиняє різке погіршення рівня безпеки банку. Z-

індекс визначається такою залежністю: 

푍 = ,                                                     (2.3) 

де CAR – співвідношення власного капіталу до суми балансу; 

ROA – прибутковість активів; 

휎ROA – стандартне відхилення. 
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Значення Z-індексу залежить від розміру капітальної бази, або 

співвідношення власного капіталу до суми балансу, прибутковості активів та її 

волативності [200]. 

Учені О. Колодізєв, О. Штаєр запропонували  удосконалену методику 

оцінки рівня економічної безпеки банку на основі побудови сукупного 

інтегрального показника економічної безпеки як суми сукупних показників 

визначених складових: фінансової, інформаційної, техніко-технологічної, 

інтелектуально-кадрової, силової, політико-правової, ринкової, інтерфейсної. За 

підходом науковців, інтегральний показник економічної безпеки банку буде 

дорівнювати 8, а сукупні показники за кожною складовою – 1 [81, с. 70]. Такий 

підхід є комплексним, проте не відображає значимості й вагового значення 

запропонованих складових та визначених показників, які їх характеризують.  

Доцільно відзначити удосконалений підхід до оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки банків за показниками фінансової стабільності згідно 

алгоритму, який запропонований Т. Момот, О. Овчелуповою, К. Соловйовою що 

складається з двох етапів: 1) оцінювання економічної безпеки банку за 

показниками фінансової стабільності; 2) формування інтегрального показника 

економічної безпеки в розрізі її функціональних складових (фінансової, кадрової, 

правової, корпоративної, технічної) [111, с. 34]. Така позиція авторів носить 

комплексний характер та враховує потребу забезпечення фінансової стабільності 

функціонування банківських установ в умовах наявності кризових явищ та загроз 

і їх впливу на рівень економічної безпеки з врахуванням низки визначених 

складових. 

Загалом, проаналізувавши існуючі методики можна виокремити основні 

принципи оцінювання рівня економічної безпеки банків: 

– адекватності показників оцінювання вихідним параметрів процесів та їх 

об’єктивності; 

– комплексності, тобто всебічного врахування внутрішніх і зовнішніх 

факторів, що викликають певну небезпеку чи загрозу; 

– виділення головних елементів наявних або потенційних небезпек і загроз; 
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– логічної послідовності заходів та процедур; 

– превентивності, тобто можливості передбачення реальних чи потенційних 

небезпек і загроз й вжиття необхідних запобіжних, профілактичних або 

коригувальних заходів. 

Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки повинен 

грунтуватися на системних засадах та включати послідовність здійснення таких 

етапів. 

1. Ідентифікація зовнішніх і внутрішніх ризиків, загроз та небезпек 

економічній безпеці банків. На цьому етапі здійснюється виявлення небезпек, які 

формують загрози й перетворюються у ризики здійснення банківської діяльності 

на макро- й мезорівнях, що більш грунтовно розкрито нами у пит. 1.2. 

2. Формування ключових індикаторів економічної безпеки банків у розрізі 

функціональних складових, які шляхом нормування й використання 

індикаторного методу аналізу трансформуються в сукупний інтегральний 

показник. Індикатори дозволяють відобразити процес або стан об’єкта 

спостережень, його якісні та кількісні характеристики. Це показники стану 

економічної безпеки банків, значення яких відображає ступінь впливу певної 

загрози на функціональні складові ведення банківського бізнесу. Щодо 

обґрунтування вибору індикаторів, то необхідно зазначити, що кожен показник 

має бути економічною величиною з чіткими межами коливань і стимулюючим чи 

дестимулюючим напрямом впливу.  

При формуванні системи індикаторів економічної безпеки банків необхідно 

враховувати їх превентивну та діагностуючу спрямованість. Система повинна 

бути сформована таким чином, щоб кожен із включених до її складу показників 

дозволяв ідентифікувати загрозу в певній функціональній сфері. Зокрема, на 

макрорівні економічна безпека банків повинна ґрунтуватись на показниках, які 

сигналізують наявність (чи констатують їх відсутність) ризиків, загроз і небезпек 

з акцентом на специфіці економічного потенціалу банків як фінансових 

посередників в економіці країни. 
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Рис. 2.7. Складові інтегрального оцінювання економічної безпеки банків 

Джерело: розроблено автором 
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Безпека формування власного капіталу 
частка власного капіталу банків у ВВП, частка статутного 
капіталу банків у ВВП, достатність (адекватність) регулятивного 
капіталу, достатність основного капіталу, коефіцієнт залежності 
банків від акціонерів, частка іноземного капіталу в статутному 
капіталі банків, коефіцієнт капіталізації прибутку, коефіцієнт 
концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансового важеля 

відношення активів до ВВП, відношення кредитів до ВВП, 
відношення інвестицій до ВВП, коефіцієнт кредитної 
активності, коефіцієнт інвестиційної активності, коефіцієнт 
якості активів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт 
співвідношення непрацюючих активів та регулятивного 
капіталу, коефіцієнт валютизації кредитів, коефіцієнт кредитів 
корпоративним клієнтам, коефіцієнт кредитів роздрібним 
клієнтам, коефіцієнт співвідношення ліквідних активів до 
короткострокових зобов'язань, коефіцієнт співвідношення 
ліквідних до сукупних активів, коефіцієнт співвідношення 
довгострокових кредитів і депозитів, коефіцієнт співвідношення 
валютних кредитів і депозитів, коефіцієнт ділової активності, 
коефіцієнт системної важливості банків 

відношення резервів за активними операціями до ВВП, 
коефіцієнт резервування, норматив миттєвої ліквідності, 
норматив короткострокової ліквідності, норматив 
максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента , норматив великих кредитних ризиків, норматив 
максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами, норматив загальної суми 
інвестування, мультиплікатор капіталу, коефіцієнт 
співвідношення резервів та непрацюючих активів, коефіцієнт 
ризиковості активів, коефіцієнт чутливості до ринкового ризику 

рівень монетизації економіки, частка готівкової маси у ВВП, 
рівень доларизації грошової маси, рівень інфляції, базова 
інфляція, дефлятор ВВП 

прибутковість активів, прибутковість власного капіталу, 
прибутковість статутного капіталу, чиста відсоткова маржа, 
коефіцієнт дієздатності, коефіцієнт покриття процентних 
витрат, чистий спред, коефіцієнт витрат на утримання 
персоналу 
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Вважаємо, що методичний інструментарій формування індикаторного підходу до 

оцінювання економічної безпеки банків повинен базуватись на ресурсоорієнтованих 

засадах з врахуванням взаємозв’язку та взаємозалежності: ресурс → продукт (послуга) 

→ ризикозахищеність → стабільність → результативність → економічна безпека. Такий 

підхід дозволив нам розглядати економічну безпеку банків як з позицій сталого, так і 

динамічного розвитку та запропонувати її оцінювання на основі індикаторного підходу, в 

основу якого покладено показники-індикатори та визначено інтегральний показник 

економічної безпеки банків України.  

Розроблений методичний підхід до інтегрального оцінювання економічної 

безпеки банків базується на 59 показниках та враховує такі основні її складові:  

1) ресурсна, яка містить показники безпеки формування власного капіталу 

та зобов’язань; 

2) активоформуюча (трансформаційна), яка враховує індикатори кредитної 

та інвестиційної активності, якості та ліквідності; 

3) ризикоформуюча, яка відображає достатність сформованих резервів під 

непрацюючі активи й загальну ризиковість банківської діяльності; 

4) стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується на показниках грошово-

кредитної та інфляційної безпеки; 

5) результативна, яка відображає показники прибутковості та дієздатності 

функціонування банків в контексті їх подальшого розвитку та забезпечення вимог 

економічної безпеки (рис. 2.7). 

Отже, запропонований індикаторний підхід до оцінювання економічної 

безпеки банків дозволяє визначати її рівень, розробляти систему управління нею 

та ідентифікувати й мінімізувати ризики, загрози, небезпеки на різних ієрархічних 

рівнях управління банківською системою. Перелік пропонованих показників 

індикаторів економічної безпеки банків України наведено у табл. 2.3. 

3. Кількісне та якісне оцінювання індикаторів економічної безпеки банків. 

Виокремлення цього етапу зумовлене різним впливом окремих показників на 

безпеку банків.  
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Таблиця 2.3 

Система показників-індикаторів економічної безпеки банків України 
№ 
з/п Назва показника Формула розрахунку Стимулятор 

/дестимулятор 
1 2 3 4 

1. Ресурсна складова економічної безпеки 
1.1. Показники безпеки формування власного капіталу 

1.1 
Частка власного 
капіталу банків у 

ВВП,  % 
Квк/ВВП =

Власний капітал банків
ВВП  стимулятор 

1.2 
Частка статутного 
капіталу банків у 

ВВП, % 
Квк/ВВП =

Статутний капітал банків
ВВП  стимулятор 

1.3 

Достатність 
(адекватність) 
регулятивного 

капіталу, % 

Н =
Регулятивний капітал

Активи, зважені на ризик + відкрита
 валютна позиція

 стимулятор 

1.4 
Достатність 
основного 

капіталу, % 
Н =

Основний капітал
Активи зважені на ризик стимулятор 

1.5 
Коефіцієнт 

залежності банків 
від акціонерів 

Кз.а. =
Акціонерний капітал

Власний капітал  

менше 0,5 – 
стимулятор 

більше - 
дестимулятор 

1.6 

Частка іноземного 
капіталу в 
статутному 

капіталі банків,  % 
Кі.к. =

Іноземний капітал
Власний капітал  

менше 0,3 – 
стимулятор 

більше - 
дестимулятор 

1.7 
Коефіцієнт 

капіталізації 
прибутку 

Кк.п =
Нерозподілений прибуток та фонди

Регулятивний капітал банків  стимулятор 

1.8 
Коефіцієнт 

концентрації 
власного капіталу 

Кк.вк =
Власний капітал

Пасиви банків  стимулятор 

1.9 
Коефіцієнт 

фінансового 
важеля 

КФВ =
Власний капітал

Зобов язання банків стимулятор 

1.2.Показники безпеки формування зобов’язань банків 
1.10 Відношення 

зобов’язань до 
ВВП,  % 

Кзоб/ВВП =
Зобов язання банків

ВВП  
стимулятор 

1.11 Коефіцієнт 
стабільності 
ресурсів банків 

Кстаб.рес. =
Строкові депозити

Зобов язання  банків стимулятор 

1.12 Коефіцієнт 
фондування Кфонд. =

Депозити
Зобов язання  банків стимулятор 

1.13 Коефіцієнт 
валютизації 
депозитів 

Кфонд. =
Валютні  депозити банків

Зобов язання  банків  
стимулятор 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 
1.14 Коефіцієнт 

отриманих МБК та 
зобов’язань банків 

Кмбк
зоб

Міжбанківські кредити  отримані
Зобов язання банків  

менше 0,2 – 
стимулятор 

більше 0,2 - 
дестимулятор 

1.15 Коефіцієнт 
отриманих МБК та 
валюти балансу 

К мбк
вал бал

Міжбанківські кредити  отримані
Валюта балансу  

менше 0,2 – 
стимулятор 

більше 0,2 - 
дестимулятор 

1.16 Коефіцієнт 
безпеки 
гарантування 
вкладів 

Кб.г.в. =
Вклади,   гарантовані Фондом

Загальна сума депозитів фізичних осіб стимулятор 

2. Активоформуюча (трансформаційна) складова економічної безпеки 
2.1 Відношення 

активів до 
ВВП,  % 

Кзоб/ВВП =
Активи банків

ВВП  
стимулятор 

2.2 Відношення 
кредитів до 
ВВП,  % 

Кзоб/ВВП =
Кредити банків

ВВП  
стимулятор 

2.3 Відношення 
інвестицій до 
ВВП,  % 

Кзоб/ВВП =
Інвестиції банків

ВВП  
стимулятор 

2.4 Коефіцієнт 
кредитної 
активності 

Кк.а =
Кредитний портфель банків

Активи банків  
менше 0,75 – 
стимулятор 

більше 0,75 – 
дестимулятор 

2.5 Коефіцієнт 
інвестиційної 
активності 

Кк.а =
Інвестиційний портфель банків

Активи банків  
стимулятор 

2.6 Коефіцієнт якості 
активів Кя =

Непрацюючі активи
Активи банків  дестимулятор 

2.7 Коефіцієнт якості 
кредитів Кя =

Непрацюючі  кредити
Кредитний портфель банків дестимулятор 

2.8 Коефіцієнт 
співвідношення 
непрацюючих 
активів та 
регулятивного 
капіталу 

КНА/РК =
Непрацюючі активи

Регулятивний капітал дестимулятор 

2.9 Коефіцієнт 
валютизації 
кредитів 

Кв.к =
Валютні кредити

Активи  стимулятор 

2.10 Коефіцієнт 
кредитів 
корпоративним 
клієнтам 

Кк.к =
 Кредити корпоративним клієнтам

Загальний обсяг кредитів  стимулятор 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 

2.11 Коефіцієнт 
кредитів 
роздрібним 
клієнтам 

Кр.к =
 Кредити роздрібним клієнтам

Загальний обсяг кредитів  
стимулятор 

2.12 Коефіцієнт 
співвідношення 
ліквідних активів 
до 
короткострокових 
зобов’язань 

Кла/пз =
Ліквідні активи

Короткострокові зобов′язання стимулятор 

2.13 Коефіцієнт 
співвідношення 
ліквідних активів 
до сукупних 
активів 

Кла/сз =
Ліквідні активи
Сукупні активи менше 0,6 – 

дестимулятор, 
більше 0,6 
дестимулятор 

2.14 Коефіцієнт 
співвідношення 
довгострокових 
кредитів і 
депозитів 

Кдк/дд =
Довгострокові кредити

Довгострокові депозити стимулятор 

2.15 Коефіцієнт 
співвідношення 
валютних кредитів 
і депозитів 

Квк/вд =
Валютні кредити

Валютні депозити стимулятор 

2.16 Коефіцієнт ділової 
активності Кда =

Дохідні активи
Активи  стимулятор 

2.17 Коефіцієнт 
системної 
важливості банків 

Кс.в. =
Активи системно важливих банків

Активи банківської системи  
стимулятор 

3. Ризикоформуюча складова економічної безпеки 
3.1 Відношення 

резервів за 
активними 
операціями до 
ВВП,  % 

Крез/ВВП =

Резерви за активними
 операціями банків

ВВП  

дестимулятор 

3.2 Коефіцієнт 
резервування Крез =

Резерви за активними операціями
Активи  дестимулятор 

3.3 Норматив 
миттєвої 
ліквідності 

 стимулятор 

3.4 Норматив 
короткострокової 
ліквідності,  % 

 стимулятор 

3.5 Норматив 
максимального 
розміру 
кредитного ризику 
на одного 
контрагента ,  % 

 дестимулятор 

  



91 

Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 

3.6 Норматив великих 
кредитних 
ризиків ,  % 

 дестимулятор 

3.7 Норматив 
максимального 
розміру 
кредитного ризику 
за операціями з 
пов’язаними з 
банком 
особами,  % 

 дестимулятор 

3.8 Норматив 
загальної суми 
інвестування,  % 

 стимулятор 

3.9 Мультиплікатор 
капіталу, рази Кмк =

Активи 
Капітал дестимулятор 

3.10 Коефіцієнт 
співвідношення 
резервів та 
непрацюючих 
активів 

КРА/НА =
Резерви за активними операціями

Непрацюючі активи  дестимулятор 

3.11 Коефіцієнт 
ризиковості 
активів 

КРА =
Активи, зважені на ризик

Активи  дестимулятор 

3.12 Коефіцієнт 
чутливості до 
ринкового ризику 

Кр.р. =
Чиста відкрита валютна позиція

Капітал  дестимулятор 

4. Стабілізаційно функціональна складова економічної безпеки 
4.1 Рівень монетизації 

економіки,  % Км.е =
М

ВВП менше 0,5 – 
стимулятор 

більше 0,5 - 
дестимулятор 

4.2 Частка готівкової 
маси у ВВП,  % К =

Мо

ВВП дестимулятор 

4.3 Рівень доларизації 
грошової маси,  % К =

Депозити в іноземній валюті
М  

менше 0,3 – 
стимулятор 

більше 0,3 - 
дестимулятор 

4.4 Рівень інфляції,  %  дестимулятор 
4.5 Базова 

інфляція,  % 
 дестимулятор 

4.7 Дефлятор ВВП,  %  дестимулятор 
5. Результативна складова економічної безпеки 

5.1 Прибутковість 
активів,  % 푅푂퐴 =

Чистий прибуток
Активи банків  

стимулятор 

5.2 Прибутковість 
власного 
капіталу,  % 

푅푂퐸 =
Чистий прибуток

Власний капітал банків 
стимулятор 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 

5.3 Прибутковість 
статутного 
капіталу,  % 

푅푂퐸 =
Чистий прибуток

Статутний капітал банків 
стимулятор 

5.4 Чиста відсоткова 
маржа,  % ЧВМ =

ВМ
Активи банків стимулятор 

5.5 Коефіцієнт 
дієздатності Кд =

Витрати
Доходи  дестимулятор 

5.6 Коефіцієнт 
покриття 
процентних витрат 

Кп.пв =
Процентні доходи

Процентні витрати стимулятор 

5.7 Чистий спред,  % ЧС =
Проценти отримані

Надані кредити −
Проценти сплачені

Підпроцентні депозити стимулятор 

5.8 Коефіцієнт витрат 
на утримання 
персоналу 

Кв.п. =
Адміністративні витрати

Загальні витрати  дестимулятор 

Джерело: розроблено автором 

 

Окремі з них при зростанні їх значень позитивно впливають на 

функціонування банківської системи, тобто є стимуляторами у забезпеченні її 

безпеки, інші – негативно, тобто є дестимуляторами й формують загрози та 

знижують її рівень. 

Даний етап ґрунтується на стандартизації (нормуванні) показників з метою 

їх уніфікації. Одним із таких методів є стандартизація через середнє значення. 

Враховуючи це, пропонуємо визначати гранично допустимий рівень індикатора 

економічної безпеки за формулою: 

ГЗі = ∑                                                 (2.4) 

де ГЗі – гранично допустимий рівень і-го індикатора; 

퐼  - значення і-го індикатора в році t; 

n – кількість років, впродовж яких визначається середньоарифметичне 

значення і-го індикатора. 

Визначення індивідуальних нормованих коефіцієнтів здійснюється із 

врахуванням їх впливу на економічну безпеки банків за формулами: 

а) для стимуляторів: 

푘 =
ГЗі

;                                                            (2.5) 
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б) для дестимуляторів:  

푘 = ГЗі;                                                            (2.6) 

де 퐼  – значення і-го індикатора економічної безпеки банків; 

ГЗі – гранично допустимий рівень і-го індикатора; 

4. Розрахунок інтегральних показників за визначеними функціональними 

складовими. На даному етапі формується кількісна оцінка стану економічної 

безпеки банків в розрізі основних 5 складових. Розрахунок інтегральних 

показників здійснюється за формулою: 

푆 =
∑

,                                                   (2.7) 

Де 푆  – інтегральний показних функціональної складової; 

푚 – номер блоку економічної безпеки (1-5); 

푧  – число індикаторів економічної безпеки в блоці 푚. 

5. Визначення інтегрального рівня економічної безпеки банків здійснюється 

за формулою: 

퐼 = ,                                 (2.8) 

Де 5 – кількість функціональних складових економічної безпеки банків 

6. Визначення рівня економічної безпеки банків України на основі 

диференціації залежно від кількісного значення інтегрального показника. 

Вважаємо, що такий рівень може бути високим, задовільним, низьким, критичним 

в залежності від кількісного значення інтегрального показника економічної 

безпеки банків, а саме: 

– високий – 1,51 і вище; 

– задовільний – 1-1,50; 

– низький – 0,50-0,99; 

– критичний – менше 0,50.  

7. Розробка рекомендацій із забезпечення та підвищення рівня економічної 

безпеки банків. В залежності від визначеного числового значення інтегрального 

індикатора рівня економічної безпеки необхідно розробити пропозиції щодо 
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забезпечення економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях управління 

банківською системою. 

На основі представленої методики проведено аналіз та оцінювання 

показників-індикаторів в рамках 5 визначених складових: ресурсної, 

активоформуючої, ризикоформуючої, стабілізаційно функціональної та 

результативної. Ресурсна складова економічної безпеки банків відображає 

достатність власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів для 

стабільного та ефективного здійснення операційної діяльності з метою одержання 

прибутку й захисту інтересів акціонерів, вкладників та кредиторів (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Показники ресурсної складової економічної безпеки банків України за 

2015-2019 рр 
Показники РОКИ 

2015 2016 2017 2018 2019 
Частка власного капіталу банків у 
ВВП, % 5,22 5,19 5,40 4,35 5,46 

Частка статутного капіталу банків 
у ВВП, % 11,17 17,38 16,60 13,07 12,80 

Достатність (адекватність) 
регулятивного капіталу (Н2), % 12,31 12,69 16,10 16,18 19,66 

Достатність основного капіталу 
(Н3), % 10,75 9,44 10,21 10,43 13,50 

Коефіцієнт залежності банків від 
акціонерів, % 214,22 334,99 307,48 300,42 234,36 

Частка іноземного капіталу в 
статутному капіталі банків, % 43,3 52,1 35,8 28,2 28,7 

Коефіцієнт капіталізації прибутку -1,25 -2,94 -3,29 -2,85 -2,03 
Коефіцієнт концентрації власного 
капіталу 0,08 0,10 0,12 0,11 0,13 

Коефіцієнт фінансового важеля 0,09 0,11 0,14 0,13 0,16 
Відношення зобов’язань до 
ВВП, % 57,87 47,48 39,30 33,84 35,17 

Коефіцієнт стабільності ресурсів 
банків 0,36 0,39 0,40 0,40 0,37 

Коефіцієнт фондування 0,66 0,76 0,79 0,80 0,85 
Коефіцієнт валютизації депозитів 0,58 0,57 0,52 0,49 0,44 
Коефіцієнт отриманих МБК та 
зобов’язань банків 0,11 0,07 0,04 0,04 0,02 

Коефіцієнт отриманих МБК та 
валюти балансу 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 

Коефіцієнт безпеки гарантування 
вкладів 0,48 0,46 0,50 0,51 0,53 

Джерело: складено на основі [31-35, 36, 113, 117] 
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Зокрема, показники, які формують безпеку власного капіталу дозволяють 

виявляти позитивні і негативні аспекти у капіталізації банківської системи. За 

нашими розрахунками, частка власного капіталу банків у відношенні до ВВП 

залишалася на невисокому рівні і становила 5,22 % у 2015 р. та 5,46 % у 2019 р. 

Даний показник підтверджував нераціональну структуру власного капіталу банків 

в умовах скорочення їх кількості та значний розмір збитків минулих років, які 

призвели до ситуації перевищення статутного капіталу над власним, що 

залишається загрозою економічній безпеці банківської системи. Незважаючи на 

значне нарощення статутного капіталу банків, його частка у ВВП складала 

11,17 % у 2015 р. й зросла до 12,8 % у 2019 р. Ріст даних показників є 

позитивним, проте підтверджує наявні диспропорції у капіталізації банків та її 

недостатність при існуючих темпах зростання ВВП.  

Варто зазначити, що платоспроможність банківської системи збільшилась з 

12,31 % у 2015 р. до 19,66 % у 2019 р. при нормативному значенні НБУ не менше 

10 %. Достатність основного капіталу за аналізований період демонструвала 

зростання з 10,75 % до 13,5 %. Загрозою у формуванні власного капіталу банків 

України залишається висока залежність установ від акціонерів, яка щорічно 

зростала й становила 214,22 % у 2015 р., 334,99 % у 2016 р., 307,48 % у 2017 р., 

300,42 % у 2018 р., 234,36 % у 2019 р. Така тенденція чинить негативний вплив на 

банківську систему, формує деструктивну структуру капіталу та спричиняє 

потребу в постійному нарощенні його статутної складової. 

Важливим індикатором економічної безпеки банківської системи є частка 

іноземного у статутному капіталі банків. Згідно встановлених порогових значень 

присутність іноземного капіталу в розмірі понад 30 % є загрозою функціонування 

банківської системи. У 2015р. даний індикатор становив 43,3 %, у 2016р. – 52,1 %, 

у 2017 р. – 35,8 %, у 2018 р. – 28,2 %, у 2019 р. – 28,7 %, тобто лише впродовж 

останніх 2-х років знаходився в допустимих з позицій дотримання безпеки межах. 

Коефіцієнт капіталізації прибутку за визначений період коливався з -1,25 до 

-2,03 й підтверджував негативний вплив збитків минулих років та обсягів 

сформованого резервного фонду на рівень капіталізації банків та їх безпеку.  
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Концентрація власного капіталу у валюті балансу банків мала тенденцію до 

зростання з 8 % у 2015 р. до 13 % у 2019 р., а фінансовий важіль становив за цей 

період 9 % та 16 % відповідно й підтверджував стійку динаміку перевищення 

темпів зростання капіталу над темпами зростання зобов’язань.  

Залучені та запозичені кошти формують потенціал банківської системи 

залишаючись важливою складовою ресурсної безпеки банків. Небезпекою у 

посткризовому розвитку банківської системи є щорічне зниження показника 

відношення зобов’язань банку до ВВП, яке зменшилось на 22,7 п.п. і склало лише 

35,17 % у 2019 р. Зниження цього індикатора сигналізує про скорочення 

ресурсної спроможності банківської системи в умовах зменшення кількості 

установ та незначного зростання банківських зобов’язань. 

Коефіцієнт стабільності ресурсів банків становив 0,36 у 2015 р. та 0,37 у 

2019 р. й підтверджував, що лише 37 % депозитів установ мали строковий 

характер і були надійним джерелом фінансування.  

Коефіцієнт фондування характеризує депозити залучені від клієнтів та є 

основним джерелом ресурсного потенціалу банківської системи. Зростання 

даного коефіцієнта з 0,66 у 2015 р. до 0,85 у 2019 р. та його позитивна динаміка 

підтверджували пріоритетне значення депозитної бази у забезпеченні ресурсної 

складової економічної безпеки. 

Коефіцієнт валютизації депозитів відображає залучені банківською 

системою ресурси у розрізі валют і його значення сигналізує про довіру до 

національної грошової одиниці та частку збереження заощаджень в іноземній 

валюті. Показник мав тенденцію до зниження, тобто у 2015р. 50 % депозитів 

банківської системи були валютними, у 2019р. – лише 44 %. Даний індикатор 

відобразив стан формування депозитної бази у іноземній валюті та валютні 

коливання впродовж останніх років. 

Кредити, запозичені від інших банків та НБУ є необхідним джерелом 

ресурсного фондування, а їх скорочення впродовж 2015-2019 рр. з 11 % до 2 % у 

зобов’язаннях та з 10 % до 2 % у валюті банківської системи посилювало її 

безпеку.  
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Для оцінювання ресурсної складової безпеки пропонуємо визначати 

коефіцієнт безпеки гарантування вкладів, який відображає обсяг гарантування 

вкладів ФГВФО до загального обсягу депозитів. Даний показник мав тенденцію 

до зростання з 48 % у 2015 р. до 53 % у 2019 р. і засвідчив, що лише половина 

депозитів, вкладених у банки України підпадає під можливе відшкодування 

коштами ФГВФО. Така ситуація залишається загрозливою, оскільки не 

забезпечує безпеки вкладень, а розмір можливого відшкодування у 200 тис. грн. 

не стимулює до акумуляції коштів населення у банківську систему України та 

підвищення довіри до неї. 

Проблеми у ресурсній складовій економічної безпеки банків в найбільшій 

мірі були характерні для 2015, 2018, 2019 рр. та стосувалися недостатнього рівня 

капіталізації щодо ВВП, залежності від акціонерів, відсутності капіталізації 

прибутку, загроз відтоку коштів та стабільності ресурсів, безпеки гарантування 

вкладів та інших. 

Активоформуюча (трансформаційна) складова економічної безпеки є 

однією із найбільш вагомих, оскільки відображає не лише міру задіяння 

потенціалу банківської системи у розвиток економіки, але й кредитну та 

інвестиційну спрямованість активів, їх якість, ступінь проблемності й вплив на 

рівень економічної безпеки банківського сектору економіки (табл. 2.5). Банки 

України як фінансові посередники розміщують залучені та запозичені ресурси в 

активи, які приносять доходи та характеризуються певним рівнем ліквідності, 

ризику й дохідності.  

Наявність кризових явищ в банківській системі впродовж останніх років 

зумовила суттєве зниження ключових макроекономічних індикаторів банківської 

безпеки. За нашими розрахунками, відношення активів банків до ВВП знизилось 

на 22,45 п.п. з 63,08 % у 2015 р. до 40,63 % у 2019 р. Проблеми у кредитуванні 

основних секторів економіки та населення спричинили й різке зниження 

показника відношення кредитів до ВВП, яке скоротилось на 22,68 п.п. з 50,78 % у 

2015 р. до 28,1 % у 2019 р. Наявність значного обсягу негативно класифікованих 

кредитів зумовила скорочення коефіцієнта кредитної активності.  
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Таблиця 2.5 

Показники активоформуючої (трансформаційної) складової 

економічної безпеки банків України за 2015-2019 рр 
Показники РОКИ 

2015 2016 2017 2018 2019 
Відношення активів до ВВП,  % 63,08 52,67 44,70 38,19 40,63 
Відношення кредитів до ВВП,  % 50,78 42,17 34,74 31,42 28,10 
Відношення інвестицій до ВВП,  % 10,13 13,93 14,27 13,50 14,65 
Коефіцієнт кредитної активності 0,80 0,80 0,78 0,82 0,69 
Коефіцієнт інвестиційної 
активності 0,16 0,26 0,32 0,35 0,36 

Коефіцієнт якості активів 0,19 0,36 0,46 0,48 0,37 
Коефіцієнт якості кредитів 0,21 0,44 0,57 0,56 0,51 
Коефіцієнт співвідношення 
непрацюючих активів та 
регулятивного капіталу 

1,88 4,16 5,30 5,15 3,64 

Коефіцієнт валютизації кредитів 0,44 0,39 0,33 0,34 0,24 
Коефіцієнт кредитів 
корпоративним клієнтам 0,82 0,84 0,83 0,82 0,80 

Коефіцієнт кредитів роздрібним 
клієнтам 0,17 0,16 0,16 0,18 0,20 

Коефіцієнт співвідношення 
ліквідних активів до 
короткострокових зобов’язань 

0,93 0,92 0,98 0,94 0,94 

Коефіцієнт співвідношення 
ліквідних активів до сукупних 
активів 

0,34 0,49 0,54 0,51 0,72 

Коефіцієнт співвідношення 
довгострокових кредитів і 
депозитів 

3,89 4,13 3,28 3,76 3,76 

Коефіцієнт співвідношення 
валютних кредитів і депозитів 1,69 1,34 1,09 1,17 0,83 

Коефіцієнт ділової активності 0,80 0,80 0,78 0,82 0,69 
Коефіцієнт системної важливості 
банків 0,61 0,47 0,50 0,49 0,82 

Джерело: складено на основі [31-35, 36, 113, 117] 
 

Якщо впродовж 2015-2016 рр. 80 % активів банківської системи 

формувалось за рахунок наданих кредитів, то у 2019р. - лише 69 %. Посткризовий 

період функціонування банківської системи відзначався активізацією 

інвестиційної діяльності банків, пов’язаною із вкладенням коштів у державні 

(ОВДП) та інші цінні папери. Впродовж 2015-2019 рр. показник відношення 

інвестицій до ВВП мав стійку тенденцію до зростання з 10,13 % у 2015 р., до 

14,65 % у 2019 р. Відповідно спостерігалася й позитивна динаміка коефіцієнта 
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інвестиційної активності, який зріс з 16 % у 2015 р. до 36 % у 2019 р., що 

засвідчило про часткову переорієнтацію банківського бізнесу із кредитної у 

інвестиційну сферу, яка з позицій безпеки є менш ризиковою. 

Важливими характеристиками трансформаційної складової економічної 

безпеки є коефіцієнти якості активів та кредитів, які відображають ступінь 

проблемності розміщення наявного ресурсного потенціалу банків. На 

поглиблення кризових явищ впродовж 2015-2018 рр. вказувало підвищення 

частки непрацюючих активів у їх обсязі з 19 % до 48 % та частки непрацюючих 

кредитів у кредитному портфелі банків з 21 % до 56 %. У 2019р. відбулося 

покращення динаміки даних показників, оскільки коефіцієнт якості активів 

знизився до 37 %, а коефіцієнт якості кредитів – до 51 %, що засвідчило 

тенденцію їх незначного скорочення в умовах збереження негативного впливу 

проблемних кредитів на безпеку банківської діяльності. 

Про покращення здатності банків покривати ризики здійснення активних 

операцій за рахунок капіталу свідчить коефіцієнт співвідношення непрацюючих 

активів та регулятивного капіталу, який збільшився з 1,88 у 2015р. до 5,15 у 

2018р., проте у 2019 р. демонстрував зниження до 3,64. 

Стійку тенденцію до зниження впродовж аналізованого періоду мала частка 

валютних кредитів у активах банків з 44 % до 24 %, що значним чином пов’язано 

із забороною кредитування фізичних осіб в іноземній валюті та стабілізацією 

валютних курсів впродовж 2018-2019 рр. 

Кредитна діяльність банків у значній мірі сконцентрована на корпоративний 

сегмент бізнесу, оскільки понад 80 % кредитного портфеля – це кредити 

корпоративним клієнтам, а лише близько 20 % відноситься до рітейл-банкінгу. 

Таке зміщення акцентів зумовлено більш швидкою оборотністю капіталу в різних 

бізнес-секторах економіки, його економічною віддачею, а, отже й новими 

можливостями для банків регіональної та галузевої диверсифікації кредитів, 

зниженням ризиковості й отриманням прибутків. За останній 2019 рік відбулося 

поступове відновлення й розширення спектру кредитів для роздрібних кредитів і 

їх частка поступово зростає, проте залишається незначною. Можна констатувати, 
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що непрацюючі кредити в більшій мірі зумовлені проблемами економіки та 

бізнесу й суттєво знижують рівень трансформаційної складової економічної 

безпеки. 

В активах банків завжди наявні ліквідні активи, які характеризуються 

певним рівнем дохідності. Варто відмітити позитивний тренд у співвідношенні 

ліквідних активів до короткострокових зобов’язань, який підтверджує, що 94,4 % 

короткострокових зобов’язань банківської системи розміщується у ліквідні 

активи, а їх частка в сукупних активах зросла з 33,6 % у 2015 р. до 72,48 % у 

2019 р. 

З позицій забезпечення безпеки депозитних вкладів доцільно розрахувати 

співвідношення довгострокових кредитів і депозитів, оскільки кредитування 

терміном понад 1 рік повинно забезпечуватися відповідною депозитною базою. 

Наші розрахунки засвідчили незбалансованість кредитів та депозитів за строками 

і сумами, оскільки коефіцієнт їх співвідношення становив 3,89 у 2015 р. та 3,76 у 

2019 р. і залишався на високому рівні.  

Балансування кредитів та депозитів слід розглядати і у розрізі валют. 

Співвідношення валютних кредитів і депозитів мало позитивну тенденцію до 

скорочення. У 2015 р. валютні кредити на 69 % перевищували депозити і лише у 

2019р. валютні депозити на 27 % перевищили відповідні кредити.  

Коефіцієнт ділової активності підтверджував, що 80 % активів банківської 

системи у 2015 р. були дохідними і скоротилися у 2019 р. до 69 %, що засвідчило 

позитивну тенденцію оптимізації й формування оптимального портфеля активів, який 

спрямований на зниження ризиків й підвищення рівня безпеки вкладень у банки. 

Враховуючи визначальну роль окремих установ у забезпеченні стабільності 

функціонування банківської системи, доцільно визначати коефіцієнт системної 

важливості, який відображає частку активів банків, які віднесені НБУ до системно 

важливих у їх сукупному обсязі. Такі установи перебувають під особливим 

наглядом НБУ щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості, а їх 

ліквідація може спричинити системні ризики у банківській системі. У 2015 р. 

таких банків було 8, а саме: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Дельта Банк, 
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Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Промінвестбанк, Сбербанк. У 2016-2019 рр. 

такими установами були визначені 3 провідні державні банки: Приватбанк, 

Ощадбанк, Укрексімбанк. Згідно постанови НБУ № 438-рш “Про визначення 

системно важливих банків” такими установами стали 14 банків, зокрема: 

Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, 

Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсиббанк, Таскомбанк, Універсал банк, 

Кредобанк,  ОТП банк, Південний [128].  

Показник системної важливості банків характеризувався змінною 

динамікою і становив 61 % у 2015р., 47 % у 2016 р., 50 % у 2017 р., 49 % у 2018 р. 

та зріс до 82 % у 2019 р. Можна стверджувати, що приблизно 50 % активів 

банківської системи зосереджено у 3 державних банках. У 2019 р. на 14 установ 

припало 82 % активів банківської системи з врахуванням того, що на ринку 

функціонувало лише 77 банків. З позицій безпеки така концентрація установ та 

активів породжує ризики, які пов’язані не лише з монопольними позиціями 

держбанків, але й незначною часткою інших установ (18 %), переважно з 

вітчизняним капіталом, які є менш конкурентоспроможними на ринку 

банківських продуктів та послуг. На основі коефіцієнта системної важливості 

банків можна констатувати переважаючий вплив державних банків на стан та 

рівень безпеки банківської системи й стверджувати про доцільність та механізми 

зміни корпоративних прав у державних банках України. 

Оцінювання впливу ризику на економічну безпеку передбачає використання 

показників пруденційного банківського нагляду, а саме основних економічних 

нормативів та низки коефіцієнтів, які відображають ризик здійснення активних 

банківських операцій (табл. 2.6). Проведені розрахунки свідчать про покращення 

стану дотримання банками України ключових нормативів діяльності та 

відсутність ситуацій їх порушення впродовж 2015-2019 рр. Поступове зниження 

ризику здійснення основних банківських операцій підтверджує показник 

відношення сформованих резервів за активними операціями до ВВП, який 

характеризувався волативністю й становив 16,16 % у 2015 р., 20,31 % у 2016 р. та 

демонстрував зниження у 2017-2019 рр. з 17,13 % до 13,38 %. 
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Таблиця 2.6 

Показники ризикоформуючої складової економічної безпеки банків 

України за 2015-2019 рр 

Показники РОКИ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення резервів за активними 
операціями до ВВП,  % 16,16 20,31 17,13 15,63 13,38 

Коефіцієнт резервування 0,26 0,39 0,38 0,41 0,33 
Норматив миттєвої ліквідності,  % 78,73 60,79 55,55 68,66 22,53 
Норматив короткострокової 
ліквідності (Н6), % 92,87 92,09 98,37 93,52 94,35 

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного 
контрагента,  % 

22,78 21,48 20,29 19,83 17,61 

Норматив великих кредитних 
ризиків,  % 364,14 308,27 208,31 176,23 105,00 

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами,  % 

31,19 36,72 17,89 10,41 7,02 

Норматив загальної суми 
інвестування,  % 1,10 0,60 0,22 0,15 0,13 

Мультиплікатор капіталу, рази 12,09 10,15 8,28 8,77 7,44 
Коефіцієнт співвідношення 
резервів та непрацюючих активів 1,32 1,06 0,83 0,86 0,90 

Коефіцієнт ризиковості активів 0,84 0,69 0,54 0,57 0,51 
Чутливість до ринкового 
ризику,  % 36,15 57,07 43,31 46,99 50,58 

Джерело: складено на основі [31-35, 36, 113, 117] 

 

Показник сформованих резервів за активними операціями банків до 

сукупного обсягу активів банківської системи у найбільшій мірі характеризував 

кризовий та посткризовий період її функціонування, оскільки зріс з 26 % у 2015 р. 

до 41 % у 2018 р. й зменшився до 33 % у 2019 р., тобто незважаючи на незначне 

зниження ризик банківських активів залишався високим, а рівень сформованих 

резервів недостатнім для покриття сукупного ризику банківської операційної 

діяльності.  

Відношення активів до капіталу банків відобразив показник 

мультиплікатора капіталу, який демонстрував поступове зниження ризику 

здійснення банківської діяльності з 12,09 у 2015 р. до 7,44 рази у 2019 р., тобто 

спостерігалася тенденція зниження ризиків в умовах скорочення банків-
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юридичних осіб.  

Негативною тенденцією функціонування банківського сектора залишалося 

зростання обсягу непрацюючих активів, які визнавались як проблемні і не лише 

зумовили збитковість, але й потребу у формуванні резервів для покриття ризиків. 

Співвідношення сформованих резервів до непрацюючих активів мало нестійку 

динаміку та становило 132 % у 2015 р., 106 % у 2016 р., 83 % у 2017 р., 86 % у 

2018 р. та 90 % у 2019 р., тобто впродовж останніх 3-х років рівень резервування 

був недостатнім для покриття ризиків та обсягів проблемних активів. 

Коефіцієнт ризиковості активів коливався з 0,84 у 2015 р. до 0,51 у 2019 р. 

та відобразив поступове зниження ризиків за рахунок диверсифікації активів й 

зростання обсягів операцій банків з цінними паперами при скороченні їх 

кредитної активності.  

Ідентифікацію чутливості банківської системи до ринкового ризику 

характеризував відповідний показник, який становив 36,15 % у 2015 р. та зріс до 

50,58 % у 2019 р., тобто банківська система наражалась на валютний ризик, який 

відобразив співвідношення відкритої валютної позиції банківської системи до 

капіталу. Щорічне зростання даного індикатора підтверджувало нестабільність на 

валютному ринку, волативність курсів та постійний валютний ризик, 

притаманний банківській системі України. 

Стабілізаційно-функціональна складова економічної безпеки 

характеризувалася поступовим відновленням макроекономічної стабілізації у 

2019 р., що підтверджувала динаміка відповідних показників-індикаторів (табл. 

2.7). 

Ситуація поступового зниження рівня монетизації економіки з 50 % у 

2015 р. до 39 % у 2019 р. характеризувала ступінь покриття грошовою масою 

валового внутрішнього продукту, а його зниження трактуємо як недостатність 

грошових коштів для задоволення потреб економіки. З врахуванням світового 

досвіду оптимальним значенням цього показника є 70-80 %, а пороговим – 50 %.  

Впродовж 2015-2019 рр. щорічно знижувався рівень готівки у відношенні 

до ВВП з 14 % у 2015 р. до 10 % у 2019 р. 



104 

Таблиця 2.7 

Показники стабілізаційно-функціональної складової економічної 

безпеки банків України за 2015-2019 рр 

Показники РОКИ 
2015 2016 2017 2018 2019 

Рівень монетизації 
економіки,  % 49,99 46,23 40,51 35,88 39,10 

Частка готівкової маси у 
ВВП, % 14,22 13,18 11,14 10,21 10,45 

Рівень доларизації грошової 
маси,  % 32 34 33 29 29 

Рівень інфляції (індекс 
споживчих цін), % 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 

Базова інфляція,  % 134,7 105,8 109,5 108,7 103,9 
Дефлятор ВВП,  % 38,9 17,1 22,1 15,4 5,66 

Джерело: складено на основі [36, 113, 117] 

 

Така ситуація позитивна, але перевищує безпекоорієнтовані засади, 

оскільки порогове значення давного показника рекомендоване на рівні не вище 

4  %. Даний індикатор відобразив міру покриття готівкою потреб зростаючої 

економіки держави і його незначне зниження показало активізацію безготівкових 

форм розрахунків та позитивно вплинуло на рівень безпеки, але залишалося 

недостатнім у порівнянні із країнами з розвинутою грошово-кредитною сферою.  

Показник доларизації грошової маси відображав частку переказних та 

строкових валютних депозитів у сукупній грошовій масі та коливався з 32 % у 

2015 р. до 29 % у 2019 р. Граничне значення даного показника визначено у 

розмірі 30 % [11, с. 95]. У 2015-2017 рр. даний показник перевищував 

рекомендовані значення й свідчив про нагромадження валютних вкладів, а його 

зниження у 2018-2019 рр. до 29 % забезпечило зростання безпеки у грошово-

кредитній сфері й відновлення довіри до національної валюти. 

Індекс споживчих цін знизився з 43,3 % у 2015 р. до 4 % у 2019 р., а базова 

інфляція знизилась з 34,4 % до 3,9, що стабілізувало інфляційні очікування й 

безпеку інфляційних процесів. Дефлятор ВВП у цей період демонстрував 

зниження з 38,9 % до 5,66 % та відобразив динаміку співвідношення 
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номінального й реального ВВП з врахуванням цінових та інфляційних процесів 

останніх років. 

Прибуток (збиток) як результат функціонування банківської системи є 

одним із ключових індикаторів безпеки й показників достатності для реалізації 

стратегій розвитку. На макроекономічному рівні відбувся перехід від збиткової 

роботи банківського сектору до прибуткової (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Показники результативної складової економічної безпеки банків 

України за 2015-2019рр 

Показники РОКИ 
2014 2015 2016 2017 2018 

Прибутковість активів,  % -5,46 -12,60 -1,93 1,69 4,35 
Прибутковість власного 
капіталу,  % -51,91 -116,74 -15,84 14,67 34,18 

Прибутковість статутного 
капіталу, % -29,98 -38,44 -5,35 4,80 12,67 

Чиста відсоткова маржа,  % 3,11 3,52 3,98 5,37 5,37 
Коефіцієнт дієздатності 0,75 0,54 0,87 1,12 1,32 
Коефіцієнт покриття 
процентних витрат 1,41 1,48 1,75 2,08 2,08 

Чистий спред,  % 0,10 2,17 3,94 5,21 7,96 
Коефіцієнт витрат на 
утримання персоналу 0,14 0,11 0,22 0,29 0,34 

Джерело: складено на основі [36, 113, 117] 

 

Відповідно ключові показники результативної складової економічної 

безпеки мали від’ємні значення у 2015-2017рр. та позитивні – у 2018-2019рр. 

Зокрема, показник прибутковості активів коливався впродовж 2015-2019рр. з -

5,46 % до 4,35 %, прибутковості власного капіталу з -51,91 % до 34,18 %, 

прибутковості статутного капіталу – з -29,98 % до 12,67 %. Показник чистої 

відсоткової маржі за 2015-2019рр. зріс з 3,11 % до 5,37 %, чистого спреду – з 

0,1 % до 7,96 %, що позитивно вплинуло на рівень економічної безпеки та 

збалансованість активів і пасивів банків. Запропонований індикатор дієздатності 

відобразив загрози 2015-2017рр. й стан перевищення витрат банків над їх 

доходами, що підтвердило його значення, яке складало 74,94 %, 54,47 %, 87,05 %. 



106 

У 2018-2019рр. відновилося прибуткове функціонування банківської системи, а 

отриманий позитивний результат відобразився у значеннях показника 

дієздатності - 112,26 % та 132,28 %. Варто відзначити, що скорочення кількості 

банків не призвело до зниження витрат адміністративно-господарського 

характеру та на утримання персоналу, які зросли з 13,82 % у 2015р. до 34,02 % у 

2019 р. Основними небезпеками та загрозами у розрізі результативної складової 

банківської безпеки вважаємо недостатність прибутку банківської системи, низькі 

значення показників прибутковості капіталу та активів, суттєве зростання витрат 

на утримання персоналу, що знижує рівень економічної безпеки. 

На базі фактичних значень розрахованих нами показників та з врахуванням 

їх впливу на рівень економічної безпеки (стимулятор/дестимулятор) визначено 

гранично допустимі рівні кожного із них та їх нормалізовані значення. Це 

дозволило отримати результати розрахунку 5 інтегральних індикаторів складових 

економічної безпеки банків України за 2015-2019 рр. (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Динаміка інтегральних індикаторів економічної безпеки банків 

України за 2015-2019 рр. 
Джерело: побудовано автором 
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Інтегральний показник активоформуючої (трансформаційної) складової 

економічної безпеки мав тенденцію до зниження у 2015-2019 рр. з 1,2636 до 1,0020. 

Основними загрозами стали тенденції до зниження активів та кредитів щодо ВВП; 

кредитної активності банків, валютизація кредитів, недостатня якість активів, 

зростання непрацюючих активів щодо регулятивного капіталу, нарощення системної 

важливості державних та інших установ та посилення їх монопольних позицій. 

Ризикоформуюча складова економічної безпеки свідчить про підвищення 

рівня ризиковості за 2015-2019 рр. з 1,0856 до 1,2356. Це підтверджували показники 

відношення резервів за активами до ВВП, коефіцієнтів резервування, ризиковості 

активів, співвідношення резервів до непрацюючих активів та інші. 

Інтегральний показник стабілізаційно-функціональної складової економічної 

безпеки зріс за 2015-2019 рр. з 0,8590 до 1,4479 та підтвердив підвищення безпеки за 

рахунок стабілізації індексу споживчих цін та базової інфляції й щорічного 

зниження дефлятора ВВП. Певні загрози закладені у недостатньому рівні 

монетизації економіки та частки готівкової маси щодо ВВП.  

Результативна складова економічної безпеки демонструвала найбільш значні 

зміни від мінусових значень у 2015-2016 рр.: -0,2694 та -0,7945 до позитивних - у 

розмірі 1,44 за 2019 р. Відповідно процес виходу із кризи спричинив позитивну 

динаміку прибутковості активів та капіталу, чистої відсоткової маржі, чистого 

спреду. Існуючі загрози у даному напрямі проявляються у зростанні показника 

дієздатності банків та витрат на утримання персоналу в умовах суттєвого зниження 

кількості установ. 

За нашими розрахунками, інтегральний показник рівня економічної безпеки 

банків України становив у 2015 р. 0,7874, у 2016 р. – 0,6343, у 2017 р. – 0,8746, у 

2018 р. – 0,9756, у 2019р. – 1,1717. Можна оцінити безпеку банків як низьку 

впродовж 2015-2018рр. та задовільну за 2019р. На значення інтегрального рівня 

економічної безпеки банків найбільш негативний вплив у 2015-2016рр. мала 

результативна складова, у 2017-2018 рр. – активоформуюча та ресурсна, у 2019р. – 

ресурсна в частині формування зобов’язань банків.  

В умовах сьогодення не існує єдиної методики оцінювання економічної 
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безпеки банків. Запропонований підхід є комплексним і охоплює основні показники, 

які відображають стан банківської безпеки.  

Економічна безпека банків України у 2015-2018 рр. знаходилась на низькому, 

у 2019р. – на задовільному рівнях. Незначне покращення безпеки у банківському 

секторі економіки за останній рік зумовлене поступовим переходом функціонування 

банків у зону прибутковості. Варто зазначити, що для досягнення високого рівня 

економічної безпеки необхідно забезпечити нейтралізацію небезпек у розрізі 

запропонованих складових, оскільки впродовж 5 років негативний вплив на рівень 

безпеки прослідковувався зі сторони усіх визначених напрямів: ресурсного як в 

частині капіталу, так і з позицій формування зобов’язань, активоформуючого, 

ризикоформуючого, результативного та стабілізаційно-функціонального. 

З метою підвищення рівня безпеки ресурсної складової необхідно забезпечити 

нарощення рівня капіталізації банків щодо ВВП та оптимізувати структуру капіталу 

й зобов’язань банків, розробити підходи до забезпечення безпеки гарантування 

вкладів в Україні відповідно до міжнародних принципів формування ефективних 

систем страхування депозитів, які регламентовані Міжнародною асоціацією 

страхування депозитів (IADI) [196]. В частині активоформуючої складової доцільно 

розробити дієві механізми активізації банківського кредитування та підвищити 

частку кредитів у ВВП, забезпечити дієві механізми управління проблемними 

активами та зниження обсягу проблемної заборгованості, обґрунтувати напрями 

демонополізації ринку банківських продуктів і послуг шляхом зниження частки 

системно важливих державних та інших установ. Ризикоформуюча складова вимагає 

не лише впровадження методів моніторингу й оцінювання рівня ризиків, але й 

розробки шляхів зниження ризиковості активів що призведе до зниження обсягів 

резервування за ними. Стабілізаційно-функціональна складова відобразила 

позитивні тенденції у індексі споживчих цін та рівнях монетизації й доларизації 

економіки. Результативна складова залишається основою комерційної діяльності і 

забезпечення достатнього обсягу прибутку для реалізації програм розвитку 

банківського сектору економіки. 
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2.3. Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки банків України 
 

На рівень інтегральної оцінки банків України в розрізі визначених 

складових економічної безпеки суттєво впливала діяльність конкретних установ. 

На мікрорівні економічна безпека зумовлюється чинниками внутрішнього 

середовища функціонування банку, його фінансовою стійкістю та надійністю, 

здатністю протистояти ризикам і загрозам мега-, макро- та мезорівнів.  

У дослідженнях групи турецьких учених в якості критеріїв безпеки банків 

було відзначено мікроекономічні змінні: ROA, показники ліквідності, чиста 

процентна маржа та показники ризиків, які є статистично значимими для 

формування значень коефіцієнтів платоспроможності банків єврорегіонів [183]. 

Такі показники є значимими для функціонування банків на макро- й мікрорівнях, 

проте не відображають проблеми капіталізації банків та достатності фінансових 

результатів для вирішення оперативних й стратегічних питань безпеки 

функціонування. 

С. Макєєв пропонує оцінювати стан економічної безпеки комерційних 

банків на основі ключового індикатора – достатності капіталу з урахуванням усіх 

наявних ризиків. Виокремлює показники оцінювання економічної безпеки банку в 

нормативному та у корпоративному контекстах [97, с. 1156]. Пропонує 

розрахунково-оцінну шкалу для оцінки та інтерпретації стану економічної 

безпеки комерційного банку з виділенням 4 динамічних станів: функціональної, 

стратегічної, мінімальної економічної безпеки та її відсутності [97, с. 1157]. 

Запропонований підхід відображає один з основних індикаторів банківської 

безпеки – достатність рівня капіталізації, проте не акцентує на методах 

дослідження кредитних, операційних і ринкового ризиків з позицій кількісного 

оцінювання їх впливу на рівень достатності капіталу. Враховуючи той факт, що 

ринковий ризик включає процентний, пайовий, валютний та ризик товарних 

контрактів доцільно було б представити інструментарій їх прикладного 

використання. 

Н. Дудченко, С. Міхно ключовими індикаторами економічної безпеки банку 
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вважають стабільність фінансового й економічного розвитку банку. При цьому 

метою дотримання безпеки банківської діяльності визнається: виключення 

можливості заподіяння банку збитків або упущення вигоди; забезпечення його 

ефективної діяльності та якісної реалізації операцій та угод [40]. Такий підхід 

акцентує на важливості функціонування банку як комерційної організації на 

засадах прибутковості та ефективності. Проте стабільність фінансового та 

економічного розвитку має комплексний характер та є наслідком сформованих 

ефективних систем банківської безпеки. 

Зокрема, ряд науковців вважають, що ефективне забезпечення економічної 

безпеки повинно бути забезпечене комплексом індикаторів, що відображають 

різноманітні симптоми кризових явищ з врахуванням ступеня генерування 

небезпек. Для визначення інтегрального показника антикризової стійкості, на 

думку авторів зазначені індикатори слід згрупувати за декількома напрямками: 

показники капітальної стійкості; ділової активності; ліквідності 

(платоспроможності) банку; ефективності управління банком, які 

конкретизуються в межах кожної групи [108, с. 128]. Методичні основи 

розрахунку інтегрального показника автори пропонують в межах такої 

послідовності дій: 1) формування інформаційної бази; 2) структуризація критеріїв 

та індикаторів для визначення інтегрального показника; 3) обгрунтування 

граничних значень для індикаторів; 4) оцінювання стійкості; 5) вивчення та 

визначення стратегії [108, с. 129]. Значення інтегрального індикатора дозволити 

авторам провести градацію банків на низький (критичний), середній, достатній, 

високий рівні [108, с. 130]. 

Науковець K. Kiл пропонує в якості критеріїв виміру безпеки банків 

використовувати такі показники як: коефіцієнт достатності капіталу, Z-індекс, 

показник капіталу 1-рівня, відношення власного капіталу до валюти балансу [199, 

c. 8]. Така позиція автора є конструктивною, оскільки акцентує на підході, який 

відображає не лише рівень капіталізації, але й передбачає можливість врахування 

небезпек банкрутства банків.  

Систематизація небезпек, загроз та ризиків, які супроводжують банківський 
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бізнес представлена у п. 1.2 дозволила здійснити систематизацію індикаторів, які 

відображають рівень безпеки конкретної установи, серед яких пропонуємо такі 

як: ступінь залежності від акціонерів, мультиплікатор капіталу, рівень 

фондування, рівень стабільності депозитів, рівень кредитної активності, рівень 

резервування, ROA, рівень проблемності кредитного портфеля. Ці індикатори 

базуються на оцінюванні капіталу, достатності ресурсної бази, кредитної 

активності й проблемності кредитного портфеля, рівня ризиковості та 

прибутковості активів та враховують розглянутий у даній роботі 

ресурсоорієнтований підхід, який відображає необхідність забезпечення 

збалансованості активів і пасивів банку з метою досягнення високого рівня 

прибутковості та безпеки бізнесу.  

Ступінь залежності від акціонерів відображає питому вагу статутного у 

власному капіталі банків. Чим вище значення даного показника, тим більша 

залежність установи від корпоративних власників. Про наростання небезпек у 

рівні капіталізації банку свідчить не лише надмірна частка статутного капіталу, 

але й перевищення статутного над власним. Оптимальним значенням даного 

показника є рівень до 50 %, а значення понад 76 % є загрозливим і демонструє 

надмірну залежність у фінансуванні від власників корпоративних прав або 

держави. 

Мультиплікатор капіталу як відношення активів до капіталу є критерієм  

рівня ризиковості, а високе значення показника засвідчує надмірний ризик 

здійснення банківських операцій. Оптимальний рівень даного показника складає 

до 5 разів, а значення понад 10 – сигналізує про високий ступінь ризиків та 

небезпек у діяльності банку. 

Рівень фондування показує частку депозитної бази у зобов’язаннях банку. 

Наявність достатнього обсягу депозитів - це запорука ресурсного потенціалу та 

спроможності до кредитно-інвестиційної діяльності. Раціональною вважається 

структура зобов’язань банків, коли частка залучених ресурсів від клієнтів складає 

понад 75 %. 

Рівень стабільності депозитів як співвідношення строкових вкладень до їх 
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загального обсягу характеризує установу з позицій забезпечення безпеки вкладень 

для їх подальшої трансформації у довгострокові прибуткові активи. 

Рекомендоване значення даного індикатора – більше 30 % відображає надійність 

та постійність у використанні строкових депозитів. 

Рівень кредитної активності – це частка кредитного портфеля в активах 

банку, яка повинна становити не менше 60 % і забезпечувати безпеку здійснення 

кредитних послуг в розрізі корпоративних та роздрібних клієнтів. 

Рівень резервування – це співвідношення сформованих резервів за 

активними операціями до сукупного обсягу активів банку. Чим вищий рівень 

резервування, тим ризиковішою є кредитно-інвестиційна діяльність банку, а обсяг 

недосформованих резервів за активними операціями відображає проблемність та 

низьку якість кредитного портфеля. Вважаємо, що даний показник у розмірі не 

більше 25 % забезпечує достатній рівень резервування для здійснення активних 

операцій. 

Рівень проблемності кредитного портфеля характеризує частку 

непрацюючих кредитів у сукупному його обсязі. Чим нижче значення даного 

показника, тим вищим є рівень кредитної безпеки банку. Оптимальне значення 

даного показника становить до 10 %, а значення понад 15 % характеризує значний 

обсяг проблемних кредитів у сукупному їх обсязі. 

Прибутковість активів як відношення чистого прибутку до активів банку 

відображає результативність та економічну віддачу на вкладений капітал. Додатнє 

значення даного показника відображає діяльність банку як прибуткової установи і 

позитивно характеризує рівень економічної безпеки, від’ємне – вказує на 

збитковість та негативний вплив на безпеку. 

Для визначення рівня економічної безпеки банків запропоновано 

використовувати методику, яка ґрунтується на фактичних значеннях індикаторів, 

рівнях їх градації, бальній оцінці (табл. 2.9). Кількість балів знаходиться в 

діапазоні від 0 – найнижче, 5 – посереднє, до 10 – найвище значення. Кількісне 

значення кожного із запропонованих показників оцінюється з позицій 

оптимальності значення та позитивного чи негативного впливу на рівень безпеки 
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й визначається фактичний бал. Загальна кількість балів конкретного банку – це 

сума оцінок у балах за кожним із визначених показників. Тобто максимальна 

кількість балів, яку може набрати конкретна установа становить 80 (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Шкала градації критеріальних значень показників економічної безпеки 

банків 

№з/п Показники Рівні градації Бали 

1. Ступінь залежності від 
акціонерів, % 

0-50 % 10 
51 %-75 % 5 

більше 76 % 0 

2. Мультиплікатор капіталу, рази 
0-5 10 
6-10 5 

більше 10 0 

3. Рівень фондування,  % 
0-50 % 0 

51 %-75 % 5 
більше 76 % 10 

4. Рівень стабільності депозитів,  % 
менше 20 % 0 
20 %-30 % 5 

більше 31 % 10 

5. Рівень кредитної активності,  % 

менше 50 % 0 
51 %-65 % 5 
66 %-75 % 10 

більше 76 % 0 

6. Рівень резервування,  % 
0 %-25 % 10 

26 %-50 % 5 
більше 51 % 0 

7. ROA,  % негативне 0 
позитивне 10 

8. Рівень проблемності кредитного 
портфеля,  % 

0 %-10 % 10 
11 %-15 % 5 

більше 16 % 0 
Джерело: розроблено автором 

 
Загальна позиція банків за рівнем економічної безпеки визначається на 

основі сумування балів за кожним із показників-індикаторів. Загальний бал – це 

підстава для диференціації установ за рівнем економічної безпеки, який може 

бути високим, задовільним, низьким та критичним. 

До установ з високим рівнем економічної безпеки відносяться банки, які за 
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визначеними 8-ма показниками-індикаторами набрали загальну кількість від 61 до 

80 балів. 

Задовільний рівень економічної безпеки характерний для банків, кількісна 

оцінка яких за визначеною сумою індикаторів становить від 41 до 60 балів. 

Низький рівень економічної безпеки притаманний для установ, сумарна 

оцінка показників у балах яких становить 21-40. 

До установ з критичним рівнем безпеки належать банки із сумарною 

оцінкою до 20 балів, діяльність яких супроводжується порушеннями значень 

показників-індикаторів та дестабілізуючим впливом на банківську систему. 

Розрахункові значення показників економічної безпеки та їх оцінка в балах 

представлені у додатках К-П, що дозволило здійснити групування установ за 

рівнем економічної безпеки та визначити позиціювання банків залежно від форм 

власності. Групування установ за рівнем економічної безпеки у 2015р. наведено в 

табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Групування банків України за рівнями економічної безпеки у 2015р. 

Група 
банків 

Високий (19) Задовільний (47) Низький (39) Критичний (4) 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 
Банки з 
держав-

ною 
часткою 

(6) 

- - - - - -  4 66,7 10,3 2 33,3 50,0 

Банки 
інозем-

них 
банківськ
их груп 

(25) 

- - - 11 44,0 23,4 12 48,0 30,8 2 8,0 50,0 

Банки з 
приват-

ним 
капіталом 

(78) 

19 24,4 100,0 36 46,2 76,6 23 29,5 58,9 - - - 

Джерело: розраховано автором 

 



115 

У 2015р. на ринку функціонувало 109 платоспроможних банків, серед яких 

19 установ або 17,4 % мали високий рівень економічної безпеки. Задовільний 

рівень був характерним для 47 банків, що становило 43,1 % від їх загальної 

кількості. Низький рівень безпеки спостерігався у 39 банках або 35,8 % від їх 

кількості. На критичному рівні безпеки із суттєвими дисбалансами у 

функціонуванні перебувало 4 установи (3,7 %). 

Для банків з державною часткою у капіталі властивим був низький та 

критичний рівні безпеки. Зокрема АТ “Укрексімбанк”, АТ “Ощадбанк”, АБ 

“Укргазбанк” та АТ “Український банк реконструкції та розвитку” мали низький 

рівень економічної безпеки, що становило 66,7 % від загальної кількості установ у 

групі. Для двох банків (ПАТ “Держзембанк” та ПАТ “Розрахунковий центр”) або 

33,3 % характерний критичний рівень безпеки.  

Результати діяльності банків з іноземним капіталом загальною кількістю 25 

одиниць дозволили констатувати, що 11 установ (44,4 %) функціонувало із 

задовільним, 12 (48 %) – із низьким, 2 (8 %) – з критичним рівнем економічної 

безпеки, який був властивий ПАТ “Промінвестбанк” та ПАТ “Сбербанк”. 

Найбільшу кількість (78 од.) становили банки з приватним капіталом. 

Проведені розрахунки підтверджують, що 19 установ або 24,4 % від їх кількості 

віднесено до високого, 36 або 46,2 % – до задовільного, 23 або 29,5 % – до 

низького рівнів економічної безпеки. Для банків цієї групи характерний достатній 

обсяг капіталізації, оптимальний рівень кредитної активності та допустимий 

рівень ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності.  

Неокризовий етап діяльності банків України у 2016р. зумовив скорочення 

кількості установ до 93, з яких 19 або 20,4 % функціонувало з високим, 43 або 

46,2 % – із задовільним, 24 або 25,8 % – із низьким, 7 або 7,5 % – із критичним 

рівнями економічної безпеки, що представлено в табл. 2.11.  

Банки з державним капіталом у цей період перебували на низькому (83,3 %) 

й критичному (16,7 %) рівнях економічної безпеки і характеризувались 

негативними тенденціями залежності від акціонера – держави та процесами 

критичного фінансового стану в ПАТ КБ “Приватбанк”. 
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Таблиця 2.11 

Групування банків України за рівнями економічної безпеки у 2016р. 

Група 
банків 

Високий (19) Задовільний (43) Низький (24) Критичний (7) 

Кількі
сть, 
од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага в 
рівні,  

% 

Банки з 
держав-

ною 
часткою 

(6) 

- - - - - - 5 83,3 20,8 1 16,7 14,3 

Банки 
інозем-

них 
банківсь
ких груп 

(25) 

3 12,0 15,8 11 44,0 25,6 7 28,0 29,2 4 16,0 57,1 

Банки з 
приват-

ним 
капітало

м (62) 

16 25,8 84,2 32 51,6 74,4 12 19,4 50,0 2 3,2 28,6 

Джерело: розраховано автором 

 

Окремі банки іноземних груп в умовах системної кризи мали високий рівень 

економічної безпеки (АТ “Прокредитбанк”, ПАТ “СЕБ Корпоративний банк”, 

ПАТ “Кредитвестбанк”), що становило 12 % від їх загальної кількості. Більшість 

установ – 11 од. або 44 % характеризувались задовільним рівнем безпеки, який 

супроводжував діяльність АТ “Райффайзен банк Аваль”, ПАТ “Кредобанк”, ПАТ 

“Ідея Банк”, ПАТ “Кредіагріголь” та ін. Деякі іноземні банки у цей період мали 

проблеми капіталізації, збитковості та незадовільної якості активів, а сумарна 

оцінка в балах зумовила їх віднесення до установ з низьким (7 од. або 28 %) та 

критичним (4 од. або 16 %) рівнями економічної безпеки. Незадовільні параметри 

бути притаманні у цей період діяльності ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “ВТБ 

банк”, АТ “Укрсиббанк” та ПАТ “Сбербанк”. 

Банки з приватним капіталом у кількості 62 од. функціонували із високим– 

16 або 25,8 %, задовільним – 32 або 51,6 %, низьким – 12 або 19,4 %, критичним – 

2 або 2,3 % рівнями безпеки. 
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Впродовж 2017р. кількість платоспроможних банків скоротилась до 82 од. з 

яких 14 або 17,1 % функціонували надійно з високим, 44 установи (53,7 %) – із 

задовільним, 19 (23,2 %) – із низьким та 5 (6,1 %) із критичним рівнями 

економічної безпеки, що наведено в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Групування банків України за рівнями економічної безпеки у 2017 р. 

Група 
банків 

Високий (14) Задовільний (44) Низький (19) Критичний (5) 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 
Банки з 
держав-

ною 
часткою 

(6) 

- - - - - - 4 66,7 21,1 2 33,3 40,0 

Банки 
інозем-

них 
банківськ
их груп 

(25) 

4 16,0 28,6 11 44,0 25,0 8 32,0 42,1 2 8,0 40,0 

Банки з 
приват-

ним 
капіталом 

(51) 

10 19,6 71,4 33 64,7 75,0 7 13,7 36,8 1 2,0 20,0 

Джерело: розраховано автором 

 

В умовах збитковості діяльності банківської системи державні банки 

продовжували функціонувати з низьким (4 од. або 66,7 %) та критичним (2 од. або 

33,3 %) рівнями економічної безпеки. Зокрема, дестабілізуючий вплив на безпеку 

чинила діяльність ПАТ КБ “Приватбанк” та ПАТ “Український банк 

реконструкції та розвитку”, що проявлялось у рівнях капіталізації, проблемних 

кредитів, кредитної активності, збитковості активів. 

Банки з іноземним капіталом зменшились на 1 од. і становили 25 установ, з 

яких 4 або 16 % функціонували з  високим, 11 або 44 % - із задовільним, 8 або 

32 % із низьким, 2 або 8 % із критичним рівнями економічної безпеки. Зокрема, 

ПАТ “ВТБ банк” та ПАТ КБ “Правекс банк” у цей період знаходились на 
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найнижчих рівнях безпечного функціонування. 

Банки з вітчизняним капіталом скоротились до 51 установи, з яких 10 або 

19,6 % з високим, 33 або 64,7 % із задовільним, 7 або 13,7 % із низьким та 1 або 

2 % із критичним рівнями безпеки, яка загрозливо проявлялась у діяльності ПАТ 

“Альпарі банк”. У 2018р. відбулося подальше “очищення” банківської системи від 

нежиттєздатних установ та скорочення їх кількості до 77 одиниць. Поступове 

відновлення прибутковості та налагодження дієвого менеджменту в управлінні 

проблемними кредитами покращило ситуацію та відобразилось на групуванні 

банків за рівнями економічної безпеки, що наведено в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Групування банків України за рівнями економічної безпеки у 2018 р. 

Група 
банків 

Високий (11) Задовільний (43) Низький (21) Критичний (2) 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 
Банки з 
держав-

ною 
часткою 

(5) 

- - - 1 20,0 2,4 4 80,0 19,0 - - - 

Банки 
інозем-

них 
банківськ
их груп 

(21) 

3 14,3 27,3 13 61,9 30,2 4 19,0 19,0 1 4,8 50,0 

Банки з 
приват-

ним 
капіталом 

(51) 

8 15,7 72,7 29 56,9 67,4 13 25,5 62,0 1 1,9 50,0 

Джерело: розраховано автором 

 

Проведені дослідження дозволяють констатувати, що 11 або 14,3 % банків 

працювали із дотриманням показників-індикаторів діяльності та високим рівнем 

економічної безпеки. У цей період 43 або 55,8 % установ демонстрували 

задовільний рівень безпеки та порушували лише окремі значення індикаторів, 

пов’язаних із рівнем проблемності активів. Низький рівень безпеки мали 21 або 
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27,3 % банків, а критичний – 2 або 2,6 % від загальної кількості. У цей період 5 

банків із державною формою власності покращили параметри своєї діяльності, 

перейшли у зону прибутковості. Зокрема, АБ “Укргазбанк” за показниками у 

балах знаходився на задовільному, а 4 банки (АТ КБ “Приватбанк”, АТ 

“Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк” та АТ “Розрахунковий центр” на низькому рівні 

безпеки. 

Банки за участю іноземного капіталу зменшились до 21 установи, з яких 3 

або 14,3 % працювали в рамках оптимальних значень показників-індикаторів та 

мали високий рівень економічної безпеки. У цей період 13 або 61,9 % банків за 

параметрами діяльності та їх бальною оцінкою віднесені до задовільного, 4 або 

19 % – до низького, 1 або 4,8 % до критичного рівнів безпеки. У загрозливому 

стані та ситуації неплатоспроможності перебував АТ “Укрсоцбанк”.  

Найчисельніша група банків з приватним капіталом складала 51 установу, з 

яких 8 або 15,7 % мали високий, 29 або 56,9 % – задовільний, 13 або 25,5 % – 

низький та 1 або 1,9 % – критичний рівні безпеки. Незадовільні параметри та 

найнижча кількість балів характеризувала діяльність АТ “Український банк 

реконструкції та розвитку”. 

Впродовж 2019 р. відбувалося поступове відновлення позитивних тенденцій 

функціонування та підвищення платоспроможності банків, кількість яких 

скоротилася до 75, з яких 12 або 16 % – установи з високим рівнем економічної 

безпеки, 49 або 65,3 % - із задовільним, 13 або 17,3 % – з низьким та 1 або 1,4 % – 

критичним рівнями безпеки, що наведено в табл. 2.14.  

Впродовж останнього року 5 установ з державною формою власності 

функціонували із низьким рівнем економічної безпеки. Незважаючи на 

відновлення прибуткових параметрів діяльності й позитивні бальні оцінки за 

індикаторами прибутковості активів, рівнів резервування та фондування, окремі 

показники підтверджують існуючі загрози, які пов’язані із низьким рівнем 

кредитної активності, високим значенням проблемності кредитного портфеля та 

критичними значеннями залежності від акціонера й рівня фінансування з боку 

держави. 
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Таблиця 2.14 

Групування банків України за рівнями економічної безпеки у 2019р. 

Група 
банків 

Високий (12) Задовільний (49) Низький (13) Критичний (1) 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 

Кількіст
ь, од 

Питома 
вага в 
групі 

банків,  
% 

Питом
а вага 

в 
рівні,  

% 
Банки з 

державно
ю 

часткою 
(5) 

- - - - - - 5 100,0 38,4 - - - 

Банки 
іноземни

х 
банківськ
их груп 

(20) 

4 20,0 33,3 13 65,0 26,5 3 15,0 23,1 - - - 

Банки з 
приватни

м 
капіталом 

(50) 

8 16,0 66,7 36 72,0 73,5 5 10 38,5 1 2 100,0 

Джерело: розраховано автором 

 

Зокрема, рівень кредитної активності АТ КБ “Приватбанк” становив 19,4 %, 

АТ “Ощадбанк” - 26 %, АТ “Укрексімбанк” – 37,9 % та АБ “Укргазбанк” – 32,6 %, 

що підтверджувало пасивні позиції у кредитуванні корпоративних та роздрібних 

клієнтів і деструктиви у формуванні активів банків. Частка проблемних кредитів в 

даних установах залишалася значною і становила на кінець 2019р. у АТ КБ 

“Приватбанк” – 78,4 %, АТ “Ощадбанк” 56,8 %, АТ “Укрексімбанк” 58,3 %, 

АБ “Укргазбанк” 20,7 % сукупного кредитного портфеля. Ступінь залежності від 

акціонерів й перевищення статутного капіталу над власним складало у даних 

банках 378 %, 258 %, 393 % та 161 % відповідно, а мультиплікатор капіталу мав 

найвищі значення, порівняно з банками інших груп. Діяльність державних 

установ залишалася ризиковою, оскільки активи АТ КБ “Приватбанк” у 5,8 рази 

перевищували капітал, у 13 разів – АТ “Ощадбанк”, 14,3 рази – АТ 

“Укрексімбанк”, 14,4 рази – АБ “Укргазбанк”. Отже, основними загрозами 

економічній безпеці державних банків стали: високий рівень залежності у 
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формуванні капіталу від державних структур, найвища частка проблемних 

кредитів у сукупному кредитному портфелі, високий рівень резервування за 

проблемними активами, ризиковість операційної діяльності. Дані установи були 

лідерами у залученні коштів клієнтів та мали високі значення у співвідношенні 

строкових й поточних депозитів, що сформувало оптимальний ресурсний 

потенціал, задіяння якого у розвиток економіки перестало бути пріоритетним, про 

що свідчило постійне зниження їх кредитної активності. 

Державні банки, незважаючи на поступовий вихід із кризи не відновили 

докризових параметрів своєї діяльності, а рівень їх безпеки у динаміці не 

покращився і знаходився на низькому рівні, що представлено на рис. 2.9. 

 
Рис. 2.9. Динаміка кількості державних банків за рівнями економічної 

безпеки за 2015-2019рр. 
Джерело: побудовано автором 

 

Банки з іноземним капіталом на кінець 2019р. скоротились до 20 од., з яких 

4 або 20 % функціонували із високим рівнем економічної безпеки, а саме: 

АТ “Райффайзен банк Аваль”, АТ “Креді Агріколь банк”, АТ “Прокредит банк”, 

АТ “ІНГ банк Україна”. Розрахункові значення індикаторів демонстрували 

позитивні тенденції і відсутність небезпек у рівнях кредитної активності, який 
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коливався від 50 до 65 % та проблемності кредитного портфеля – 7,2 %, рівнях 

фондування та оптимального співвідношення статутного і власного капіталів. 

Окремі загрози спостерігалися у кількісних значеннях мультиплікатора капіталу 

та рівнях стабільності депозитів, які становили 23-36 %. 13 банків або 65 % від їх 

загальної кількості перебували у задовільних, 3 або 15 % - у низьких параметрах 

щодо рівня економічної безпеки, а саме АТ “Сбербанк”, АТ “ОТП банк”, 

ПАТ “Промінвестбанк”. Проблемність кредитного портфеля, залежність від 

акціонерів, недостатня стабільність депозитів знизили рівень економічної безпеки 

банків з іноземним капіталом за умов прибуткової діяльності. 

Незважаючи на скорочення впродовж 2015-2019рр. кількості банків з 

іноземним капіталом, їх діяльність характеризувалася більш високим рівнем 

стабільності, кредитної активності, відновленням позитивних тенденцій 

прибутковості та ефективності. Рівень безпеки більшості установ був високим, 

задовільним та низьким, що наведено на рис. 2.10. Критичне значення рівня 

безпеки характеризувало діяльність АТ “Укрсоцбанк”, АТ “ВТБ банк”, АТ 

“Правекс банк”, які в подальшому були виведені з ринку або реорганізовані. 

 
Рис. 2.10 Динаміка кількості банків іноземних банківських груп за рівнями 

економічної безпеки за 2015-2019рр. 
Джерело: побудовано автором 
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Банки з приватним вітчизняним капіталом впродовж 2019р. забезпечували 

належний ступінь економічної безпеки, оскільки 8 або 16 % та 36 або 72 % 

установ функціонували на високому та задовільному рівнях. Низький рівень 

економічної безпеки мали 5 установ або 10 %, критичний – 1 або 2 % від загальної 

кількості банків у групі, а саме АТ “Український банк реконструкції та розвитку”. 

Значення індикаторів безпеки та їх бальна оцінка підтвердили загрози у даній 

групі банків, які проявлялися у залежності від акціонерів, проблемності 

кредитного портфеля та мультиплікаторі капіталу, кредитній активності тощо. 

Зменшення кількості установ з вітчизняним приватним капіталом не призвело до 

значних змін у їх економічній безпеці, оскільки більшість банків функціонували 

на високому та задовільному рівнях, що наведено на рис. 2.11. 

 
Рис. 2.11. Динаміка кількості банків з приватним капіталом за рівнями 

економічної безпеки за 2015-2019 рр. 
Джерело: побудовано автором 

 

Отже, проведене дослідження комплексного оцінювання рівня економічної 

безпеки банків України дозволило констатувати:  
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монопольне положення за величиною активів у банківській системі, проте рівень 

їх економічної безпеки залишався низьким. Основними загрозами у їх діяльності 

залишалися висока залежність від акціонерів, значна частка проблемних кредитів, 

високий рівень ризику та суттєве зниження кредитної активності; 

2) банки іноземних банківських груп у значній мірі (приблизно 85 %) 

відзначалися високим та задовільним рівнями економічної безпеки та низьким 

рівнем у незначному ступені (приблизно 15 %). Загрозами у їх діяльності 

виявлено низький рівень стабільності депозитної бази та недостатній рівень 

залучених на довготерміновий строк депозитів, що зумовлено ціновою політикою 

нижче ринкової та запозиченням ресурсів від материнських компаній та 

підвищеним значенням мультиплікатора капіталу та ризиком операційної 

діяльності; 

3) банки з приватним капіталом забезпечили високий та задовільний рівні 

економічної безпеки у більшості установ (88 %), низький рівень характерний для 

10 % банків, а критичний – для 1 установи, що складало 2 %. Загрозами у їх 

діяльності виявлено низький рівень капіталізації, проблемність та ризиковість у 

кредитній діяльності, недостатній рівень активізації інноваційних кредитних 

послуг. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В роботі зазначено та аналітично підтверджено, що проблеми 

капіталізації та диспропорції у структурі власного капіталу характерні для банків 

усіх груп та формують загрози, які зумовлені непокритими збитками й 

перевищенням статутного над власним капіталом. З позицій ідентифікації 

існуючих загроз та небезпек у формуванні зобов’язань банків визначено: 1) 

надмірну концентрацію коштів у 5-ти банках з державною формою власності – 

55,5 %; 2) значне зниження коштів, залучених на умовах субординованого боргу в 

банках усіх груп; 3) пріоритетне фінансування від НБУ банків з державною 

формою власності, яке коливалося з 32,7 % у 2015 р. до 98,7 % у 2019 р., тобто 
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кредити від НБУ отримували переважно державні установи. 

2. В дисертації виокремлено загрози та небезпеки, які стосуються активів 

системоутворюючих банків, а саме 1) рекордне зниження частки кредитів в 

активах до 26,5 % у 2019 р.; 2) активізація та нарощування вкладень установ у 

інвестиції та цінні папери, частка яких в активах зросла у цей період до 47,25 %; 

3) значне нарощення проблемних кредитів, яке значно перевищувало рівень 

безпечного функціонування і досягло понад 52 % сукупного обсягу кредитного 

портфеля; 4) домінуючий вплив на сукупні результати діяльності банківської 

системи, який досягнув 59 %. 

3. Розроблений методичний підхід до інтегрального оцінювання 

економічної безпеки банків базується на 59 показниках та враховує такі основні її 

складові: 1) ресурсна, яка містить показники безпеки формування власного 

капіталу та зобов’язань; 2) активоформуюча (трансформаційна), яка враховує 

індикатори кредитної та інвестиційної активності, якості та ліквідності; 3) 

ризикоформуюча, яка відображає достатність сформованих резервів під 

непрацюючі активи й загальну ризиковість банківської діяльності; 4) 

стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується на показниках грошово-кредитної 

та інфляційної безпеки; 5) результативна, яка відображає показники 

прибутковості та дієздатності функціонування банків в контексті їх подальшого 

розвитку та забезпечення вимог економічної безпеки. 

4. В роботі проведено розрахунок інтегрального показника рівня 

економічної безпеки банків України, який становив у 2015 р. 0,7874, у 2016 р. – 

0,6343, у 2017 р. – 0,8746, у 2018 р. – 0,9756, у 2019 р. – 1,1717. Можна оцінити 

безпеку банків як низьку впродовж 2015-2018рр. та задовільну за 2019р. На 

значення інтегрального рівня економічної безпеки банків найбільш негативний 

вплив у 2015-2016 рр. мала результативна складова, у 2017-2018 рр. – 

активоформуюча та ресурсна, у 2019 р. – ресурсна в частині формування 

зобов’язань банків.  

5. Розроблено авторську методику визначення рівня економічної безпеки 

банків на мікрорівні, яка ґрунтується на ресурсоорієнтованому підході та 
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ключових показниках-індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, 

мультиплікатор капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень 

кредитної активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень 

проблемності кредитного портфеля. 

6. Обґрунтовано, що рівень економічної безпеки банку може бути високим, 

задовільним, низьким та критичним. До установ з високим рівнем економічної 

безпеки відносяться банки, які за визначеними 8-ма показниками-індикаторами 

набрали загальну кількість від 61 до 80 балів. Задовільний рівень економічної 

безпеки характерний для банків, кількісна оцінка яких за визначеною сумою 

індикаторів становить від 41 до 60 балів. Низький рівень економічної безпеки 

притаманний для установ, сумарна оцінка показників у балах яких становить 21-

40. До установ з критичним рівнем безпеки належать банки із сумарною оцінкою 

до 20 балів, діяльність яких супроводжується порушеннями значень показників-

індикаторів та дестабілізуючим впливом на банківську систему. 

7. Апробація даної методики здійснена у всіх платоспроможних банках 

України, які функціонували у 2015-2019 рр. На основі групування установ за 

рівнем економічної безпеки ідентифіковано загрози та небезпеки, які 

супроводжували діяльність банків в розрізі державних, іноземних банківських 

груп та із приватним капіталом. Зокрема, доведено, що банки з державною 

формою власності стали домінуючими і зайняли монопольне положення за 

величиною активів у банківській системі, проте рівень їх економічної безпеки 

залишався низьким. Основними загрозами економічній безпеці державних банків 

стали: високий рівень залежності у формуванні капіталу від державних структур, 

найвища частка проблемних кредитів у сукупному кредитному портфелі, високий 

рівень резервування за проблемними активами, ризиковість операційної 

діяльності, зниження їх кредитної активності.  

8. З використанням сучасних методів наукових досліджень доведено, що 

установи іноземних банківських груп у значній мірі відзначалися високим, 

задовільним та низьким рівнями економічної безпеки. Проблемність кредитного 

портфеля, залежність від акціонерів, недостатня стабільність депозитів знизили 
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рівень економічної безпеки банків з іноземним капіталом за умов прибуткової 

діяльності. Банки з приватним капіталом у 2019р. забезпечили високий та 

задовільний рівні економічної безпеки у більшості установ, низький рівень 

характерний для 10 % банків, а критичний лише для 1 установи.  

 

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях дисертанта 

[50; 51; 53; 58; 62].  
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Розвиток інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки 

банків з використанням економіко-математичного моделювання 

 

В умовах динамічності функціонування банків України аналітичним 

інструментарієм ідентифікації потенційних ризиків і загроз їх економічній 

безпеці є обґрунтування прогнозної динаміки основних показників, що 

дозволить своєчасно виявити негативні зміни і диспропорції у ключових 

напрямах діяльності та вжити необхідних заходів щодо усунення й мінімізації. 

Прогнозування дозволяє дослідити ще не існуючі значення показників, що 

екстраполюються на основі змін та динаміки, які були наявні у минулому, 

причому тенденція відіграє більш важливу роль, ніж значення самих показників, 

оскільки характеризує напрям, швидкість руху і тим самим вказує на здатність 

чи нездатність досягти бажаних результатів. Прогнози є основою кількісного 

обґрунтування стратегічних напрямів діяльності банків у забезпеченні їх 

економічної безпеки. Отже, вихідною інформацією для отримання прогнозних 

оцінок слугували ряди динаміки у ретроспективі за 2010-2019 рр., на основі яких 

були обчислені прогнозні значення показників діяльності банків України з 

використанням трьох типів моделей: лінійної, поліноміальної та степеневої, які є 

вбудованими функціями пакету Excel. 

Лінійні рівняння регресії є універсальними та простими у використанні, а 

тому широко застосовуються у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

Поряд з тим, на практиці не завжди є можливим виразити залежності параметрів 

лінійними функціями, оскільки це впливає на рівень їх достовірності. 

Використання нелінійних моделей, зокрема таких як поліноміальна та степенева, 

дозволяє отримати більш достовірні прогнозні оцінки. 
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Прогнозування на основі екстраполяції тренду проводиться у декілька 

етапів:  

1) збір та узагальнення вихідної інформації щодо динаміки досліджуваного 

показника у ретроспективному періоді; 

2) підбір залежності для опису рівняння тренду: лінійна, поліноміальна, 

степенева тощо; 

3) продовження отриманого тренду за межі інтервалу значень, на основі 

яких будувалась залежність. Для отримання прогнозу на х-період екстраполяції у 

рівняння тренду підставляються конкретні значення х; 

4) обґрунтування достовірності отриманої моделі з використанням 

коефіцієнта детермінації; 

5) економічна інтерпретація результатів, отриманих за допомогою 

розглянутих типів моделей, окреслення позитивних і негативних напрямів 

динаміки досліджуваних показників, формулювання висновків та рекомендацій. 

Для кількісного виміру тісноти зв’язку між досліджуваними змінними 

використано коефіцієнт детермінації R2, який вказує на те, яка частка дисперсії 

результативного показника пояснюється впливом незалежних змінних.  

Інтервальне значення коефіцієнта детермінації [0; 1]. Чим більш 

наближене значення до 1, тим достовірнішою є модель до емпіричних 

спостережень.  

Кількісна оцінка показників тісноти зв’язку може бути здійснена за шкалою 

Чеддока [87] (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількісна оцінка коефіцієнта детермінації за шкалою Чеддока 

Кількісний вимір тісноти зв’язку Кількісна характеристика сили 
взаємозв’язку 

0,1-0,3 Слабка 
0,3-0,5 Помірна 
0,5-0,7 Помітна 
0,7-0,9 Висока 
0,9-0,99 Дуже висока 

Джерело: [87] 
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Якщо значення коефіцієнта детермінації становить 1, то існує функціональний 

зв’язок, 0 – його відсутність. Чим ближчим є значення до 0, тим більш низьке 

практичне значення та достовірність матимуть побудовані моделі. 

На основі вихідних даних (додаток Р) побудовано лінійні, поліноміальні та 

степеневі моделі трендів для запропонованих показників (табл. 3.2) та визначено 

відповідні коефіцієнти детермінації. 

Наведені моделі відзначаються високим ступнем достовірності, оскільки 

коефіцієнт детермінації більшості моделей має значення вище 0,7. Використовуючи 

кількісні значення коефіцієнта детермінації за шкалою Чеддока можна стверджувати, 

що побудовані моделі відзначаються високою та дуже високою силою взаємозв’язку 

щодо прогнозування показників активів, кредитного портфеля, проблемних кредитів, 

зобов’язань, строкових депозитів. Виняток становлять моделі прогнозування власного 

капіталу та фінансового результату діяльності банків. За кількісною оцінкою та шкалою 

Чеддока кількісна оцінка взаємозв’язку у прогнозуванні цих показників є слабкою та 

помірною, тобто ймовірність таких прогнозів низька, а ретроспектива їх динаміки не 

дозволила отримати найбільш ймовірні результати на найближчий період. Це 

пояснюється тим, що їх динаміка у ретроспективі мала нестабільний характер, тобто 

коливання показників справляло як позитивний, так і негативний вплив на діяльність та 

економічну безпеку банків. Відповідно, оскільки динаміка результату діяльності банків 

за аналізований ретроспективний період не мала чітко виражених тенденцій до 

зростання, і носила збитковий характер у 2015-2017рр., то використання степеневої 

моделі у даному випадку є неприйнятним. 

Виявлення тенденцій розвитку банків України за вибраними моделями 

підтвердило позитивні тенденції тренду та росту показників. Основним аргументом 

щодо перевірки моделі на адекватність є коефіцієнт детермінації R², а його числові 

значення підтверджують вірогідність отриманих моделей. За допомогою лінійних 

моделей можна прогнозувати щорічний приріст активів в середньому на 48,574 млрд. 

грн., кредитного портфеля – на 36,093 млрд. грн., проблемних кредитів – на 70,829 

млрд. грн., зобов’язань – на 46,921 млрд. грн., строкових депозитів – на 21,223 млрд. 

грн.  
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Таблиця 3.2 

Моделі, побудовані на основі трендів основних показників діяльності банків України 

Показник 

У
мо

вн
і п

оз
на

че
нн

я Лінійна модель тренду Поліноміальна модель тренду Степенева модель тренду 

Рівняння 

Ко
еф

іц
іє

нт
  

де
те

рм
ін

ац
ії,

 

2R

Рівняння 

Ко
еф

іц
іє

нт
 

де
те

рм
ін

ац
ії,

 

2R

Рівняння 

Ко
еф

іц
іє

нт
 

де
те

рм
ін

ац
ії,

 

2R

Активи у1 y = 48,574x + 974,56 R² = 0,8403 y = -3,4163x2 + 86,153x + 899,41 R² = 0,8669 y = 944,44x0,1759 R² = 0,9126 

Кредитний 

портфель  
у2 y = 36,093x + 753,31 R² = 0,8527 y = -3,9726x2 + 79,793x + 665,91 R² = 0,9188 y = 734,47x0,1668 R² = 0,902 

Проблемні 

кредити 
у3 y = 70,829x - 103,83 R² = 0,8235 y = 5,7017x2 + 8,1099x + 21,603 R² = 0,8576 y = 39,941x1,0564 R² = 0,6775 

Зобов’язання  у4 y = 46,921x + 828,89 R² = 0,8703 y = -4,8021x2 + 99,744x + 723,25 R² = 0,9286 y = 798,91x0,1975 R² = 0,9495 

Строкові 

депозити 
у5 y = 21,223x + 294,93 R² = 0,7654 y = -3,3397x2 + 57,96x + 221,45 R² = 0,8867 y = 273x0,2608 R² = 0,9055 

Власний капітал у6 y = -48,446x + 569,94 R² = 0,4842 y = 3,3202x2 - 84,968x + 642,99 R² = 0,4988 y = 648,69x-0,648 R² = 0,4663 

Результат 

діяльності 

у7 
y = 1,2801x - 30,828 R² = 0,0042 y = 4,8584x2 - 52,162x + 76,057 R² = 0,3937 - - 

Джерело: побудовано автором 
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Дані моделі найбільш вірогідні щодо росту зобов’язань та кредитного 

портфеля, оскільки значення коефіцієнтів детермінації R² 0,8703 та 0,8527 

відповідно. Побудовані лінійні моделі щодо власного капіталу сигналізують про 

збереження тенденції до його зменшення в середньому на 48,446 млрд. грн., що 

свідчить про вплив на власний капітал збитків минулих років у кризовий період 

функціонування банківської системи.  

Застосування поліноміальної моделі тренду є найбільш прийнятним та 

достовірним для здійснення прогнозів щодо середнього зростання обсягів 

кредитного портфеля та проблемних кредитів банків України, оскільки 

коефіцієнти детермінації склали 0,9188 та 0,8576. Степенева модель тренду 

достовірно підтверджує ріст активів та зобов’язань банківської системи, а 

коефіцієнти детермінації є найвищими із значеннями 0,9126 та 0,9495. Степенева 

модель доцільна також і для визначення майбутніх тенденцій росту строкових 

депозитів, що підтверджено рівнянням y = 273x0,2608 з коефіцієнтом детермінації 

0,9055. Значення коефіцієнта еластичності даного степеневого рівняння вказує на 

щорічне зростання строкових депозитів в банках України на 0,2608  %.  

Основні тренди показників діяльності банків України на найближчі 3 роки 

представлено в табл. 3.3.  

Запропоновані моделі відзначаються високою достовірністю та 

підтверджують, що у перспективі відбуватиметься зростання основних показників 

діяльності банків України. Прогнози відображені із використанням 

загальнонаукового методу наукових досліджень – графічного зображення даних. 

Зокрема, прогнозні тренди активів банків України за лінійною, поліноміальною та 

степеневою моделями трендів представлено на рис. 3.1. 

Апробовані моделі трендів засвідчують у перспективі щорічне зростання 

активів банків України. Найбільший середній ріст активів за лінійною моделлю 

трендів із значеннями 1508,874 млрд. грн. у 2020р., 1557,448 млрд. грн. у 2021р., 

1606,022 млрд. грн. у 2022р. Поліноміальна модель тренду підтвердила більш 

повільні темпи зростання активів банківської системи в обсязі 1433,721 млрд. грн. 

у 2020р. до 1442,044 млрд. грн. у 2022 р. 
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Таблиця 3.3 

Прогнозні значення показників діяльності банків України на  

2020-2021 рр. за лінійною, поліноміальною та степеневою моделями трендів 

П
оказники* 

Прогнозні розрахунки за 

лінійною моделлю тренду 

Прогнозні розрахунки за 

поліноміальною моделлю 

тренду 

Прогнозні розрахунки за 

степеневою моделлю 

тренду 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

y1 1508,874 1557,448 1606,022 1433,721 1441,299 1442,044 1439,976 1462,185 1482,918 

y2 1150,333 1186,426 1222,519 1062,948 1051,372 1031,850 1095,666 1111,684 1126,626 

y3 675,289 746,118 816,947 800,718 939,967 1090,619 502,975 551,399 600,052 

y4 1345,021 1391,942 1438,863 1239,380 1228,676 1208,367 1282,841 1305,077 1325,872 

y5 528,383 549,606 570,829 454,906 436,053 410,521 510,220 521,931 532,941 

y6 37,034 -11,412 -59,858 110,086 101,483 99,520 137,156 129,637 123,084 

 -16,747 -15,467 -14,187 90,141 149,723 219,021 - - - 
  - активи, млрд. грн; 

 - кредитний портфель, млрд. грн; 

 -проблемні кредити, млрд. грн; 

 - зобов’язання, млрд. грн; 

 - строкові кошти, млрд. грн. 

 -  власний капітал банків України, млрд. грн; 

 - результат діяльності, млрд. грн. 
 

 

Джерело: побудовано автором 
 
Такий прогноз достовірний на 86,69 %. Найбільш достовірним є рівняння за 

степеневою моделлю тренду y = 944,44x0,1759, коефіцієнт еластичності якого на 

0,1759 % екстраполює ріст активів, які досягнуть 1439,976 млрд. грн. у 2020р., 

1462,185 млрд. грн. у 2021р., 1482,918 млрд. грн.  у 2022р. Коефіцієнт 

детермінації такого прогнозу є найвищим і склав R²  0,9126. 
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Прогноз обсягу активів банків України на основі 

лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу активів банків України на основі 

поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу активів банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.1. Моделі прогнозування активів банків України 
Джерело: побудовано автором 
 

В активах банків найбільш ризиковою операцією є надання кредитів для 

корпоративних та роздрібних клієнтів, які в сукупності формують кредитний 

портфель. З найбільшою ймовірністю для прогнозування тренду зміни у 

формуванні кредитного портфеля слід використовувати поліноміальну модель y = 

-3,9726x2 + 79,793x + 665,91, оскільки коефіцієнт детермінації є найвищим: R² 

=0,9188. 

Застосування такого підходу з найбільшою вірогідністю дозволяє 

стверджувати, що кредитний портфель в банках зросте до величини 1062,948 

млрд. грн. у 2020 р., 1051,372 млрд. грн. у 2021р., 1031,850 млрд. грн. у 2022 р. 

Використання степеневої моделі тренду y = 734,47x0,1668 на 90,2 % підтверджує, 

що кредитний портфель відповідно до значення коефіцієнта еластичності в 

середньому зростатиме на 0,1668 %. 
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Прогноз обсягу кредитного портфеля банків України 

на основі лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу кредитного портфеля банків України 

на основі поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу кредитного портфеля банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.2. Моделі прогнозування кредитного портфеля банків  
Джерело: побудовано автором 
 

Проблемні кредити, за якими порушуються умови погашення та сплати 

відсотків залишаються загрозою економічній безпеці функціонування банківських 

установ (рис. 3.3). 

Найбільшим із коефіцієнтів детермінації є значення: R²=0,8576 для 

поліноміальної моделі тренду, що підтверджує найбільшу вірогідність прогнозу й 

майбутнє суттєве збільшення проблемних кредитів, обсяг яких становитиме 

800,718 млрд. грн. у 2020 р., 939,967 млрд. грн. у 2021 р. та 1090,619 млрд. грн. у 

2022 р. Степенева модель тренду з коефіцієнтом детермінації R²=0,6775 також 

передбачає ріст проблемних кредитів, а коефіцієнт еластичності засвідчує  їх 

зростання на 1,0564 %. 
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Прогноз обсягу проблемних кредитів банків 

України на основі лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу проблемних кредитів банків 

України на основі поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу проблемних кредитів банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.3. Моделі прогнозування проблемних кредитів банків  
Джерело: побудовано автором 
 

Зобов’язання банків – це не лише їх потенціал, але й основа для 

впровадження ресурсоорієнтованого підходу в гарантуванні економічної безпеки 

банків. Прогнозування зобов’язань банків є засадничим концептом у формуванні 

безпекоорієнтованих підходів. 

Найбільш ймовірною та достовірною є степенева модель тренду y = 

798,91x0,1975, оскільки коефіцієнт детермінації мав найвище значення R²=0,9495. 

Це свідчить, що за цією моделлю тренду зобов’язання банків України 

зростатимуть з 1282,841 млрд. грн. у 2020р. до 1325,872 млрд. грн. у 2022 р. 

Поліноміальна модель із нижчим рівнем достовірності, який становить 0,9286 

передбачає ріст зобов’язань за прогнозований період з 1228,676 млрд. грн. до 

1208,367 млрд. грн.  
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Прогноз обсягу зобов’язань банків України на 

основі лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу зобов’язань банків України на 

основі поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу зобов’язань банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.4. Моделі прогнозування зобов’язань банків  
Джерело: побудовано автором 
 

Згідно здійсненого аналізу в зобов’язаннях банків вагоме місце займають 

строкові кошти, які є найбільш стабільною частиною ресурсного потенціалу. Для 

прогнозування обсягів строкових коштів на найближчий період доцільно 

використовувати рівняння степеневої моделі тренду у вигляді y = 273x0,2608 (рис. 

3.5). Коефіцієнт детермінації R²=0,9055 є найбільшим і демонструє на перспективу 

найвищі обсяги росту строкових депозитів, які становитимуть згідно даної моделі 

510,220 млрд. грн. у 2020 р., 521,931 млрд. грн. у 2021 р., 932,941 млрд. грн. у 

2022 р.  

Поліноміальна модель тренду, яка виражена рівнянням y = -3,3397x2 + 

57,96x + 221,45 з коефіцієнтом детермінації R²=0,8867 підтвердила нижчі 

прогнози щодо нарощення строкових депозитів в діапазоні від 454,906 млрд. грн. 

у 2020 р. до 410,521 млрд. грн. у 2022 р. Варто зазначити значний розрив в 

обсягах прогнозів за степеневою та поліноміальною моделями, який склав за 
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обсягом строкових депозитів 55,314 млрд. грн. у 2020 р. та 122,721 млрд. грн. у 

2022 р. 

 
Прогноз обсягу строкових депозитів банків України 

на основі лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу строкових депозитів банків 

України на основі поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу строкових депозитів банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.5. Моделі прогнозування строкових депозитів банків  
Джерело: побудовано автором 
 

Власний капітал як засаднича основа створення та захисна, оперативна й 

регулююча платформа функціонування банків України вимагає удосконалення 

підходів до прогнозування його розмірів (рис. 3.6) 

Для прогнозування обсягу власного капіталу банків України доцільно 

застосовувати поліноміальну модель тренду y = 3,3202x2 - 84,968x + 642,99, яка 

дає найвищу вірогідність прогнозу із значенням коефіцієнта детермінації 

R²=0,4988. Прогноз власного капіталу згідно із поліноміальним рівнянням на 

2020 р. становитиме 110,086 млрд. грн., на 2021 р. – 101,483 млрд. грн., на 2022 р. 

– 99,520 млрд. грн. Дана модель з найбільшим ступенем адекватності підтвердила 

у перспективі негативну тенденцію зменшення обсягу власного капіталу банків 

України, який постійно знижував рівень економічної безпеки установ та 

зумовлений негативним впливом збитків минулих років на рівень капіталізації 



139 

установ. 

 
Прогноз обсягу власного капіталу банків України на 

основі лінійної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу власного капіталу банків України на 

основі поліноміальної моделі тренду 

 
Прогноз обсягу власного капіталу банків України на основі степеневої моделі тренду 

Рис. 3.6. Моделі прогнозування власного капіталу банків  
Джерело: побудовано автором 
 

Згідно прогнозу зберігатимуться негативні тенденції перевищення статутного 

над власним капіталом. Степенева модель тренду щодо прогнозування власного 

капіталу із невисоким рівнем достовірності R²=0,4663, що відображено рівнянням y 

= 648,69x-0,648 підтвердила на перспективу скорочення обсягів власного капіталу 

банків з 137,156 млрд. грн. у 2020 р. до 129,637 млрд. грн. у 2021 р. та 123,084 млрд. 

грн. у 2022 р. Отже, тенденція щодо зниження обсягу власного капіталу 

підтверджена використанням усіх запропонованих моделей, проте ступінь їх 

достовірності згідно кількісного виміру тісноти зв’язку за шкалою Чеддока 

залишається помірним. 

Ретроспектива та функціонування банків України у кризових умовах та зоні 

збитковості утруднюють процедуру достовірного прогнозування результатів 

банківської діяльності, що підтверджено рис. 3.7. 
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Прогноз результату банків України на основі лінійної 

моделі тренду 

 
Прогноз результату банків України на основі 

поліноміальної  моделі тренду 
Рис. 3.7. Моделі прогнозування результату діяльності банків  

Джерело: побудовано автором 
 

За проведеними розрахунками, для прогнозування фінансового результату 

діяльності банків найбільш вірогідною моделлю тренду є поліноміальна із 

рівнянням y = 4,8584x2 - 52,162x + 76,057. Коефіцієнт детермінації R²=0,3937 за 

шкалою Чеддока свідчить про помірний стан взаємозв’язку в обраних показниках 

та оптимістичний прогноз у нарощуванні прибутків, розмір яких становитиме 

90,141 млрд. грн. у 2020 р., 149,723 млрд. грн. у 2021 р., 219,021 млрд. грн. у 

2022 р., тобто ріст прибутку в 2,4 рази за обраною моделлю вважаємо 

оптимістичним, але малоймовірним сценарієм розвитку подій. 

В контексті впливу на економічну безпеку доведено позитивну динаміку 

зростання на найближчі 3 роки прогнозних значень показників діяльності банків 

України. Моделі, побудовані на основі трендів виявили загрози і небезпеки, які 

пов’язані із проблемними кредитами, власним капіталом та результатами 

діяльності.  

Комплексна оцінка рівня економічної безпеки банків України засвідчила 

наявність диспропорцій, які виражаються певними структурними зрушеннями. Це 

обумовлює необхідність дослідження параметрів ідентифікації та управління 

структурними відмінностями у рівнях економічної безпеки, які відображають стан 

взаємозалежних показників-індикаторів, виражаються інтегральним показником 

економічної безпеки, характеризують кількісний вимір, взаємозв’язок й 

коливання пропорцій у їх співвідношенні. Кількісне вимірювання та оцінювання 
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динаміки структурних зрушень зумовлює потребу визначення частки і питомої 

ваги інтегрального показника рівня економічної безпеки конкретного банку у їх 

сукупності. Для аналізу структурних змін у рівнях економічної безпеки 

пропонуємо визначати інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей К. 

Гатєва та показник структурних зрушень А. Салаї.  

Коефіцієнт К. Гатєва оцінює суттєвість структурних відмінностей у 

відносному вигляді шляхом урахування інтенсивності змін за  окремими групами 

структурних елементів та змін їх питомої ваги в загальній сукупності, яка 

досліджується.  

Узагальнюючий показник структурних зрушень А. Салаї, на відміну від 

індексу К. Гатєва, при ідентичних вихідних даних ураховує не тільки 

інтенсивність змін за окремими групами структурних елементів та їх питому вагу 

в загальній сукупності, але й кількість таких груп. 

Переваги даних показників в тому, що вони мають верхню і нижню межу 

значень в діапазоні від 0 до 1 і використовуються для оцінки суттєвості 

відмінностей у структурі. Чим ближче значення до 0, тим менші відмінності, чим 

наближеніше значення до 1, тим інтенсивнішими є структурні зрушення.  

Учені виокремлюють, поряд з очевидними перевагами і недоліки, які 

полягають в тому, що знаменник коефіцієнта структурних змін не має реального 

змісту, а значення індексу А. Салаї залежить від числа градацій. 

На основі розрахунків інтегрального індикатора економічної безпеки банків 

України за 2015-2019рр., проведених у пит. 2.3 здійснено розрахунок кількісних 

значень коефіцієнтів А. Салаї та К. Гатєва, що наведено на рис. 3.8. 

За 2015-2019рр. інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей 

К. Гатєва не відображав суттєвих структурних змін за рівнем економічної безпеки 

банків. Значення даного показника коливалось в межах від 0,1505 до 0,1944 й 

демонструвало незначний ріст, а наближеність значень до 0 підтверджувала 

незначні структурні відмінності в банках України за рівнем економічної безпеки. 

Аналізуючи значення коефіцієнта структурних зрушень А. Салаї можна 

констатувати, що діапазон його значень змінювався від 0,1292 до 0,1491 і 
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засвідчував, що не спостерігалось суттєвих структурних змін у рівні економічної 

безпеки банків України. 

 
Рис. 3.8. Коефіцієнти К. Гатєва та А. Салаї за рівнем інтегрального 

показника економічної безпеки банків України 
Джерело: побудовано автором 
 

Найвище значення даного коефіцієнта було у кризовому 2017 р. і становило 

0,1666 та підтверджувало зростання небезпек та загроз. Отже, значення 

коефіцієнтів А. Салаї та К. Гатєва відображають структурні зміни у рівнях 

економічної безпеки. Їх динаміка за останні роки мала тенденцію до зростання, 

рівень розбіжностей у значеннях коефіцієнтів був незначним, а наближення їх 

значень до 0 підтверджувало, що масштаб структурних зрушень не зазнав 

суттєвих змін. 
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3.2. Впровадження новітніх методів управління у формуванні системи 

економічної безпеки банків 
 

Процес формування ефективної системи економічної безпеки банків вимагає 

поглибленої систематизації методів управління, механізмів їх впровадження на різних 

рівнях управління банківською системою. Проте нестабільність зовнішнього 

середовища, зниження економічної активності суб’єктів господарювання в умовах 

військової та коронавірусної небезпек,  загострення й наростання ризиків у діяльності 

банків зумовили необхідність у використанні поряд з традиційними, новітніх методів 

забезпечення економічної безпеки банків. 

Варто констатувати незначний пласт наукових досліджень з питань методів 

дослідження та управління економічною безпекою банків. Зокрема, учений Гамза В. 

запропонував поділ існуючих методів забезпечення безпеки банків на організаційні, 

технологічні, захисту інформації обмеженого доступу, адміністративного контролю, 

фінансового контролю, методи криміналістики та ін. [21]. Такий підхід вимагає більш 

чіткої конкретизації і характеристики запропонованих методів та є доцільним у 

використанні для внутрішніх систем забезпечення банківської безпеки. 

Враховуючи існуючі загрози, які проявляються на макро- та мікрорівнях, 

породжують відповідні ризики, вважаємо необхідним розробляти методи 

забезпечення економічної безпеки банків й поділяти їх на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні методи пов’язані з ієрархічною побудовою банківської системи, 

підпорядкуванням банків України НБУ, мають директивно- адміністративний 

характер та стосуються забезпечення макроекономічної безпеки на основі дотримання 

нормативних й правових засад діяльності, єдиних вимог, процедур та регламентів у 

веденні банківського бізнесу. До них варто віднести: формування системи 

страхування вкладів, ліцензування, рефінансування, регулювання, нагляд, контроль, 

реорганізацію, реструктуризацію, санацію, ліквідацію, стрес-тестування, економічні 

нормативи, норми обов’язкового резервування, PEST-аналіз тощо. 

Запропонований підхід до удосконалення методів забезпечення економічної 

безпеки тісно пов’язаний із наведеними у роботі цільовими орієнтирами, складовими, 

визначеними на основі інтегрального оцінювання рівнями безпеки банків. Як було 
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обґрунтовано у дисертації, рівень економічної безпеки банків зумовлюється наявним 

потенціалом, існуючим станом ключових його складових й здатністю забезпечувати 

поточні та стратегічні цільові орієнтири. Враховуючи цільову спрямованість, 

комерційний характер діяльності та економічну самостійність, банки розробляють та 

впроваджують внутрішні методи економічної безпеки. Констатуємо, що окремі з них 

мають зовнішні і внутрішні прояви, наприклад SWOT-аналіз, маркетинговий аналіз, 

санація, реструктуризація тощо. Існуючими внутрішніми методами забезпечення 

економічної банківської безпеки більшість учених та практиків вважають: 

планування, аналіз, регулювання, контроль, мотивацію, організацію. На нашу думку, 

це класичні методи здійснення управлінського процесу, які достатньо апробовані та 

мають індикативний характер. В систему гарантування економічної безпеки банків 

необхідно впроваджувати новітні безпекоорієнтовані методи, такі як: скрінінг, 

контролінг, ризик-менеджмент, реінжиніринг, комплаєнс-контроль, аутсорсинг та 

інші. Варто констатувати, що використання відповідних методів управління 

зумовлене поточним станом банків та існуючим рівнем їх економічної безпеки. 

Враховуючи недостатню дослідженість та обмежене коло розробок з питань 

класифікації методів забезпечення економічної безпеки банків, вважаємо доцільним 

запропонувати авторську систематизацію, критерії поділу й відповідні характерні 

ознаки в контексті безпекоорієнтованого підходу (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Методи забезпечення економічної безпеки банків 
Критерій поділу Види методів Характеристика з позицій безпеки 

1 2 3 

Залежно від місця в 
ієрархії управління 

безпекою банків 

зовнішні 

застосовуються на макрорівні, 
регламентують безпеку функціонування 
банківської системи, правові й нормативні 
засади банківської діяльності 

внутрішні 

передбачають функціонування систем 
безпеки банків в розрізі ключових 
функціональних напрямів та складових: 
ресурсоформуючої, активоформуючої, 
ризикоформуючої, результативної 

Залежно від ступеня 
регуляторного впливу адміністративні 

мають директивний характер, обов’язкові 
до впровадження, орієнтовані на  
мінімізацію впливу ризиків, загроз та 
небезпек 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 

 

ринкові 

забезпечують автономність та самостійність 
банків у розробці систем безпеки, 
відображають кон’юнктуру, попит і 
пропозицію на ринку 

індикативні 

мають рекомендаційний, стабілізуючий 
характер, спрямовані на гарантування 
безпеки в специфічних умовах і 
представляють собою комбінування 
адміністративних та ринкових методів 

Залежно від рівня 
економічної безпеки 

банку 

загальні 

базуються на плануванні, аналізі, контролі, 
регулюванні, мотивації, організації, 
комплаєнс-контролі, стрес-тестуванні, 
скорингу ризиків, онлайн-моніторингу 
переказу коштів та визначають основи 
безпеки банків 

специфічні 

грунтуються на поглинанні, купівлі-продажі, 
санації, реінжинірингу розвитку бізнес-
процесів, де-рискінгу та реалізовуються для 
установ з високим рівнем безпеки; 
передбачають використання злиття, поділу, 
купівлі-продажу, санації, лімітування, 
диверсифікації, скрінінгу процесів для банків 
із задовільним рівнем безпеки; 
здійснюються шляхом докапіталізації, 
сек’юритизації активів, резервування, злиття, 
приєднання, санації в банках з низьким рівнем 
безпеки; 
реалізуються на основі злиття, приєднання, 
докапіталізації, сек’юритизації, лімітуванні, 
диверсифікації, резервування, рефінансування, 
санації, ліквідації за рішенням власників або 
ФГВФО для установ із критичним рівнем 
безпеки 

Залежно від 
функціонально-
результативної 

спрямованості та 
дестабілізуючих умов 

превентивні 

мають попереджувальний характер, 
забезпечують запобігання й мінімізацію 
загроз, ідентифікацію потенційних ризиків і 
небезпек з позицій їх впливу на рівень 
економічної безпеки 

реактивні 

застосовуються в умовах реальних ризиків 
та загроз, спрямовані на оперативне 
реагування, недопущення зниження рівня та 
показників економічної безпеки 

комбіновані 

забезпечують безперервність процесу 
гарантування економічної безпеки банків, 
базуються на поєднанні превентивних та 
реактивних методів 

Залежно від методології 
оцінювання рівня 

економічної безпеки 
інтегральні 

ґрунтуються на комплексному оцінюванні 
рівня економічної безпеки в розрізі складових 
та їх порогових, вагових, нормованих й інших 
значень 
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Продовження табл. 3.4 
1 2 3 

 

економетричні 

базуються на використанні економіко-
математичного моделювання рівня економічної 
безпеки та екстраполяції його параметрів на 
перспективу 

експертні враховують судження й оцінювання рівня 
економічної безпеки незалежними експертами  

ризикоорієнтовані 
забезпечують ідентифікацію, вимірювання та 
оцінювання квантифікованих ризиків, їх 
безпосередній вплив на стан безпеки 

вартісноорієнтовані 
оцінюють економічну безпеку з позицій вартості 
банківського бізнесу на основі доходних, 
витратних та аналогових методів 

Залежно від 
ступеня прояву 
ризиків і загроз 

кількісні 
визначають кількісно (у числовому вимірі) 
рівень безпеки залежно від існуючих ризиків і 
загроз 

якісні 

ґрунтуються на оцінюванні спрямованості дії і 
характеру впливу загроз і небезпек на основі 
описових параметрів та не підпадають 
кількісному виміру 

Залежно від 
напрямів 

управління 
економічною 

безпекою 

інституційні 
застосовуються наглядовими органами в процесі 
здійснення регулювання і контролю й 
забезпечення безпекових заходів 

організаційні 

характеризують раціональність сформованих 
організаційних структур,  дозволяють 
охарактеризувати ефективність системи 
економічної безпеки банків 

інфраструктурні забезпечують безпеку комунікацій, зв’язку, 
охорони та обслуговуючих процесів 

інформаційні 

процесні та ризикорієнтовані методи, 
спрямовані на конфіденційність і захист від 
несанкціонованого доступу до мережі, кібер-, 
безпеку платіжних систем та збереження 
банківської й комерційної таємниці 

Залежно від 
характеру 

нововведень у 
забезпеченні 

безпеки 

традиційні  
ґрунтуються на загальноприйнятому і 
класичному інструментарії функціонування 
систем безпеки 

інноваційні передбачають застосування нових методів в 
умовах агресивності впливу загроз і небезпек 

Залежно від 
інструментарію 

забезпечення 
економічної 

безпеки 

попереджувальні спрямовуються на недопущення впливу 
потенційних ризиків і загроз на рівень безпеки 

присікаючі 
мають на меті призупинення та мінімізацію 
впливу існуючих (реальних) ризиків та загроз на 
рівень безпеки 

примусові та штрафні 

забезпечують безпеку шляхом застережень, 
примусових  й штрафних санкцій у разі 
порушення технології здійснення банківських 
операцій, валютного регулювання та вимог 
фінансового моніторингу 

Джерело: розроблено автором 
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Розроблений підхід до систематизації методів управління економічною 

безпекою дозволив удосконалити існуючі критеріальні ознаки й виділити нові, 

такі як: рівень економічної безпеки, функціонально-результативна спрямованість, 

дестабілізуючі умови та інструментарій забезпечення економічної безпеки банків. 

Визначений за авторською методикою рівень економічної безпеки банків є 

одним із критеріїв у систематизації й поділі методів на загальні та специфічні. 

Загальні методи – це засоби кількісного та якісного забезпечення рівня 

економічної безпеки банку, які грунтуються на плануванні, аналізі, регулюванні, 

контролі, мотивуванні, організації. З позицій подальшого розвитку, перераховані 

традиційні - загальні методи необхідно доповнити новітніми, такими як: 

комплаєнс-контроль, стрес-тестування, скоринг-ризиків, онлайн-моніторинг 

переказу коштів тощо.  

З позицій економічної безпеки комплаєнс-контроль має дуальну форму 

прояву: як елемент управління комплаєнс-ризиками та як засіб контролювання за 

дотриманням існуючих нормативно-правових актів, внутрішніх положень й 

регламентів економічної безпеки банківських установ.  

У відповідності до Положення НБУ № 64 “комплаєнс-ризик – це імовірність 

виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих 

доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, 

нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної 

конкуренції, корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також 

внутрішньобанківських документів банку” [127].  

Вважаємо, що комплаєнс-ризик пов’язаний з існуючими бізнес-моделями 

управління банками, які можуть бути універсальними, роздрібними, 

корпоративними, корпоративними з роздрібним фінансуванням та з обмеженим 

кредитним посередництвом. Вибір бізнес-моделі зумовлений пріоритетними 

операціями, обсягами фінансування від корпоративних та роздрібних клієнтів, 

наданими кредитними послугами та їх часткою в сукупних активах банків. 

Сформована бізнес-модель визначає пріоритети в управлінні активами і пасивами та 

існуючі ризики, їх кількісні параметри з позицій впливу на доходи (видатки) й рівень 



148 

банківської капіталізації. Оцінювання комплаєнс-ризику в значній мірі зумовлюється 

ризик-апетитом, який акумулює вплив фінансових та інших ризиків, що 

супроводжують основні види діяльності банків. Служба банківської безпеки 

концентрує інформацію, яка фокусується на ключових напрямах ризик-орієнтованого 

управління, а саме: бізнес-процесів, департаментів (підрозділів з управління ризиками 

та внутрішнього аудиту). До основних обов’язків даної служби слід віднести: 

моніторинг та внутрішній контроль за ризиками, джерелами їх виникнення, станом та 

рівнем, методами мінімізації або уникнення й розробку ефективних систем безпеки в 

контексті дотримання норм, правил, процедур (рис. 3.9). 

Комплаєнс-контроль як засіб забезпечення безпеки регламентує порядок 

розробки, впровадження, дотримання внутрішніх положень, регламентів, процедур, 

корпоративної етики, норм поведінки та засад збереження банківської і  комерційної 

таємниці, трудової дисципліни й кодексів. 

Комплаєнс-контроль необхідно поєднувати з таким сучасним методом як 

скоринг ризиків, який враховує моделювання впливу дефолту позичальників на кінцеві 

результати банківської діяльності й використання такого підходу до боротьби із 

шахрайством на основі спеціальних інформаційних технологій. 

Варто зазначити, що в банках України використовується лише аплікаційний 

скоринг, що пояснюється нерозвиненістю системи скорингу в Україні загалом та 

високими цінами на послуги розробників скорингових моделей. За оцінюванням 

фахівців, у типовій скоринговій моделі присутні від 10 до 30 параметрів: близько 10 – 

для споживчого кредитування та біля 30 – для автокредитування чи іпотеки. 

Міжнародний досвід застосування скорингу супроводжує весь етап виконання операції, 

оцінює рівень безпеки й можливість шахрайства в комбінації з аплікаційним та 

поведінковим скорингом. 

Стрес-тестування як загальний метод забезпечення безпеки полягає в оцінюванні 

впливу ризиків на капіталізацію й  результативність банківської діяльності в умовах 

прогнозованих, ймовірних сценаріїв розвитку подій (зміни валютних курсів, 

процентних ставок, інфляційних очікувань тощо) та аналізуванні чутливості із 

базуванням на кількісних та якісних параметрах.  
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Рис. 3.9. Комплаєнс-контроль у забезпеченні економічної безпеки банків 

Джерело: побудовано автором 
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загроз й ризиків. 

Онлайн-моніторинг переказу коштів з позицій гарантування економічної 

безпеки є методом аналізування та відслідковування в режимі реального часу 

грошових надходжень до зарахування їх на рахунок одержувача. 

Залежно від визначеного рівня економічної безпеки, який згідно 

запропонованого методичного підходу може бути високим, задовільним, низьким 

та критичним, в банках України запропоновано використовувати поряд з 

загальними і специфічні методи забезпечення економічної безпеки, які 

представлено на рис. 3.10. 

 
Рис. 3.10. Специфічні методи управління залежно від рівнів економічної 

безпеки банків 
Джерело: побудовано автором 
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Процеси купівлі-продажу також характерні для установ з високим рівнем 

безпеки та корпоративної її складової, оскільки супроводжуються оцінкою 

банківського бізнесу, ціною акцій, їх котируванням. Особливості економічної 

безпеки в процесах купівлі-продажу зумовлені: обґрунтуванням й пошуком 

таргетів (цілей), підбором критеріїв й об’єктів купівлі-продажу, плануванням, 

оцінюванням, фінансуванням та контролюванням безпечності здійснення угод. 

Санація спрямовується на забезпечення фінансового оздоровлення щодо 

виявлених проблемних аспектів діяльності, пов’язаних із ресурсоутворювальною, 

активоформуючою, результативною та іншими складовими економічної безпеки. 

Як метод економічної безпеки, вона спрямовується на забезпечення збереження 

юридичного статусу банку й надання фінансово-економічної та організаційно-

правової підтримки в умовах поглиблення ризиків, загроз і небезпек. Особливістю 

плану санації для установ з високим рівнем безпеки є те, що він формується з 

урахуванням можливостей збереження прав власників істотної участі й 

забезпечення дотримання корпоративної безпеки.  

Реінжиніринг розвитку бізнес-процесів в установах з високим рівнем 

безпеки передбачає впровадження новітніх клієнтоорієнтованих продуктів і 

послуг, які забезпечать конкурентоздатність та ефективність банківської 

діяльності в умовах ланцюгового оцінювання “реінжиніринг розвитку бізнес-

процесу-загрози-ризики-рівень безпеки”. 

Де-ріскінг як метод управління безпекою полягає у припиненні 

взаємовідносин з контрагентами, діяльність яких характеризувалася негативною 

історією й впливом на результати банківської діяльності. Такий підхід базується 

на уникненні ризиків та підвищенні рівня економічної безпеки,  запроваджується 

на противагу кількісним та якісним методам ризик-менеджменту. 

Задовільний рівень економічної безпеки передбачає використання низки 

специфічних методів: злиття, поділу, купівлі-продажу, санації, лімітування, 

диверсифікації, скрінінгу процесів. В даних установах процедура злиття 

супроводжується виникненням нового банку-юридичної особи на підставі злиття 

балансів банків-учасників та забезпеченням безпеки трансформації їх активів, 
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зобов’язань та капіталу в новоутвореній структурі. В процесі поділу здійснюється 

виокремлення із структури банку окремих підрозділів як самостійних юридичних 

осіб та забезпечується безпека їх розподільних балансів. 

Купівля-продаж банку-юридичної особи із задовільним рівнем безпеки 

супроводжується оцінними процедурами, процесами конвертації акцій банку у 

цінні папери правонаступника. Санація у таких установах має специфічні напрями 

фінансово-економічної підтримки, спрямовані на забезпечення безпеки 

капіталоутворення, трансформації ресурсів у дохідні активи, які не є 

проблемними і не створюють загроз щодо зниження їх якості. 

Лімітування як метод економічної безпеки передбачає встановлення 

обмежень (порогових значень) щодо окремих бізнес-напрямів банківської 

діяльності, які супроводжуються підвищеними ризиками й негативно впливають 

на фінансові результати. Для банків ліміти можуть бути запроваджені щодо 

зростання обсягів проблемних кредитів, корпоративного та роздрібного 

кредитування, вкладень в цінні папери юридичних осіб тощо. 

Диверсифікація – це метод підвищення рівня активоформуючої складової 

безпеки, який проявляється у розосередженні певного обсягу активних вкладень в 

галузевому, регіональному, клієнтському, секторальному аспектах. 

Скрінінг як процес відбору та генерування інноваційних ідей полягає у 

диверсифікації новітніх банківських продуктів і послуг з метою задоволення 

потреб клієнтів й передбачає впровадження систем безпеки на різних етапах 

відстеження. Відповідно виокремлюють попередній (пре-), поточний та 

заключний етапи скрінінгу. 

Пре-скрінінг – це попереднє обґрунтування й дослідження бізнес-процесів 

банку з позицій ризиків, доходів та безпеки. Дана процедура дозволяє здійснити 

виокремлення високо-, помірно- та низькоризикових операцій і послуг, дослідити 

їх рівень, системи гарантування й покриття. 

Поточний скрінінг – це дослідження рівня ризиків, методів їх мінімізації 

безпосередньо в процесі здійснення інноваційних операцій та надання послуг. 

Заключний скрінінг – це визначення ефективності здійснення операційної 
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діяльності, її впливу на кінцевий результат функціонування банку та доцільності 

прийняття існуючих ризиків, об’єктивності їх кількісного виміру, впливу на 

економічну безпеку банків. 

Установи з низьким рівнем безпеки характеризуються проблемністю в 

окремих аспектах діяльності, які пов’язані із недостатнім рівнем капіталізації, 

проблемністю активів та високим їх обсягом, недостатністю резервів для 

покриття ризиків за активними операціями й збитками.  

Докапіталізація – це метод нарощування рівня власного капіталу за рахунок 

внутрішніх (у разі прибуткової діяльності) й зовнішніх джерел фінансування. 

Додатковий випуск акцій, залучення субординованого капіталу та санаційна 

підтримка від акціонерів (власників) банків пов’язані із безпекою та збереженням 

корпоративних прав власності й можливими змінами у складі акціонерів. 

Сек’юритизація активів як метод забезпечення безпеки передбачає 

зменшення ризику активів шляхом переведення їх у цінні папери, що суттєво 

знижує кредитний ризик та обсяг проблемних кредитів. Вкладення у кредитний та 

портфель цінних паперів в банках, які визнані проблемними і за якими не 

сплачуються вчасно заборгованості за користування зумовлюють необхідність 

формування резервів за такими активами. Обсяг сформованих резервів за 

проблемними активами значно підвищує витрати банків і зумовлює ситуацію 

зниження активоформуючої складової безпеки та знижує результативність 

банківського бізнесу. 

Процедури злиття, приєднання та санації в банках із низьким рівнем 

безпеки зорієнтовані на реорганізацію та недопущення ситуації ліквідації чи 

визнання банку нежиттєздатним. План санації у таких установах повинен 

відобразити не лише джерела фінансування та можливості їх впливу на 

корпоративну безпеку, але й стан та глибину кризи, можливості відновлення 

параметрів капіталу, ліквідності, платоспроможності та прибуткової діяльності. 

Для банків з критичним рівнем характерні ознаки проблемності в усіх 

складових безпеки, збитковість й необхідність здійснення реорганізаційних або 

ліквідаційних процедур з врахуванням їх ефективності, тобто результат від їх 
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впровадження повинен перевищувати витрати на проведення. Ці заходи можуть 

здійснюватися у добровільній (за рішенням власників) та примусовій (НБУ та 

ФГВФО) формах. Методи злиття, приєднання, докапіталізації, сек’юритизації, 

лімітування, рефінансування, санації та інші повинні забезпечити відновлення 

фінансової стабільності банків, підвищення рівня їх безпеки. Установи із 

непрозорою формою власності, фактами відмивання грошей та критичним рівнем 

безпеки усіх її складових підлягають ліквідації. 

Функціонально-результативна спрямованість та вплив дестабілізуючих 

умов зумовили виділення превентивних, реактивних, комбінованих методів 

економічної безпеки, які використовуються банками постійно, мають 

неперервний характер, часові та фінансові межі. Превентивні методи 

попереджувального характеру спрямовані на виявлення впливу потенційних 

ризиків, загроз і небезпек на основні складові економічної безпеки. Реактивні – це 

методи реагування на реальні прояви кризи, ризики та загрози, їх вплив на 

ключові показники та рівень економічної безпеки. Комбіновані – це поєднання 

превентивних та реактивних методів гарантування економічної безпеки.  

Систематизація напрямів управління економічною безпекою зумовила 

потребу виокремлення інституційних, організаційних та інфраструктурних 

методів. 

Інституційні методи як інструмент забезпечення економічної безпеки у 

функціонально-процесному аспекті моделюють якість інституцій, які 

забезпечують взаємодію, регулювання і контроль у реалізації безпекових заходів. 

З позицій формування – інституційні методи акумулюють ефективне 

функціонування інститутів, які забезпечують інституційні норми безпеки та їх 

функціональну ефективність. 

Організаційні методи – це засоби й система дій щодо оцінювання і 

ефективного функціонування систем економічної безпеки. На макрорівні – це 

існуючі підходи та рекомендації щодо визначення рівня економічної безпеки 

держави, місця банківської безпеки як складової фінансової, заходів реагування 

на реальні і потенційні загрози у банківській та грошово-кредитній сферах. На 
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мікрорівні – організаційні методи відображають раціональність побудови й 

функціонування організаційних структур банків, місця підрозділу із забезпечення 

економічної безпеки у загальній структурі управління банком. 

Інфраструктурні методи в найбільшій мірі пов’язані із сферою забезпечення 

комунікацій, прозорістю зовнішньої та внутрішньої інформації у взаємозв’язку із 

заходами щодо забезпечення банківської та комерційної таємниць, службою 

охорони тощо. 

Інструментарій забезпечення економічної безпеки зумовив виокремлення 

попереджувальних, призупиняючих, примусових та штрафних методів. 

Попереджувальні – мають запобіжний характер, орієнтовані на уникнення впливу 

потенційних ризиків і загроз на економічну безпеку банків. Контроль за 

потенційними ризиками, способи їх уникнення та мінімізація впливу залишаються 

одними із основних превентивних методів. Призупиняючі методи – це заходи 

реального характеру щодо присікання впливу ризиків та загроз на рівень 

економічної безпеки банків. До таких методів пропонуємо відносити: ліміти 

кредитування, заборону щодо видачі бланкових кредитів, економічні нормативи 

як обмежувальні засоби щодо вкладень в кредитно-інвестиційну діяльність, 

нормативи ліквідності, відкритої валютної позиції тощо. Примусові та штрафні – 

це методи адміністративного та економічного характеру, пов’язані із порушенням 

норм ведення банківського бізнесу, накладанням санкцій й штрафів. Основні 

порушення, які підлягають моніторингу із боку служби безпеки та підпадають під 

економічні та фінансові санкції й штрафи є наступними: недотримання механізму 

і строків проведення банківських операцій, валютного законодавства, звітності з 

фінансового моніторингу, наявність операцій, пов’язаних із відмиванням грошей 

й фінансуванням тероризму, непрозорість, відсутність кількісної і якісної 

інформації з питань фінансової діяльності банку та системи гарантування вкладів, 

капіталізації, прозорості власності й розподілу корпоративних прав, залучення 

субординованого капіталу, якості активів, руху грошових коштів тощо. 

Узагальнення інформації про можливі загрози, існуючі санкції і штрафи з 

питань порушення норм чинного законодавства та їх впливу на рівень 
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економічної безпеки наведено в табл.3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні джерела виникнення загроз та ризиків, їх вплив на економічну 

безпеку банків 

Джерело загроз та 
ризиків 

Інструментарій 
забезпечення 
економічної 

безпеки 

Штрафи та санкції Вплив на безпеку 

1 2 3 4 
Тимчасові 

порушення окремих 
аспектів банківської 

діяльності, які 
можна усунути в 
термін до 60 днів 

Письмове 
застереження з 

боку НБУ, 
присікаючі 

методи на рівні 
банку 

- 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
у короткостроковому 

періоді 

Надання 
недостовірної 
інформації про 

фінансово-
економічну 

діяльність банку 

Укладання 
письмової угоди 

з банком,  
примусові та 

штрафні 

Штраф за подання 
недостовірної 

інформації – у розмірі 
0,05 до 0,1 % від суми 

зареєстрованого 
статутного капіталу. 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
та суттєві витрати на  

виплату штрафів 

Недодержання 
порядку й 
механізму 
здійснення 
банківських 

операцій 

Примусові та 
штрафні 

Штраф – 0,01 %, 
0,05 %, 0,1 % від суми 

зареєстрованого 
статутного капіталу. 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
та суттєві витрати на  

виплату штрафів 

Порушення 
економічних 
нормативів 

ліквідності та 
кредитного ризику 
за кожен випадок 

порушення 

Примусові та 
штрафні 

За перше порушення – 
0,1 %, друге – 0,2 %, 

третє і далі – 0,5 % від 
суми зареєстрованого 
статутного капіталу. 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
та суттєві витрати на  

виплату штрафів 

Недостовірна 
звітність з питань 

фінансового 
моніторингу 

Примусові та 
штрафні 

Штрафні санкції у 
розмірі до 8 млн. грн 

включно, але не 
більше 1 % 

зареєстрованого 
статутного капіталу 

банку – при перевірці 
ключових напрямів 

фінансового 
моніторингу 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
та суттєві витрати на  

виплату штрафів 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 

Недотримання 
європейських та 

вітчизняних 
положень про 
верифікацію 

суб’єктів 
первинного 
фінансового 
моніторингу 

Замороження 
активів, 
заборона 

проведення 
фінансових 
операцій, 

міжнародні 
санкції, 

адміністративна 
та кримінальна 

відповідальність 

Штрафи та санкції 
накладаються за 

порушення 
граничного розміру 
операцій з готівкою 
до 400 тис. грн., за 

порушення процедур 
визначення кінцевих 

бенефіціарів та 
шахрайство, за 

операції із 
віртуальними 

активами в 
платіжному та 
інвестиційному 

форматах 

Зниження до 
критичного значення 

рівня безпеки, 
зумовлене 

порушеннями в 
операціях із 

відмивання грошей 
та фінансуванням 

тероризму 

Порушення Закону 
України “Про 

валюту” та 
валютного 

законодавства 

Примусові та 
штрафні 

Штраф у розмірі не 
більше 50 тис. грн., 

при суттєвих 
порушення у розмірі 

до 8 млн. грн 
включно, але не 

більше 1 % 
зареєстрованого 

статутного капіталу 
банку 

Зниження рівня 
економічної безпеки 
та суттєві витрати на  

виплату штрафів 

Порушення 
механізмів 

капіталізації банку 
та нормативів 

капіталу 

Примусові та 
штрафні 

Скликання загальних 
зборів учасників 
банку, тимчасова 

заборона права голосу 
власникам прямої та 

опосередкованої 
участі, заборона 

виплати дивідендів 
тощо. 

Критичний рівень 
економічної безпеки, 

зниження 
корпоративної її 

складової, загроза 
зміни власників 
істотної участі в 
банку, зміни у 

власності та пошук 
інвесторів з питань 

зовнішнього 
фінансування 

Джерело: побудовано автором 
 

Удосконалення підходів до систематизації та використання сучасних 

методів управління системою економічної безпеки банків, дозволило виокремити 

ряд нових критеріїв та відповідні до них методи, які в найбільшій мірі 
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забезпечують завдання та цільові орієнтири систем безпеки. Запропонований 

ієрархічний підхід до управління безпекою, зумовив  виділення зовнішніх  

(макро-) та внутрішніх (мікро-) методів забезпечення безпеки. Зовнішні методи 

використовуються у визначенні рівнів банківської та грошово-кредитної безпеки, 

які є визначальними у забезпеченні економічної безпеки держави та реалізуються 

на основі стабілізаційно-функціональної складової. Внутрішні методи спрямовані 

на забезпечення управління економічною безпекою на мікрорівні в розрізі таких 

складових як: ресурсоформуюча, активоформуюча, ризикоформуюча та 

результативна. 

Запропонована в дисертації методика й визначений рівень економічної 

безпеки банків України, зумовили групування методів на загальні та специфічні, 

впровадження яких реалізується в установах із високим, задовільним, низьким та 

критичним рівнями безпеки. Діяльність банків на засадах функціональної 

результативності та ідентифікації дестабілізуючих умов передбачили 

виокремлення превентивних, реактивних та комбінованих методів, які мають 

запобіжний та характер негайного реагування на ризики й загрози. 

Багатоаспектність методологічних підходів до визначення рівня економічної 

безпеки дозволила використання інтегральних, економетричних, експертних, 

ризико- та вартісноорієнтованих методів. Міра та ступінь прояву ризиків і загроз 

забезпечили виділення кількісних та якісних методів оцінювання рівня 

економічної безпеки. Ключові сфери управління економічною безпекою 

дозволили систематизувати методи в розрізі інституційних, організаційних, 

інфраструктурних та інформаційних. Характер та інноваційна спрямованість 

банківського бізнесу зумовили виділення, поряд із традиційними - інноваційних 

методів гарантування безпеки. Застосування відповідного інструментарію у 

забезпеченні економічної безпеки дозволило запропонувати поділ методів на: 

попереджувальні, присікаючі, примусові та штрафні. Отже, розроблений автором 

підхід дав змогу удосконалити критерії систематизації й запропонувати нові 

критеріальні ознаки та методи управління економічною безпекою банків. 
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3.3. Концептуальні засади формування безпекоорієнтованої стратегії 

розвитку банків України 

 

Проведене оцінювання рівня економічної безпеки банків України дозволило 

констатувати диференціацію установ за даним параметром та наявність загроз, 

небезпек і ризиків, які супроводжують усі напрями діяльності та актуалізують 

потребу розробки стратегій, які носять безпекоорієнтований характер і 

відповідають перспективам розвитку банківського бізнесу. 

Безпекоорієнтована стратегія – це основна концепція розвитку банків 

України з акцентом на довгостроковому забезпеченні безпеки в межах основних 

складових та сфер діяльності з врахуванням впливу потенційних і реальних 

ризиків, загроз та небезпек.  

Варто зауважити, що в умовах сьогодення відсутні одностайні позиції щодо 

формування стратегій забезпечення економічної безпеки банків та 

концептуальних напрямів їх реалізації на усіх рівнях управління банківською 

системою. Зокрема, Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій 

сфері затверджена КМУ від 15 серпня 2012р. № 569-р визначила, що безпека у 

банківській сфері повинна переорієнтовуватись на державну політику, яка має 

бути спрямована на здійснення заходів, які сприяють формуванню власної 

ресурсної бази та переорієнтації банківської системи на внутрішні ринки 

фінансових ресурсів. Такий підхід насамперед забезпечить вирішення питання 

задоволення попиту реального сектору економіки на кредитні ресурси [82]. Отже, 

даний документ засвідчує дві основні тези: по-перше, безпека банків залишається 

важливим напрямом державного регулювання фінансової системи, по-друге, 

ресурсорієнтований підхід до забезпечення безпеки банків визначений даною 

Концепцією є базою подальшою розвитку економіки країни. 

Необхідно відмітити існування різноманітних точок зору на зміст концепції 

та стратегії економічної безпеки банків в напрямі щодо їх суті, конвергенції, 

перспективної спрямованості, функціональності.  

Учена О. Васильчишин у монографічному досліженні констатує, що концепція 
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– це цілісне бачення принципів, методів, інструментів, моделей і систем управління, 

а також їх взаємозвязків, за допомогою яких досягають тактичні та стратегічні цілі 

управління. Така деталізація концепції цінна з позицій комплексності, 

інструментальних параметрів та цільових орієнтирів [18]. 

Згідно досліджень І. Смолейчук будь-яка концепція реалізується у 

конкретний часовий проміжок з врахуванням пріоритетності, субординації, 

варіантності, етапності, взаємозв’язків і взаємозалежностей системи 

запропонованих заходів [153]. 

За твердженням А. Суглобова, В. Светлової під концепцією економічної 

безпеки кредитних організацій розуміють сукупність інформаційних потоків, які 

формуються в процесі роботи кредитних організацій, спрямовані на виконання 

функцій їх ефективного управління з метою підвищення конкурентоспроможності, 

як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку країни, які відповідають стандартам 

економічної безпеки [158]. Така позиція авторів є обмеженою лише інформаційною 

складовою, в той час як інші залишились поза увагою. 

З позицій науково обгрунтованої системи поглядів на можливі загрози 

банківської діяльності і рекомендації щодо їх попередження і усунення 

представляють концепцію російські учені Ю. Ніколаєнко, В. Гамза, Н. Ткачук. 

На нашу думку, найважливішою передумовою гарантування економічної 

безпеки банків є стратегія – обгрунтована і розроблена концепція, яка відображає 

цільовий та системний підходи і представляє орієнтири розвитку з базуванням на 

існуючому потенціалі, стратегічних альтернативах та відповідних засадах 

реалізації. 

На думку Тисячнікова Ю. А. та Юдінкова Ю. М. стратегія банку – це 

концептуальна основа його діяльності, яка визначає пріоритетні цілі, завдання та 

шляхи їх досягнення [167]. Тобто, учені стверджують, що стратегія – це 

довгострова концепція розвитку установ. 

Існує точка зору, що стратегія забезпечення безпеки – це сукупність 

довгострокових цілей і управлінських підходів, реалізація яких забезпечить захист 

кредитно-фінансових організацій від потенційних загроз розголошеня комерційної 
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і банківської таємниці, а також нанесення їй будь-яких інших форм збитків 

майнового і немайнового характеру. Автор виокремлює підхід, згідно якого 

стратегія забезпечення безпеки банків грунтується на одній із трьох концепцій: 

випереджувальної протидії, пасивного захисту, адекватної відповіді.  

Прикладне значення має підхід, який відображає превентивний та 

реактивний методи управління економічною безпекою банків і базується на 

антикризовому та потенціалі зростання установ. Зокрема, Гармаш І. А. підкреслює, 

що в залежності від складу та специфіки загроз необхідно розробляти стратегію 

економічної безпеки, яка може бути орієнтована як на подолання наслідків 

існуючих загроз і банківських ризиків, так і на їх попередження. Тобто стратегія 

може містити в собі елементи попереджувального, превентивного характеру, а 

може бути побудована на позиції переборення вже наступивших подій [22]. Автор 

підтримується позиції щодо розробки стратегії в напрямі конкретизації умов 

безпеки у сферах фінансів, персоналу, матеріальних та інформаційних ресурсів.  

Польський дослідник Покрушинський В. стверджує, що стратегія безпеки є 

способом створення та застосування ефективних систем реагування на будь-які 

загрози у досягненні довгострокових цілей [215, c. 59]. Отже, врахування реальних 

та потенційних загроз у розробці стратегії є базовим. 

На нашу думку, стратегія економічної безпеки банків є складовою основної 

(базової) стратегії розвитку банківського бізнесу, яка забезпечує у довгостроковому 

періоді захист від небезпек, загроз, ризиків його ведення в розрізі ключових 

складових та гарантує реалізацію концепції діяльності банків. 

Етапи формування і реалізації стратегії економічної безпеки банків наведено 

на рис. 3.11. 

1. Визначення концептуальних засад діяльності банків у стратегічному 

вимірі. Концептуальні засади діяльності банків у стратегічному вимірі – це 

філософія подальшого розвитку банківської діяльності з орієнтацією на 

підвищення ринкових та конкурентних переваг й фіксацією перспективних 

напрямів діяльності і безпеки ведення операційної діяльності, захисту інтересів 

акціонерів, корпоративних клієнтів, персоналу та інформаційних технологій. 
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Рис. 3.11. Концептуальні засади формування та реалізації стратегії 

економічної безпеки банків 
Джерело: побудовано автором 
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2. Аналіз і прогноз загроз мега-, макро-, мезо- та мікрорівнів. Передбачає 

процедуру ідентифікації існуючих загроз та їх впливу на розвиток банківського 

бізнесу у перспективі й потенційність небезпек у формуванні та реалізації стратегій 

безпеки ведення банківського бізнесу. 

3. Обгрунтування місця і цілей стратегії економічної безпеки в рамках 

базової (основної) концепції розвитку банку. Досягнення перспективних цілей 

розвитку передбачає стратегування у розробленні економічної безпеки. 

Погоджуємося із твердженням А. Є. Лісняка, що стратегічність передбачає 

виявлення можливостей забезпечення сталості системи в довгостроковій 

перспективі, прогнозування інваріантності її розвитку в інваріантному 

середовищі, пошук альтернативних шляхів прийняття рішень, що приводитимуть 

до єдиного, найбільш оптимального в цих умовах стану підприємства [95, с. 73]. 

В процесі розробки стратегії економічної безпеки доцільно трансформувати 

поточні цілі у перспективному ракурсі та розробити напрями гарантування та 

функціонування систем безпеки на довготермінових засадах. 

Якщо тактичні цілі економічної безпеки визначені як тріада 

цілеспрямованих напрямів і висвітлені у п. 1.1 рис. 1.4, то при розробці стратегії 

безпеки необхідно диференціювати характер їх спрямованості на довготерміновий 

період і на гарантування у досягненні низки стратегічних напрямів: 

1) це довгостроковий план розвитку ресурсного потенціалу банків та 

гарантування безпеки усіх складових, що його формують; 

2) забезпечення стратегічної корпоративної та особистісної безпеки; 

3) орієнтація на інноваційний та сталий розвиток гарантування економічної 

безпеки у всіх перспективних напрямах банківської діяльності, своєчасне 

реагування на потенційні виклики, загрози й небезпеки. 

Стратегія економічної безпеки – це складова загального стратегічного плану 

розвитку банку і повинна базуватись на досягнутому рівні та забезпечувати 

перспективність ведення банківського бізнесу, гарантувати досягнення: 

надійності, фінансової стійкості, зростання вартості, ефективність, мінімізацію 

впливу ризиків і загроз. 
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Стратегія безпеки – це пріоритети щодо безпечного функціонування банків 

у ключових сферах: ресурсній, активоформуючій, ризикоформуючій, 

стабілізаційно-функціональній та результативній (рис. 3.12).  

 
Рис. 3.12. Основні стратегічні пріоритети безпечного функціонування за 

сферами економічної безпеки банків 
Джерело: побудовано автором 
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У напрямі ресурсної складової безпеки необхідно визначити 

довгостроковий план потенційного ресурсного потенціалу та капіталоутворення й 

обгрунтувати стратегії мобілізації ресурсів, їх стабільність, оптимальність 

формування й можливості розширення в умовах гарантування безпеки вкладів та 

капіталу акціонерів. Вибір оптимальної ресурсної стратегії – це запорука 

реалізації концептуальних стратегічних планів розвитку банків.  

Активоформуюча складова безпеки передбачає розробку стратегій 

спрямованих на раціональність розміщення перспективного ресурсного 

потенціалу, балансування активів та пасивів із врахуванням очікуваної дохідності 

та ризиків. Формування стратегій безпеки у цьому напрямі повинно грунтуватись 

на кількісній оцінці якості активів та прогнозах ризиків, які супроводжують 

активні банківські операції. 

Ризикоформуюча складова безпеки – це кількісна та якісна оцінка існуючих 

ризиків ведення банківського бізнесу, їх впливу на рівень безпеки, екстраполяція 

на перспективу з врахуванням довгострокових цілей. 

Стабілізаційно-функціональна складова – це врахування у розробці стратегії 

безпеки загроз зовнішнього середовища, його впливу на безпеку банків та 

можливих наслідків щодо реалізації довгострокових планів розвитку. 

Результативна складова – це визначення потенційних доходів, витрат, 

прибутків (збитків) та оцінка загроз і небезпек, які очікуються в ході реалізації 

стратегічних планів розвитку та їх впливу на комерційну основу діяльності 

банків. 

Розвиток системи економічної безпеки банків спрямований на забезпечення 

стабілізації та виявлення потенційних ризиків, загроз та небезпек, подолання яких 

вимагатиме інноваційних змін та новітніх підходів в організаційному, 

нормативному та техніко-економічному забезпеченні функціонування систем 

безпеки. 

4. Комплексна оцінка рівня економічної безпеки банків і визначення її рівня 

– високий, задовільний, низький, критичний, на основі диференціації залежно від 

кількісного значення інтегрального показника. На основі запропонованої 
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методики та значення інтегрального показника доцільно розробляти стратегії 

забезпечення безпеки банків. 

5. Обгрунтування стратегії економічної безпеки банків (стратегія 

превентивної безпеки, стратегія пасивної участі, стратегія запобігання 

потенційним загрозам, стратегія адекватної відповіді, стратегія інноваційних змін, 

стратегія випереджувальної протидії,. За дослідженнями Лісняка А. стратегії 

забезпечення фінансової безпеки систематизовані за такими видами: зростання, 

вибірково посилююча стратегія, пристосувальна, трансформаційна, комплексно 

забезпечувальна.  

Учені О. Гавриш та Г. Черняк стратегії забезпечення економічної безпеки 

розділили на 2 групи: 1) стратегії підтримання економічної безпеки (нівеліювання 

існуючих загроз, превенції загрозам, компенсації збитку); 2) стратегії відновлення 

економічної безпеки (збільшення прибутків, зниження витрат, продажу активів, 

комплексна стратегія відновлення) [20, с. 145]. Такий підхід є спрощеним, 

оскільки запропоновані стратегії не відображають специфіку безпеки банківської 

діяльності та основних складових, що її формують. 

О. Роженко розробила концептуальний підхід до формування стратегії 

економічної безпеки з виділенням 4 її видів: виживання, існування, обмеженого 

зростання, зростання. Такий підхід грунтується на 2 концепціях: протистояння 

загрозам та безпеки як форми розвитку [144, с. 54]. 

Варто зазначити, що стратегія економічної безпеки у часовому просторі – 

динамічна та перспективна; за призначенням – функціональна, спрямована на 

реалізацію загальної стратегічної концепції розвитку банків з мінімізацією впливу 

потенційних ризиків, загроз та небезпек; у залежності від рівня безпеки та 

характеру прояву – наступальна, захисна, спрямована на розвиток тощо. 

Класифікація стратегій економічної безпеки банків наведена на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Класифікація стратегій економічної безпеки банків 

Джерело: побудовано автором 
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Пропонуємо удосконалити існуючі підходи шляхом впровадження в 

діяльність банків низки стратегій безпеки наступального, оборонного та 

комбінованого характеру, таких як: стратегія активного розвитку, традиційна 

стратегія збереження стабілізації, стратегія превентивного захисту, стратегія 

реактивного реагування, захисна, антикризова, які дозволяють реалізувати 

безпекоорієнтований підхід у стратегічному управлінні банками (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Взаємозалежність стратегій та рівнів забезпечення економічної безпеки 

банків 

Рівень 
економічної 

безпеки 

Альтернативні 
стратегії економічної 

безпеки 
Характерні риси стратегії 

1 2 3 

Високий 

стратегія активного 
розвитку 

Характерна для банків із стійким розвитком та 
високим рівнем безпеки, які посилюють 
конкурентні позиції на ринку, розширюють 
мережу та інноваційність банківських 
продуктів і послуг, мають дієві системи 
управління безпекою та забезпечують 
мінімізацію впливу ризиків та загроз. 

Традиційна стратегія 
збереження 
стабілізації 

Передбачає надійність та стабліьність 
фінансового стану банку в умовах високого 
рівня економічної безпеки, впровадження 
інструментів ідентифікації та зниження 
ризиків та загроз на корпоративному, 
функціональномута діловому рівнях 
управління 

Задовільний 
традиційна стратегія 
збереження 
стабілізації 

Стратегія впроваджується в умовах порушення 
окремих значень показників-індикаторів 
економічної безпеки банків при задовільному 
її рівні та наявності ризиків і загроз 
внутрішнього та зовнішнього середовища, 
вимагає дієвого інструментарію щодо 
збереження існуючого потенціалу 

 
стратегія 
превентивного 
захисту 

Спрямована на раннє попередження та 
реагування на існуючі ризики та загрози, 
розробку концепцій, які грунтуються на 
прогнозуванні впливу можливого негативного 
розвитку подій на рівень економічної безпеки 
та недопущенні погіршення стану банку 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 

Низький 

захисна стратегія 

Передбачає розробку заходів щодо 
відновлення позитивних параметрів діяльності 
банку та формування систем безпеки, які 
забезпечуватимуть захист акціонерів, клієнтів 
та персоналу, збереження банківської таємниці 
в умовах посилення негативного впливу 
існуючих ризиків та загроз 

стратегія реактивного 
реагування 

Спрямовується на недопущення стану 
погіршення фінансової стійкості та 
життєздатності банків в умовах негативної 
динаміки рівня економічної безпеки. Вимагає 
швидкого реагування, застосування новітніх 
інструментів та методів гарантування безпеки 
в умовах нестабільності, часових обмежень, 
фінансових негараздів 

Критичний антикризова стратегія 

Діяльність банків в умовах 
неплатоспроможності, кризового стану та 
критичного рівня безпеки вимагає 
впровадження специфічної антикризової 
стратегії, яка орієнтується на відновлення 
докризових параметрів безпеки або на 
реорганізацію та ліквідацію установ при 
збереженні та захисті інтересів зовнішніх та 
внутрішніх стейкхолдерів, вартості активів та 
гарантуванні безпеки вкладів 

 

захисна стратегія 

Орієнтується на гарантування безпеки в 
особливих умовах наростання кризи та 
неплатоспроможності, має специфічну 
спрямованість щодо гарантування захисту та 
збереження банківської таємниці 

стратегія реактивного 
реагування 

Спрямовується на використання методів та 
інструментів безпеки в специфічних умовах 
кризи та неплатоспроможності, які швидко 
ідентифікують ризики, загрози й небезпеки 

Джерело: розроблено автором 
 

6. Вибір стратегій та оцінка стратегічних альтернатив. Вибір стратегій 

повинен грунтуватися на основі існуючого рівня економічної безпеки та ризиків, 

загроз і небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища. Стратегічні 

альтернативи – це дієвий механізм реалізації довгострокової стратегії економічної 

безпеки, який базується на гарантуванні безпеки основних складових, 

можливостях прогнозування та розвитку подій в рамках оптимістичних чи 
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песимістичних сценаріїв. Альтернативні стратегічні рішення при спрямуванні на 

вирішення поставленої цілі повинні відповідати низці критеріїв щодо 

ефективності, можливості реалізації з мінімальними витратами та забезпеченні 

безпеки. Вважаємо, що концептуальна мета забезпечення економічної безпеки 

банків повинна реалізовуватись через оцінювання альтернативних стратегій, які 

конкретизують цільові орієнтири та загрози функціонування в умовах реально 

визначеного та оціненого рівня економічної бзепеки.  

7. Формування інструментарію впровадження стратегій економічної безпеки 

банків. Реалізація стратегії в концептуальному напрямі та в розрізі окремих 

складових економічної безпеки базується на використанні інструментарію, який 

може мати адміністративний та індикативний характер та передбачає 

використання специфічного інструментарію зниження ризиків та загроз: 

лімітування, диверсифікація, хеджування, формування резервів тощо. 

8. Реалізація стратегії економічної безпеки передбачає визначення 

короткострокових цілей та дієвих політик у напрямі впровадження стратегії 

економічної безпеки банків. Досягнення визначеного цільового стратегічного 

орієнтира та безпеки усіх складових гарантує завершеність процесу реалізації 

стратегії. 

9. Моніторинг і контроль. Моніторинг реалізації стратегії – це процес 

спостереження за впровадженням обраної стратегії на безперервній основі в ході 

якого встановлюється відповідність до стандартів безпеки, наявні відхилення та 

досягнутий рівень і його відповідність обраній корпоративній стратегії.  

Завдання моніторингу передбачають формування інформаційної бази про 

стан реалізації стратегії економічної безпеки, існуючі невідповідності та 

відхилення від плану й загрози невиконання задекларованих стратегій, які 

призводять до аналізу відхилень, необхідності корекції цілей, планів та стратегій. 

Стратегічний контроль економічної безпеки банків – це організаційна та 

функціональна основа забезпечення виконання задекларованих стратегій, в тому 

числі і економічної безпеки. На даному етапі використовуються особливі 

процедури, форми та напрями контролю, які забезпечують виконання 
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стратегічного плану економічної безпеки з акцентуванням на ризиках, загрозах та 

небезпеках й розробці заходів щодо їх мінімізації їх впливу або ліквідації.  

Процедура стратегічного контролю економічної безпеки має мати 

перманентний характер, базуватись на поточному та заключному контролюванні і 

забезпечувати: 

- процес ефективної реалізації стратегії економічної безпеки банків в умовах 

динамічності зовнішнього і внутрішнього середовища; 

- дотримання законодавчих та нормативних актів ведення банківського бізнесу; 

- належну реалізацію цілей корпоративної безпеки та захист корпоративних 

прав акціонерів та засновників банку; 

- реалізацію управлінського процесу на перспективних засадах з позицій 

планування, аналізу, регулювання та контролю; 

- внутрішній та зовнішній контроль потенційних ризиків, загроз та небезпек в 

процесі реалізації стратегії. 

Стратегічний контроль як один з етапів реалізації стратегії виконує функції 

превентивного, інформаційного, мотиваційного та мобілізуючого характеру. 

Превентивність стратегічного контролю проявляється розробці коригувальних 

заходів щодо реалізації стратегії в умовах змін та ідентифікації потенційних ризиків та 

загроз. 

Інформаційність стратегічного контролю – це перспективний аналіз відхилень у 

рівнях безпеки та її складових й необхідність коригування та вибору стратегічних 

альтернатив. 

Мотиваційна спрямованість проявляється у створенні моральних та 

матеріальних стимулів у процесі реалізації стратегії. 

Мобілізаційна функція проявляється в акумулюванні фінансових, технічних, 

людських ресурсів для реалізації стратегії. 

Коцептуальний підхід до розробки стратегій економічної безпеки банків 

повинен мати відповідне організаційне, техніко-технологічне, інформаційне та 

нормативне забезпечення та відповідати засадам мотивації, ефективності та 

стратегічної спрямованості. 
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Висновки до розділу 3 
 

За результатами здійснених у третьому розділі роботи досліджень можна 

зробити ряд висновків і пропозицій. 

1. В роботі побудовано лінійні, поліноміальні та степеневі моделі трендів 

таких показників як: активи, кредитний портфель, проблемні кредити, 

зобов’язання, строкові депозити, власний капітал, результат діяльності. З’ясовано, 

що за допомогою лінійних моделей можна прогнозувати щорічний приріст 

активів в середньому на 48,574 млрд. грн., кредитного портфеля – на 36,093 млрд. 

грн., проблемних кредитів – на 70,829 млрд. грн., зобов’язань – на 46,921 млрд. 

грн., строкових депозитів – на 21,223 млрд. грн.  

2. На основі побудованих лінійних моделей власного капіталу відзначено 

збереження тенденції до його зменшення в середньому на 48,446 млрд. грн., що 

свідчить про вплив на власний капітал збитків минулих років у кризовий період 

функціонування банківської системи. Застосування поліноміальної моделі тренду 

є найбільш прийнятним та достовірним для здійснення прогнозів щодо 

середнього зростання обсягів кредитного портфеля та проблемних кредитів банків 

України. Степенева модель тренду підтвердила ріст активів, зобов’язань та 

строкових депозитів банківської системи. Моделі, побудовані на основі трендів 

виявили загрози і небезпеки, які пов’язані із проблемними кредитами, власним 

капіталом та результатами діяльності.  

3. Комплексна оцінка рівня економічної безпеки банків України засвідчила 

наявність диспропорцій, які виражаються певними структурними зрушеннями. 

Для аналізу структурних змін у рівнях економічної безпеки запропоновано 

визначати інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей К. Гатєва та 

показник структурних зрушень А. Салаї. Значення коефіцієнтів А. Салаї та 

К. Гатєва дозволили констатувати певні структурні зміни у рівнях економічної 

безпеки. Їх динаміка за останні роки мала тенденцію до зростання, рівень 

розбіжностей у значеннях коефіцієнтів був незначним, а наближення їх значень 

до 0 підтверджувало, що масштаб структурних зрушень не зазнавав суттєвих змін. 
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4. В дисертації розроблено авторську систематизацію методів управління 

економічною безпекою банків, критерії поділу й відповідні характерні ознаки, яка 

тісно пов’язана із наведеними у роботі цільовими орієнтирами, складовими, 

визначеними на основі інтегрального оцінювання рівнями безпеки банків. 

Зокрема, удосконалено існуючі критеріальні ознаки й виділено нові, такі як: 

рівень економічної безпеки, функціонально-результативна спрямованість, 

дестабілізуючі умови та інструментарій забезпечення економічної безпеки банків. 

5. В роботі запропонований ієрархічний підхід до управління безпекою, з 

виділенням зовнішніх (макро-) та внутрішніх (мікро-) методів її забезпечення. 

Зовнішні методи використовуються у визначенні рівнів банківської та грошово-

кредитної безпеки, які є визначальними у забезпеченні економічної безпеки 

держави та реалізуються на основі стабілізаційно-функціональної складової. 

Внутрішні методи спрямовані на забезпечення управління економічною безпекою 

на мікрорівні в розрізі таких складових як: ресурсоформуюча, активоформуюча, 

ризикоформуюча та результативна. 

6. На основі розробленої в дисертації методики визначення рівня 

економічної безпеки банків України запропоновано групування методів на 

загальні та специфічні, впровадження яких реалізується в установах із високим, 

задовільним, низьким та критичним рівнями безпеки. Діяльність банків на засадах 

функціональної результативності та ідентифікації дестабілізуючих умов 

передбачили виокремлення превентивних, реактивних та комбінованих методів, 

які мають запобіжний та характер негайного реагування на ризики й загрози. 

7. Відзначено, що стратегія економічної безпеки банків є складовою 

основної (базової) стратегії розвитку банківського бізнесу, яка забезпечує у 

довгостроковому періоді захист від небезпек, загроз, ризиків його ведення в 

розрізі ключових складових та гарантує реалізацію концепції діяльності банків. 

Розроблено концептуальні засади формування та реалізації стратегії економічної 

безпеки банків, які орієнтовані на підвищення ринкових та конкурентних переваг 

з окресленням перспективних напрямів діяльності і безпеки ведення операційної 

діяльності, захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, персоналу та 
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інформаційних технологій. 

8. Запропоновано основні стратегічні пріоритети безпечного 

функціонування за такими сферами економічної безпеки банків як: ресурсна, 

активоформуюча, ризикоформуюча, стабілізаційно-функціональна та 

результативна, які орієнтовані на перспективність ведення банківського бізнесу й 

забезпечення: надійності, фінансової стійкості, зростання вартості, ефективності, 

мінімізації впливу ризиків і загроз. 

9. Удосконалено існуючі підходи до класифікації стратегій економічної 

безпеки банків шляхом впровадження в діяльність банків низки стратегій безпеки 

наступального, оборонного та комбінованого характеру, таких як: активного 

розвитку, традиційна збереження стабілізації, превентивного захисту, 

реактивного реагування, захисна, антикризова, які дозволяють реалізувати 

безпекоорієнтований підхід у стратегічному управлінні. 

 

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [48; 54; 55; 60; 61]. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

У дисертації узагальнено існуючі теоретичні положення, запропоновано 

вирішення важливих наукових та прикладних завдань й розроблено пропозиції 

щодо формування системи економічної безпеки банків. Проведені дослідження 

дозволили сформулювати низку висновків та рекомендацій. 

1. Удосконалено підхід до визначення суті дефініції “економічна безпека 

банків” на основі врахування існуючих критеріальних ознак, таких як: становий, 

процесно-функціональний, економічної ефективності, ресурсоспроможності та 

ресурсозахищеності, конкурентоспроможності, збалансованості, рівноваги, 

самовідтворення та гармонійного розвитку, превентивності та кризостійкості, 

стратегічної спрямованості, комплексності (системності). Економічну безпеку 

банків запропоновано розглядати як комплексну категорію, що відображає стан 

установ з позицій найбільш ефективного використання ресурсного потенціалу, 

забезпечення належного рівня фінансової стійкості, надійності та 

конкурентоспроможності, здатності протистояти ризикам та деструктивним 

впливам, загрозам і небезпекам в процесі ведення банківського бізнесу. 

2. Визначено, що формування економічної безпеки будь-якої системи 

незалежно від рівневої належності повинно враховувати її здатність 

ідентифікувати, оцінювати й мінімізувати небезпеки, загрози і ризики. Небезпека 

– це потенційні або існуючі негативні фактори впливу на стан банківських 

установ, які викликають загрози їх економічній безпеці; загроза – це зростання 

небезпек, яке характеризується поглибленням негативних впливів існуючих або 

потенційних факторів на фінансові результати діяльності банків та їх економічну 

безпеку; ризик – це кількісна оцінка позитивного чи негативного впливу небезпек 

на економічну безпеку банків. 

3. Отримала подальший розвиток систематизація загроз й небезпек 

економічній безпеці банків на основі виокремлення низки нових критеріальних 

ознак, таких як: системна значимість, форма прояву кризових явищ, ступінь 
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впливу на безпеку банківської діяльності, сфера прояву небезпек. Такий підхід, на 

відміну від існуючих, дозволить враховувати загрози й небезпеки залежно 

рівневої належності й управління, системної значимості й характеру вплив, 

ідентифікувати загрози системоутворюючих та інших банків, а також загрози 

втрати ліквідності та прибутковості, змін у корпоративному контролі, зниження 

вартості банківського бізнесу, реорганізації, банкрутства та ін. 

4. Засадничі основи щодо формування системи економічної безпеки банків 

удосконалено на основі цілісності, ієрархічності, цільової спрямованості, 

ресурсоорієнтовансті, взаємозв’язку та взаємозалежності елементів, підсистем та 

інструментарію забезпечення й обгрунтовано, що система економічної безпеки 

банків – це комплекс взаємопов’язаних управлінських заходів організаційно-

правового та фінансово-економічного характеру, які реалізуються 

уповноваженими органами, службами, підрозділами банків та спрямовані на 

захист їх інтересів від протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв 

загроз, що можуть призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати 

тактичні та стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й 

забезпечення економічного зростання в перспективі. 

5. Систему економічної безпеки банків запропоновано розглядати як 

комплекс взаємопов’язаних управлінських заходів організаційно-правового та 

фінансово-економічного характеру, які реалізуються уповноваженими органами, 

службами, підрозділами банків та спрямовані на захист їх інтересів від 

протиправних дій з боку реальних або потенційних носіїв загроз, що можуть 

призвести до істотних економічних втрат та дестабілізувати тактичні та 

стратегічні цілі щодо нарощення конкурентних переваг й забезпечення 

економічного зростання в перспективі. 

6. В роботі зазначено та аналітично підтверджено, що проблеми 

капіталізації та диспропорції у структурі власного капіталу характерні для банків 

усіх груп та формують загрози, які зумовлені непокритими збитками й 

перевищенням статутного над власним капіталом. Виокремлено загрози та 

небезпеки, які стосуються активів системоутворюючих банків, а саме 1) рекордне 
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зниження частки кредитів в активах до 26,5 % у 2019р.; 2) активізація та 

нарощування вкладень установ у інвестиції та цінні папери, частка яких в активах 

зросла у цей період до 47,25 %; 3) значне нарощення проблемних кредитів, яке 

значно перевищувало рівень безпечного функціонування і досягло понад 52 % 

сукупного обсягу кредитного портфеля; 4) домінуючий вплив на сукупні 

результати діяльності банківської системи, який досягнув 59 %. 

7. Дисертантом запропоновано методичний підхід до інтегрального 

оцінювання економічної безпеки банків, який базується на 59 показниках та 

враховує такі основні її складові: 1) ресурсна, яка містить показники безпеки 

формування власного капіталу та зобов’язань; 2) активоформуюча 

(трансформаційна), яка враховує індикатори кредитної та інвестиційної 

активності, якості та ліквідності; 3) ризикоформуюча, яка відображає достатність 

сформованих резервів під непрацюючі активи й загальну ризиковість банківської 

діяльності; 4) стабілізаційно функціональна, яка ґрунтується на показниках 

грошово-кредитної та інфляційної безпеки; 5) результативна, яка відображає 

показники прибутковості та дієздатності функціонування банків в контексті їх 

подальшого розвитку та забезпечення вимог економічної безпеки. 

8. На основі результатів розрахунку інтегрального показника рівня 

економічної безпеки банків України, який становив у 2015р. 0,7874, у 2016р. – 

0,6343, у 2017р. – 0,8746, у 2018р. – 0,9756, у 2019р. – 1,1717, економічну безпеку 

банків можна оцінити як низьку впродовж 2015-2018рр. та задовільну за 

підсумками 2019р. На значення інтегрального рівня економічної безпеки банків 

найбільш негативний вплив у 2015-2016рр. мала результативна складова, у 2017-

2018рр. – активоформуюча та ресурсна, у 2019р. – ресурсна в частині формування 

зобов’язань банків.  

9. Розроблено авторську методику визначення рівня економічної безпеки 

банків на мікрорівні, яка ґрунтується на ресурсоорієнтованому підході та 

ключових показниках-індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, 

мультиплікатор капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень 

кредитної активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень 
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проблемності кредитного портфеля. 

10. В дисертації здійснено поділ банків за високим, задовільним, низьким та 

критичним рівнями економічної безпеки банків. Апробація даної методики 

проведена за матеріалами усіх платоспроможних банках України, які 

функціонували у 2015-2019 рр. На основі групування установ за рівнем 

економічної безпеки ідентифіковано загрози та небезпеки, які супроводжували 

діяльність банків в розрізі державних, іноземних банківських груп та із приватним 

капіталом. Зокрема, доведено, що банки з державною формою власності стали 

домінуючими і зайняли монопольне положення за величиною активів у 

банківській системі, проте рівень їх економічної безпеки залишався низьким. 

Основними загрозами економічній безпеці державних банків стали: високий 

рівень залежності у формуванні капіталу від державних структур, найвища частка 

проблемних кредитів у сукупному кредитному портфелі, високий рівень 

резервування за проблемними активами, ризиковість операційної діяльності, 

зниження їх кредитної активності.  

11. В роботі побудовано лінійні, поліноміальні та степеневі моделі трендів 

таких показників як: активи, кредитний портфель, проблемні кредити, 

зобов’язання, строкові депозити, власний капітал, результат діяльності. З’ясовано, 

що за допомогою лінійних моделей можна прогнозувати щорічний приріст 

активів, кредитного портфеля, проблемних кредитів, зобов’язань, строкових 

депозитів.  

12. Для аналізу структурних змін у рівнях економічної безпеки 

запропоновано визначати інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей 

К. Гатєва та показник структурних зрушень А. Салаї. Значення коефіцієнтів 

А. Салаї та К. Гатєва дозволили констатувати певні структурні зміни у рівнях 

економічної безпеки. Їх динаміка за останні роки мала тенденцію до зростання, 

рівень розбіжностей у значеннях коефіцієнтів був незначним, а наближення їх 

значень до 0 підтверджувало, що масштаб структурних зрушень не зазнав 

суттєвих змін. 

13. Здійснено систематизацію методів управління економічною безпекою 
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банків, критерії поділу й відповідні характерні ознаки, яка тісно пов’язана із 

наведеними у роботі цільовими орієнтирами, складовими, визначеними на основі 

інтегрального оцінювання рівнями безпеки банків. Зокрема, удосконалено існуючі 

критеріальні ознаки й виділено нові, такі як: рівень економічної безпеки, 

функціонально-результативна спрямованість, дестабілізуючі умови та 

інструментарій забезпечення економічної безпеки банків. 

14. Відзначено, що стратегія економічної безпеки банків є складовою 

основної (базової) стратегії розвитку банківського бізнесу, яка забезпечує у 

довгостроковому періоді захист від небезпек, загроз, ризиків його ведення в 

розрізі ключових складових та гарантує реалізацію концепції діяльності банків. 

Розроблено концептуальні засади формування та реалізації стратегії економічної 

безпеки банків, які орієнтовані на підвищення ринкових та конкурентних переваг 

з обгрунтуванням перспективних напрямів діяльності і безпеки ведення 

операційної діяльності, захисту інтересів акціонерів, корпоративних клієнтів, 

персоналу та інформаційних технологій. 

15. Удосконалено існуючі підходи до класифікації стратегій економічної 

безпеки банків шляхом впровадження в діяльність банків низки стратегій безпеки 

наступального, оборонного та комбінованого характеру, таких як: активного 

розвитку, традиційна збереження стабілізації, превентивного захисту, 

реактивного реагування, захисна, антикризова, які дозволяють реалізувати 

безпекоорієнтований підхід у стратегічному управлінні. 
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Додаток А 

Наукові підходи до визначення суті поняття “Економічна безпека банку” 
Автори Визначення дефініції 

1 2 

Бочаров О. [13, 
с. 15] 

це стан економіки кредитної організації (банку), потрібний і достатній 
для реалізації цільової функції, самостійного, стійкого і прогресивного 
розвитку, збереження стабільності за внутрішніх і зовнішніх 
дестабілізуючих факторів 

Герасимов П.  
[23, c. 21] 

це не лише стан захищеності інтересів самого банку та його акціонерів, 
матеріальних, фінансових, інформаційних та інших ресурсів від 
існуючих і потенційних загроз, а й забезпечення поступального розвитку 
банку й абсолютного виконання контрагентами прийнятих ними перед 
банком зобов’язань 

Гриценко Р.  
[29, c. 27] 

стан, за якого фінансова стабільність і репутація банківських установ не 
можуть бути втрачені через цілеспрямовані дії певної групи осіб чи 
організацій як усередині, так і за межами держави, а також – через 
негативні макроекономічні та політичні чинники 

Корнієнко М.  
[86, с. 18] 

економічний захист усіх учасників банківського процесу при наданні 
послуг, реалізації продуктів з найкращим використанням ресурсів і 
створенням умов стабільного, ефективного функціонування та 
отримання прибутку 

Краліч В. [88] 

стан захищеності його життєво важливих інтересів від несумлінної 
конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і 
окремих осіб, а також спроможність протистояти зовнішнім і 
внутрішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування і розвитку 
відповідно до статутних цілей 

Сліпенчук О., 
Марчуковська М. 

[152] 

це його здатність протистояти деструктивним діям на фінансовому 
ринку, забезпечити виживання в конкурентній боротьбі банківського 
бізнесу 

Соловйов В.  
[154, с. 175] 

стан, за якого забезпечується стабільність його функціонування, 
фінансова рівновага і регулярне одержання прибутку, можливість 
виконання поставлених цілей і завдань, здатність до подальшого 
розвитку й удосконалення 

Тагірбеков К. 
[161, с. 23] 

це його здатність протистояти деструктивним діям на фінансовому 
ринку і забезпечити виживання в конкурентній боротьбі банківського 
бізнесу 

Штаєр О.  
[176, c. 265] 

стан, за якого при найефективнішому використанні матеріальних, 
інтелектуальних та фінансових ресурсів реалізуються його основні 
інтереси, забезпечується стабільність функціонування, фінансово-
комерційний успіх, прогресивний розвиток, гарантується захист 
виробничого та кадрового потенціалу від усіх видів загроз і 
дестабілізуючих чинників, а також спроможність адекватно і без 
суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої ситуації, 
що забезпечить конкурентну перевагу на ринку банківських послуг, 
зумовлену відповідністю потенціалу й організаційної структури банку 
його стратегічним цілям і завданням 
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Продовження додатку А 
1 2 

Яременко С.  
[179, с. 140] 

стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність 
діяльності банку, гарантований захист його ресурсів, здатність адекватно 
і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої 
ситуації 

Гавловська Н.,  
Рудніченко Є. [19, 

с. 232] 

стан захищеності життєво важливих інтересів банку, що досягається 
шляхом гармонізації взаємовідносин із суб’єктами зовнішнього впливу 
та оптимізації внутрішньосистемних процесів і дозволяє за рахунок 
адаптаційного механізму ефективно функціонувати та розвиватися 

Джаілова А. У. 
[37, с. 23] 

стан найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання 
загрозам й забезпечення стабільного функціонування комерційних 
банків за умови багатовимірності структури соціально-економічної 
системи, яка складається із сукупності елементів, їх властивостей, 
взаємозв’язків і взаємовідносин, які функціонують у відповідності з 
об’єктивними закономірностями 

Барановський О. І. 
[6, с. 37] 

це сукупність охорони комерційної та банківської таємниці; 
забезпечення стану найкращого використання ресурсів щодо запобігання 
загрозам комерційних банків і створення умов стабільного, ефективного 
функціонування й максимізації прибутку 

Васильчак С. В. 
[16, с. 292] 

стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність 
діяльності банку, гарантується захист його ресурсів та здатність 
адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і 
зовнішньої ситуації. 
економічна безпека є комплексною категорією в системі забезпечення 
безпеки банку, надійність і ефективність функціонування якої буде 
оцінюватись за критеріями недопущення або своєчасного виявлення 
загроз фінансам банку, його інформації та матеріальним цінностям. 
Головним же критерієм оцінки системи економічної безпеки банку буде 
стабільність економічного розвитку банку згідно з його планами і 
завданнями. Отже, такий підхід визначає фінансову, інформаційну та 
матеріальну складову економічної безпеки банків. 

Графова И. Л., 
 Емельянов Р. А. 

[28] 

стан стабільного функціонування всіх систем і процесів, що будується на 
основі аналізу основних банківських ризиків з урахуванням 
стратегічного планування. 

Анисимова А. В.,  
Голеницкая Н. В. 

[4, с. 266] 

забезпечення умов для ефективного проведення банком операцій і 
здійснення угод, зберігання і раціонального використання кредитних і 
фінансових ресурсів банку, надійного зберігання і транспортування 
готівки та цінностей. 

Тарадаева А. В. 
[162] 

- для банківської системи це забезпечення такого розвитку комерційних 
банків, при якому створювалися б необхідні умови і ресурси для їх 
соціально-економічної стабільності та розвитку, збереження цілісності 
та єдності банківської системи, успішного протистояння внутрішнім і 
зовнішнім загрозам в цілому і по конкретному банку зокрема; 
– для комерційного банку цей стан функціонування банку, при якому 
забезпечується захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також 
зберігається і нарощується фінансовий потенціал, який 
використовується для вирішення його стратегічних цілей і завдань. 
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Продовження додатку А 
1 2 

Переверзева Е. С.,  
Лапшина Я. А. 

[123] 

сукупність факторів і елементів, пов’язаних з діяльністю різних 
суб’єктів банківської діяльності комерційного банку у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, які знаходяться в постійній взаємодії і здатні 
змінювати як свої особливі риси, так і ступінь, і форми впливу на 
економічну стійкість банку. У практичному плані – це готовність 
комерційного банку відобразити прояви загроз, які можуть статися як в 
даний час, так і в найближчому або віддаленому майбутньому. 

Міляєв П. В. [106] 
сукупність умов і факторів, що забезпечують здатність комерційного 
банку уникати загроз економічного характеру, підтримувати 
незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість 

Корнієнко М. В. 
[86, с.18] 

економічний захист усіх учасників банківського процесу при наданні 
послуг, реалізації продуктів з найкращим використанням ресурсів і 
створенні умов стабільного, ефективного функціонування та отримання 
прибутку 

Барановський О. І. 
[8] 

сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану 
комерційних банків дії чи обставини попереджені або зведені до такого 
рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку 
функціонування банківської системи, збереженню та відтворенню її 
майна та інфраструктури і перешкодити досягненням банками статутних 
цілей. 

Захаров О. І. [66] 

стан, за якого забезпечуються стабільність його функціонування, 
фінансова рівновага і регулярне одержання прибутку, можливість 
виконання поставлених цілей і завдань, здатність до подальшого 
розвитку й удосконалення. 

Onyshchenko V. O., 
Khudolii Y. S., 
Chervjak A. V. 

[209, с. 6] 

це складна система, яка може забезпечуватися лише на основі взаємодії 
всіх елементів, серед яких виділяють фінансові, інформаційні, технічні 
та технологічні, інтелектуальні та кадрові ресурси, владні, правові, 
політичні та юридичні, ринкові та організаційні компоненти. 

Стрельбицька Л. М., 
Колдовський М. В. 

[80; 157] 

найбільш ефективне використання всіх видів ресурсів з метою 
запобігання загроз, забезпечення стабільного економічного 
функціонування та розвитку банку, а також створення безпечних умов 
для ефективного здійснення банком фінансових операцій та угод, 
зберігання і раціонального використання кредитних та фінансових 
ресурсів банку, надійного зберігання і транспортування готівки, 
цінностей та ін. 

Ревак О. І., 
Керницька М. І. 

[140] 

Є одним із видів безпеки банків, яка, з одного боку, становить 
самостійний елемент безпеки, а з другого – характеризує економічні 
аспекти кожного із елементів безпеки: охорони, режиму, інформаційно-
аналітичного забезпечення 

Житний П. Є., 
Карамишева Г. М. 

[46] 

На рівні окремих банків економічна безпека полягає в забезпеченні 
якісного підбору кадрів банку з належним рівнем кваліфікації, 
забезпеченні економічної та інформаційної безпеки, організації 
ефективної роботи внутрішнього підрозділу економічної безпеки 
відповідно до покладених на нього завдань 
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Продовження додатку А 
1 2 

Різник Н. С., 
Воробйова І. А. 

[141, 142] 

це забезпечення стану гарантованого збереження і раціонального 
використання фінансових, матеріальних, кадрових та інформаційних ресурсів і 
цінностей з метою запобіганню загрозам комерційних банків, ефективного 
проведення банком операцій і угод, а також створення умов стабільного, 
ефективного функціонування й максимізації прибутку в різноманітних умовах. 
це такий стан банківської установи, що характеризується найбільш повним та 
раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до 
самовідтворення, захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю 
взаємозв’язків між елементами банківської системи, що сприяє задоволенню 
інтересів клієнтів 

Зачосова Н. В. 
[67] 

такий стан його функціональних можливостей, що здатний забезпечити 
збереження існуючих активів установи від ймовірних та наявних небезпек і 
загроз та сприяти залученню нових фінансових і матеріальних надходжень від 
різних видів діяльності банку 

Дудченко Н. В. 
[39, с. 68] 

такий стан наявних у банку ресурсів, як власних, так і залучених та позичених 
на різних умовах, ефективне використання яких у процесі здійснення банком 
фінансово-господарської та інвестиційної діяльності шляхом виконання 
традиційних та новітніх банківських операцій, реалізації продуктів та надання 
послуг дозволяє підтримувати високий рівень рентабельності, фінансової 
стійкості установи, гарантувати їй конкурентні переваги на ринку банківських 
послуг та забезпечувати її функціональний розвиток та зростання у 
майбутньому. 

Зубок М. І. 
[69, с. 91] 

це стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність 
діяльності 
банку, гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність 
адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої 
ситуації. 

Матвєєв М. В. 
[99, с. 17] 

це стан, за якого забезпечується стабільність його функціонування, фінансова 
рівновага і регулярне одержання прибутку, можливість виконання поставлених 
цілей і завдань, здатність до дальшого розвитку й удосконалення. 

Міляєв П. В. 
[106] 

сукупність умов та чинників, які забезпечують здатність комерційного банку 
попереджувати загрози економічного характеру, підтримувати незалежність 
національної економіки, її стабільність та стійкість 

Кириченко О. А., 
Мелесик С. В. 

[75, с. 229] 

процес створення умов для стабільного фінансового розвитку, економічного 
суверенітету держави; попередження й усунення загроз, умов та інших 
чинників, здатних виявити негативний, дестабілізуючий вплив на процеси 
розвитку національної банківської системи, усунення суперечностей між 
інтересами держави та окремих соціальних груп, суспільства й індивіда. 
Забезпечення безпеки банку передбачає цілеспрямовану, постійно здійснювану 
діяльність (нормотворча, аналітична, оперативно-розшукова тощо) усіх 
суб’єктів безпеки із захисту його життєво важливих інтересів. 

Краліч В. Р. 
[88, c. 8] 

це стан захищеності його життєво важливих інтересів від несумлінної 
конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і окремих осіб, 
а також спроможність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати 
стабільність функціонування і розвитку відповідно до статутних цілей 

Родченко С. С. 
[143, с. 160] 

стан, який забезпечує підвищення його стійкості та надійності, ефективності 
діяльності та здатність протистояти існуючим та уникати імовірних загроз. 
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Додаток Б 

Динаміка складу та структури власного капіталу за групами банків за 

2015-2019рр. 

Група 
банків  Роки  Статутний 

капітал 
Емісійні 
різниці 

Незареєст
рований 

статутний 
капітал 

Інший 
додаткови
й капітал 

Резервні 
та інші 
фонди 

Резерви 
переоцінки 

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокритий 

збиток 

Усього 
власного 
капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Банки з 
державною 

часткою 

сума, тис. грн. 

2015 65818461 135942 0 -1620743 689451 331792 -56507714 8847189 
2016 130669732 158815 111591225 -1620843 2308390 -13182531 -191863921 38060868 
2017 302281767 158632 5750120 -627298 6928517 16710768 -253535259 77667246 
2018 307787887 158632 0 -627037 6992379 11273312 -261134726 64450447 
2019 307787887 158632 0 -627037 7745574 16019807 -238951208 92133654 

питома вага у 
власному 

капіталі, % 

2015 743,95 1,54 0,00 -18,32 7,79 3,75 -638,71 100,00 
2016 343,32 0,42 293,19 -4,26 6,06 -34,64 -504,10 100,00 
2017 389,20 0,20 7,40 -0,81 8,92 21,52 -326,44 100,00 
2018 477,56 0,25 0,00 -0,97 10,85 17,49 -405,17 100,00 
2019 334,07 0,17 0,00 -0,68 8,41 17,39 -259,35 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 30,91 0,64 0,00 -359,56 5,51 3,04 32,40 9,32 
2016 41,71 0,78 95,03 -190,64 18,60 267,32 57,33 30,53 
2017 61,92 1,22 55,64 -9,79 39,71 71,48 63,55 48,59 
2018 65,85 1,13 0,00 -9,83 36,51 68,94 68,97 44,22 
2019 65,55 1,13 0,00 533,39 35,67 75,81 73,14 45,87 

Банки 
іноземних 

банківських 
груп 

сума, тис. грн. 

2015 86465164 18469981 11279819 1864453 6238105 6120500 -97863193 32574829 
2016 144737385 17510442 4967916 1951780 6470380 5824358 -118166000 63296261 
2017 159247854 7460776 2698596 6542728 7562609 4279976 -128809709 58982830 
2018 130938336 11918971 335038 6542630 9152248 2975861 -101456688 60406396 
2019 134628665 11921753 265910 -97 10885990 2714803 -88042326 72374698 

питома вага у 
власному 

капіталі, % 

2015 265,44 56,70 34,63 5,72 19,15 18,79 -300,43 100,00 
2016 228,67 27,66 7,85 3,08 10,22 9,20 -186,69 100,00 
2017 269,99 12,65 4,58 11,09 12,82 7,26 -218,39 100,00 
2018 216,76 19,73 0,55 10,83 15,15 4,93 -167,96 100,00 
2019 186,02 16,47 0,37 0,00 15,04 3,75 -121,65 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 40,61 87,55 98,54 413,63 49,83 56,16 56,11 34,32 
2016 46,20 86,26 4,23 229,56 52,14 -118,11 35,31 50,77 
2017 32,62 57,27 26,11 102,15 43,34 18,31 32,29 36,90 
2018 28,01 84,58 36,02 102,59 47,79 18,20 26,80 41,45 
2019 28,67 84,58 22,61 0,08 50,13 12,85 26,95 36,03 

Банки з 
приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 44074416 1954571 167311 207046 4901142 4271378 -3327623 52248240 
2016 20924262 2093169 868051 490896 2888570 2058406 -6993038 22330317 
2017 23512835 5406917 1886268 489731 2890854 2388157 -9628334 26946427 
2018 25875477 2014906 595192 461716 2946510 2102862 -3893662 30103001 
2019 27119716 2014790 909986 509576 3084470 2398035 309530 36346103 

питома вага у 
власному 

капіталі, % 

2015 84,36 3,74 0,32 0,40 9,38 8,18 -6,37 100,00 
2016 93,70 9,37 3,89 2,20 12,94 9,22 -31,32 100,00 
2017 87,26 20,07 7,00 1,82 10,73 8,86 -35,73 100,00 
2018 85,96 6,69 1,98 1,53 9,79 6,99 -12,93 100,00 
2019 74,62 5,54 2,50 1,40 8,49 6,60 0,85 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 20,70 9,27 1,46 45,93 39,15 39,19 1,91 55,05 
2016 6,68 10,31 0,74 57,74 23,28 -41,74 2,09 17,91 
2017 4,82 41,51 18,25 7,65 16,57 10,22 2,41 16,86 
2018 5,54 14,30 63,98 7,24 15,39 12,86 1,03 20,66 
2019 5,78 14,29 77,39 -433,47 14,20 11,35 -0,09 18,10 

Неплатоспр
оможні 
банки 

сума, тис. грн. 

2015 16563273 535524 0 0 690058 174492 -16719747 1243 601 
2016 16938782 537686 0 28381 742661 368353 -17629249 986614 
2017 3175146 0 0 0 65972 0 -6985901 -3744783 
2018 2840000 0 0 0 60108 0 -12118704 -9218597 
2019 - - - - - - - - 

питома вага у 
власному 

капіталі, % 

2015 1331,88 43,06 0,00 0,00 55,49 14,03 -1344,46 100,00 
2016 1716,86 54,50 0,00 2,88 75,27 37,34 -1786,84 100,00 
2017 -84,79 0,00 0,00 0,00 -1,76 0,00 186,55 100,00 
2018 -30,81 0,00 0,00 0,00 -0,65 0,00 131,46 100,00 
2019 - - - - - - - - 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 7,78 0,25 0,00 0,00 0,32 0,08 -7,85 0,58 
2016 5,41 2,65 0,00 3,34 5,98 -7,47 5,27 0,79 
2017 0,65 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 1,75 -2,34 
2018 0,61 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 3,20 -6,33 
2019 - - - - - - - - 
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Продовження додатку Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Усього по 
банках 

України 

сума, тис. грн. 

2015 212921315 21096018 11447130 450756 12518756 10898162 -174418277 94913860 
2016 313270160 20300112 117427192 850215 12410001 -4931413 -334652208 124674060 
2017 488217602 13026325 10334984 6405160 17447952 23378900 -398959203 159851720 
2018 467441700 14092509 930230 6377309 19151245 16352035 -378603780 145741248 
2019 469536268 14095175 1175896 -117558 21716034 21132645 -326684004 200854456 

питома вага у 
власному 

капіталі, % 

2015 224,33 22,23 12,06 0,47 13,19 11,48 -183,76 100,00 
2016 251,27 16,28 94,19 0,68 9,95 -3,96 -268,42 100,00 
2017 305,42 8,15 6,47 4,01 10,92 14,63 -249,58 100,00 
2018 320,73 9,67 0,64 4,38 13,14 11,22 -259,78 100,00 
2019 233,77 7,02 0,59 -0,06 10,81 10,52 -162,65 100,00 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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 Д

одаток В
           

 
Динаміка складу та структури зобов’язань за групами банків за 2015-2019рр. 

Група банків  Роки  
Кошти 

отримані від 
НБУ 

Кошти 
банків 

Кошти 
клієнтів 

Фінансові 
зобов’язання

, що 
обліковують

ся за 
справедливо
ю вартістю 

через 
прибуток або 

збиток 

Боргові 
цінні 

папери, 
емітовані 
банком 

Інші 
залучені 
кошти 

Зобов’язан
ня щодо 

поточного 
податку на 
прибуток 

Відстроче
ні 

податкові 
зобов’язан

ня 

Резерви за 
зобов’язан

нями 

Інші 
фінансові 
зобов’язан

ня 

Інші 
зобов’язан

ня 

Субордин
ований 

борг 

Усього 
зобов’язань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Банки з 
державною 

часткою 

сума, тис. грн. 

2015 21323858 18372336 198653635 0 7282 78311202 7595 0 1478530 3088463 693894 11978325 333915119 
2016 21181351 17888105 455347777 0 287088 93889696 0 215771 1671727 8021325 1394468 6456294 606353602 
2017 17810049 12629628 506204916 3752 2029 95261512 891 507524 2558307 12189661 2321574 6904964 656394806 
2018 14120909 12587932 521630960 249 2129 101836158 611 552491 3425675 16274111 3213404 6695201 680339830 
2019 7720807 8487722 609187096 43623 2228 68741354 772 667019 3401160 21470471 5505167 8089927 733317348 

питома вага у 
зобов’язаннях, 

% 

2015 6,39 5,50 59,49 0,00 0,00 23,45 0,00 0,00 0,44 0,92 0,21 3,59 100,00 
2016 3,49 2,95 75,10 0,00 0,05 15,48 0,00 0,04 0,28 1,32 0,23 1,06 100,00 
2017 2,71 1,92 77,12 0,00 0,00 14,51 0,00 0,08 0,39 1,86 0,35 1,05 100,00 
2018 2,08 1,85 76,67 0,00 0,00 14,97 0,00 0,08 0,50 2,39 0,47 0,98 100,00 
2019 1,05 1,16 83,07 0,01 0,00 9,37 0,00 0,09 0,46 2,93 0,75 1,10 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 32,74 13,52 26,13 0,00 0,05 78,53 2,17 0,00 23,35 27,55 17,30 19,99 28,84 
2016 57,10 20,05 52,95 0,00 5,30 86,26 0,00 38,88 36,09 56,12 31,81 25,51 52,72 
2017 38,76 17,13 35,25 3,31 1,16 46,27 0,17 36,56 25,13 28,81 26,61 31,74 35,54 
2018 60,82 25,00 54,16 0,48 0,42 87,58 0,09 60,10 41,36 45,94 40,98 45,04 55,70 
2019 98,67 28,02 55,50 51,61 0,51 88,20 0,08 59,67 46,17 48,05 40,38 69,10 56,69 

Банки 
іноземних 

банківських 
груп 

сума, тис. грн. 

2015 199862 99906566 251828559 30520 2874191 8030000 222364 168106 3959601 4674999 1607376 29229586 402731729 
2016 925359 62290158 276087254 104484 2776186 1345825 46925 97518 2660331 4771717 2089282 15911842 369106881 
2017 624993 41872873 286026308 80197 67009 3835765 397562 127344 4875897 13784201 3049380 5769210 360510739 
2018 0 33281308 286103042 32686 349014 5312498 431682 89445 4596018 14003755 2799643 5952100 352951191 
2019 0 17858047 320769338 16533 286372 5394719 705396 150969 3688901 16442635 4868656 2181022 372362589 

питома вага у 
зобов’язаннях, 

% 

2015 0,05 24,81 62,53 0,01 0,71 1,99 0,06 0,04 0,98 1,16 0,40 7,26 100,00 
2016 0,25 16,88 74,80 0,03 0,75 0,36 0,01 0,03 0,72 1,29 0,57 4,31 100,00 
2017 0,17 11,61 79,34 0,02 0,02 1,06 0,11 0,04 1,35 3,82 0,85 1,60 100,00 
2018 0,00 9,43 81,06 0,01 0,10 1,51 0,12 0,03 1,30 3,97 0,79 1,69 100,00 
2019 0,00 4,80 86,14 0,00 0,08 1,45 0,19 0,04 0,99 4,42 1,31 0,59 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 0,31 73,51 33,12 56,38 21,40 8,05 63,55 12,77 62,53 41,70 40,07 48,78 34,79 
2016 2,49 69,80 32,10 64,07 51,21 1,24 56,14 17,57 57,43 33,38 47,66 62,88 32,09 
2017 1,36 56,80 19,92 70,77 38,28 1,86 77,87 9,17 47,89 32,58 34,95 26,52 19,52 
2018 0,00 66,10 29,71 63,49 69,62 4,57 66,59 9,73 55,50 39,53 35,70 40,04 28,90 
2019 0,00 58,95 29,23 19,56 65,15 6,92 72,95 13,50 50,08 36,80 35,71 18,63 28,78 

  

208     



209 
П

родовж
ення додатку В

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Банки з 
приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 29322111 16441938 298574777 23613 10537051 10512975 119933 1142384 780230 3104832 1607979 17849664 390017486 
2016 631509 8124827 118476757 58582 2218977 9138867 36657 229218 61573 1183312 783507 2759479 143703265 
2017 17810050 19060522 641897305 29373 95961 101404305 112112 752181 2613925 16218002 3314853 8941917 812250505 
2018 1002 4327323 153296231 18549 140104 3874511 215927 277370 142065 5147738 1792527 2218570 171451917 
2019 104120 3948274 167600568 24368 150959 3798305 260841 299935 276435 6766233 3258425 1437210 187925674 

питома вага у 
зобов’язаннях, 

% 

2015 7,52 4,22 76,55 0,01 2,70 2,70 0,03 0,29 0,20 0,80 0,41 4,58 100,00 
2016 0,44 5,65 82,45 0,04 1,54 6,36 0,03 0,16 0,04 0,82 0,55 1,92 100,00 
2017 2,19 2,35 79,03 0,00 0,01 12,48 0,01 0,09 0,32 2,00 0,41 1,10 100,00 
2018 0,00 2,52 89,41 0,01 0,08 2,26 0,13 0,16 0,08 3,00 1,05 1,29 100,00 
2019 0,06 2,10 89,18 0,01 0,08 2,02 0,14 0,16 0,15 3,60 1,73 0,76 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 45,03 12,10 39,27 43,62 78,47 10,54 34,28 86,75 12,32 27,69 40,09 29,79 33,69 
2016 1,70 9,10 13,78 35,92 40,93 8,40 43,86 41,31 1,33 8,28 17,87 10,91 12,50 
2017 38,76 25,86 44,69 25,92 54,82 49,25 21,96 54,19 25,67 38,33 37,99 41,10 43,98 
2018 0,00 8,59 15,92 36,03 27,95 3,33 33,31 30,17 1,72 14,53 22,86 14,92 14,04 
2019 1,33 13,03 15,27 28,83 34,34 4,87 26,97 26,83 3,75 15,14 23,90 12,28 14,53 

Неплатоспро
можні банки 

сума, тис. грн. 

2015 14275751 1180068 11238422 0 10059 2861335 0 6431 114211 343288 101944 860741 30992249 
2016 14356679 932026 10127114 20 139428 4475909 0 12428 238944 317843 116663 176719 30893773 
2017 9708783 156940 2080872 0 10059 5400083 0 1012 133315 119286 39295 140767 17790412 
2018 9096521 152964 2014543 0 10059 5248398 0 0 117956 2531 35570 0 16678541 
2019 - - - - - - - - - - - - - 

питома вага у 
зобов’язаннях, 

% 

2015 46,06 3,81 36,26 0,00 0,03 9,23 0,00 0,02 0,37 1,11 0,33 2,78 100,00 
2016 46,47 3,02 32,78 0,00 0,45 14,49 0,00 0,04 0,77 1,03 0,38 0,57 100,00 
2017 54,57 0,88 11,70 0,00 0,06 30,35 0,00 0,01 0,75 0,67 0,22 0,79 100,00 
2018 54,54 0,92 12,08 0,00 0,06 31,47 0,00 0,00 0,71 0,02 0,21 0,00 100,00 
2019 - - - - - - - - - - - - - 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 21,92 0,87 1,48 0,00 0,07 2,87 0,00 0,49 1,80 3,06 2,54 1,44 2,68 
2016 38,70 1,04 1,18 0,01 2,57 4,11 0,00 2,24 5,16 2,22 2,66 0,70 2,69 
2017 21,13 0,21 0,14 0,00 5,75 2,62 0,00 0,07 1,31 0,28 0,45 0,65 0,96 
2018 39,18 0,30 0,21 0,00 2,01 4,51 0,00 0,00 1,42 0,01 0,45 0,00 1,37 
2019 - - - - - - - - - - - - - 

Усього по 
банках 

України 

сума, тис. грн. 

2015 65121583 135900907 760295392 54133 13428582 99715512 349892 1316921 6332571 11211582 4011193 59918315 1157656583 
2016 37094899 89235116 860038902 163086 5421679 108850297 83582 554934 4632575 14294198 4383921 25304334 1150057521 
2017 45953875 73719963 1436209401 113322 175058 205901665 510565 1388061 10181444 42311150 8725102 21756858 1846946462 
2018 23218432 50349527 963044776 51483 501305 116271565 648221 919306 8281714 35428135 7841144 14865871 1221421479 
2019 7824927 30294043 1097557002 84525 439560 77934379 967010 1117923 7366496 44679339 13632248 11708158 1293605611 

питома вага у 
зобов’язаннях, 

% 

2015 5,63 11,74 65,68 0,00 1,16 8,61 0,03 0,11 0,55 0,97 0,35 5,18 100,00 
2016 3,23 7,76 74,78 0,01 0,47 9,46 0,01 0,05 0,40 1,24 0,38 2,20 100,00 
2017 2,49 3,99 77,76 0,01 0,01 11,15 0,03 0,08 0,55 2,29 0,47 1,18 100,00 
2018 1,90 4,12 78,85 0,00 0,04 9,52 0,05 0,08 0,68 2,90 0,64 1,22 100,00 
2019 0,60 2,34 84,84 0,01 0,03 6,02 0,07 0,09 0,57 3,45 1,05 0,91 100,00 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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210 
Д

одаток Г 

 
Динаміка складу та структури активів за групами банків за 2015-2019рр. 

Група 
банків  Роки  

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти 

Фінансові 
активи, 

що 
обліковую

ться за 
справедли

вою 
вартістю 

через 
прибуток 

або 
збиток 

Кошти в 
інших 
банках 

Кредити та 
заборговані
сть клієнтів 

Цінні 
папери, 

які 
обліковую

ться за 
справедли

вою 
вартістю 

через 
інший 

сукупний 
дохід 

Цінні 
папери, 

які 
обліковую

ться за 
амортизов

аною 
собівартіс

тю 

Інвестиції 
в 

асоційова
ні та 

дочірні 
компанії 

Інвестиці
йна 

нерухоміс
ть 

Дебіторсь
ка 

заборгова
ність 
щодо 

поточног
о податку 

на 
прибуток 

Відстроче
ний 

податков
ий актив 

Основні 
засоби та 
нематеріа

льні 
активи 

Інші 
фінансові 

активи 

Інші 
активи 

Чисті 
активи, 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Банки з 
державною 

часткою 

сума, тис. грн. 

2015 30179355 20023055 28564940 134755337 103269504 10571703 24800 1642350 598108 1890799 7410343 1912672 1919342 342762308 
2016 81218027 41628995 20948144 199711327 197386012 17941574 432415 2896679 570765 2320547 12894412 41277950 25187624 644414470 
2017 41254270 84590664 39766763 213823364 231956789 71846490 457572 2284502 491551 2434118 15024167 13605837 16525964 734062051 
2018 40799310 154490597 37012266 237278928 191051147 36637974 171899 5614786 617366 2396183 16205305 14197136 8317379 744790277 
2019 81609827 148990585 86271270 218518681 156387466 79110880 179405 5613417 2778948 2232335 19873306 17640521 6244361 825451002 

питома вага у 
активах, % 

2015 8,80 5,84 8,33 39,31 30,13 3,08 0,01 0,48 0,17 0,55 2,16 0,56 0,56 100,00 
2016 12,60 6,46 3,25 30,99 30,63 2,78 0,07 0,45 0,09 0,36 2,00 6,41 3,91 100,00 
2017 5,62 11,52 5,42 29,13 31,60 9,79 0,06 0,31 0,07 0,33 2,05 1,85 2,25 100,00 
2018 5,48 20,74 4,97 31,86 25,65 4,92 0,02 0,75 0,08 0,32 2,18 1,91 1,12 100,00 
2019 9,89 18,05 10,45 26,47 18,95 9,58 0,02 0,68 0,34 0,27 2,41 2,14 0,76 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 19,59 34,48 43,66 18,87 73,45 46,87 2,30 8,50 45,79 23,61 21,85 8,08 18,11 27,36 
2016 47,91 77,60 32,99 35,25 82,89 55,08 48,73 14,28 37,70 25,56 35,88 82,73 75,77 50,55 
2017 50,20 81,95 33,66 38,09 84,24 70,92 55,30 14,00 31,47 34,39 41,62 65,68 62,87 54,36 
2018 49,36 92,13 32,45 39,95 81,62 48,81 37,58 33,85 56,21 52,07 43,68 63,34 47,97 54,48 
2019 61,32 95,52 58,19 38,86 75,51 46,10 42,23 34,66 79,23 65,48 42,94 53,92 46,25 55,23 

Банки 
іноземних 

банківських 
груп 

сума, тис. грн. 

2015 63571875 4062992 25277501 272721280 27817522 5388332 564988 8042725 453757 5296073 16011420 1904675 4193417 435306558 
2016 68660466 6416298 32596246 252286133 27380813 5806949 403605 9578085 800496 6156699 15671906 3229175 3416273 432403142 
2017 28890148 12919931 61128148 235905862 25930520 17140706 321604 10074309 1006011 4264295 14343312 6304700 4264301 422493845 
2018 29226934 6971372 57397705 241086316 23711038 23733175 237255 4527318 416409 1812261 13064640 6740618 4432549 413357587 
2019 34875673 4284361 46987169 224344293 25690451 71596216 197147 4637572 668408 765475 16191602 11803824 2695095 444737287 

питома вага у 
активах, % 

2015 14,60 0,93 5,81 62,65 6,39 1,24 0,13 1,85 0,10 1,22 3,68 0,44 0,96 100,00 
2016 15,88 1,48 7,54 58,35 6,33 1,34 0,09 2,22 0,19 1,42 3,62 0,75 0,79 100,00 
2017 6,84 3,06 14,47 55,84 6,14 4,06 0,08 2,38 0,24 1,01 3,39 1,49 1,01 100,00 
2018 7,07 1,69 13,89 58,32 5,74 5,74 0,06 1,10 0,10 0,44 3,16 1,63 1,07 100,00 
2019 7,84 0,96 10,57 50,44 5,78 16,10 0,04 1,04 0,15 0,17 3,64 2,65 0,61 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 41,26 7,00 38,63 38,20 19,79 23,89 52,51 41,64 34,74 66,14 47,20 8,05 39,56 34,75 
2016 40,50 11,96 51,33 44,53 11,50 17,83 45,48 47,20 52,87 67,80 43,61 6,47 10,28 33,92 
2017 35,15 12,52 51,75 42,03 9,42 16,92 38,87 61,74 64,41 60,25 39,73 30,43 16,22 31,29 
2018 35,36 4,16 50,32 40,59 10,13 31,62 51,87 27,30 37,92 39,38 35,21 30,07 25,56 30,23 
2019 26,21 2,75 31,69 39,89 12,40 41,72 46,41 28,63 19,06 22,45 34,98 36,08 19,96 29,76 
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211 
П

родовж
ення додатку Г 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Банки з 
приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 59024060 31555211 11379262 290187192 7688709 6443259 486170 5372093 244096 763963 9827117 15150958 4143638 442265727 
2016 18781775 2966067 9898445 96766415 13193631 8813056 51372 3254546 128740 464117 6431348 1133018 4151053 166033582 
2017 11785308 3118503 17213619 100502573 17454250 12324274 48244 3959108 63723 379162 6658103 805455 5489527 179801851 
2018 12488708 4366206 19651126 110201426 19307029 14696290 48245 6443305 63953 393173 7829262 1475943 4590253 201554917 
2019 16601012 2696171 15008679 119515543 25027436 20906495 48265 5945860 60203 411228 10217642 3272390 4560854 224271777 

питома вага у 
активах, % 

2015 13,35 7,13 2,57 65,61 1,74 1,46 0,11 1,21 0,06 0,17 2,22 3,43 0,94 100,00 
2016 11,31 1,79 5,96 58,28 7,95 5,31 0,03 1,96 0,08 0,28 3,87 0,68 2,50 100,00 
2017 6,55 1,73 9,57 55,90 9,71 6,85 0,03 2,20 0,04 0,21 3,70 0,45 3,05 100,00 
2018 6,20 2,17 9,75 54,68 9,58 7,29 0,02 3,20 0,03 0,20 3,88 0,73 2,28 100,00 
2019 7,40 1,20 6,69 53,29 11,16 9,32 0,02 2,65 0,03 0,18 4,56 1,46 2,03 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 38,31 54,34 17,39 40,64 5,47 28,57 45,18 27,81 18,69 9,54 28,97 64,03 39,09 35,31 
2016 11,08 5,53 15,59 17,08 5,54 27,06 5,79 16,04 8,50 5,11 17,90 2,27 12,49 13,02 
2017 14,34 3,02 14,57 17,90 6,34 12,16 5,83 24,26 4,08 5,36 18,44 3,89 20,88 13,31 
2018 15,11 2,60 17,23 18,55 8,25 19,58 10,55 38,85 5,82 8,54 21,10 6,58 26,47 14,74 
2019 12,47 1,73 10,12 21,25 12,08 12,18 11,36 36,71 1,72 12,06 22,08 10,00 33,78 15,01 

Неплатоспр
оможні 
банки 

сума, тис. грн. 

2015 1288965 2424930 206693 16310457 1822418 150074 0 4257700 10220 56200 670163 4695388 342641 32235850 
2016 870350 2635852 55145 17747744 169187 11013 0 4561704 14058 138883 936036 4254910 485506 31880387 
2017 252851 2592550 23652 11096394 60 0 0 0 700 0 73029 260 6133 14045629 
2018 149186 1862281 9276 5436552 60 0 0 0 512 0 1796 133 148 7459945 
2019 - - - - - - - - - - - - - - 

питома вага у 
активах, % 

2015 4,00 7,52 0,64 50,60 5,65 0,47 0,00 13,21 0,03 0,17 2,08 14,57 1,06 100,00 
2016 2,73 8,27 0,17 55,67 0,53 0,03 0,00 14,31 0,04 0,44 2,94 13,35 1,52 100,00 
2017 1,80 18,46 0,17 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,04 100,00 
2018 2,00 24,96 0,12 72,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 100,00 
2019 - - - - - - - - - - - - - - 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 0,84 4,18 0,32 2,28 1,30 0,67 0,00 22,04 0,78 0,70 1,98 19,84 3,23 2,57 
2016 0,51 4,91 0,09 3,13 0,07 0,03 0,00 22,48 0,93 1,53 2,60 8,53 1,46 2,50 
2017 0,31 2,51 0,02 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,20 0,00 0,02 1,04 
2018 0,18 1,11 0,01 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 
2019 - - - - - - - - - - - - - - 

Усього по 
банках 

України 

сума, тис. грн. 

2015 154064255 58066188 65428396 713974266 140598153 22553368 1075958 19314868 1306182 8007035 33919044 23663693 10599037 1252570443 
2016 169530617 53647213 63497980 566511619 238129641 32572591 887392 20291013 1514058 9080246 35933702 49895053 33240456 1274731581 
2017 82182577 103221648 118132182 561328193 275341619 101311470 827420 16317919 1561985 7077575 36098611 20716252 26285925 1350403376 
2018 82664138 167690456 114070373 594003221 234069274 75067439 457399 16585408 1098240 4601617 37101003 22413830 17340328 1367162726 
2019 133086512 155971117 148267118 562378518 207105353 171613591 424816 16196849 3507559 3409038 46282549 32716736 13500311 1494460066 

питома вага у 
активах, % 

2015 12,30 4,64 5,22 57,00 11,22 1,80 0,09 1,54 0,10 0,64 2,71 1,89 0,85 100,00 
2016 13,30 4,21 4,98 44,44 18,68 2,56 0,07 1,59 0,12 0,71 2,82 3,91 2,61 100,00 
2017 6,09 7,64 8,75 41,57 20,39 7,50 0,06 1,21 0,12 0,52 2,67 1,53 1,95 100,00 
2018 6,05 12,27 8,34 43,45 17,12 5,49 0,03 1,21 0,08 0,34 2,71 1,64 1,27 100,00 
2019 8,91 10,44 9,92 37,63 13,86 11,48 0,03 1,08 0,23 0,23 3,10 2,19 0,90 100,00 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток Д 
Динаміка складу та структури доходів за групами банків за 2015-2019рр. 

Група 
банків  Роки  

Чистий 
процентн

ий 
дохід/(Чи

сті 
процентні 
витрати) 

Чистий 
комісійни

й 
дохід/(Чи

сті 
комісійні 
витрати) 

Торговий 
результат 

Результат 
від 

продажу 
цінних 

паперів у 
портфелі 
банку на 
продаж 

Результат від 
переоцінки 

об’єктів 
інвестиційної 
нерухомості 

Інші 
операційн
і доходи 

Інші 
доходи 

Всього 
доходів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Банки з 
державною 

часткою 

сума, тис. грн. 

2015 9067747 2820429 525790 35669 -414715 390717 - 12425637 
2016 13870916 12144533 4886446 2006405 - 1318403 - 34226703 
2017 16101417 14966779 2651379 - - 1983929 616949 36320454 
2018 27735844 20350293 -2239609 - - 2396517 268080 48511125 
2019 30749141 24408407 - - - 2781484 1411194 70329840 

питома вага у 
доходах, % 

2015 72,98 22,70 4,23 0,29 -3,34 3,14 0,00 100,00 
2016 40,53 35,48 14,28 5,86 0,00 3,85 - 100,00 
2017 44,33 41,21 7,30 - - 5,46 1,70 100,00 
2018 57,17 41,95 -4,62 - - 4,94 0,55 100,00 
2019 43,72 34,71 - - - 3,95 2,01 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 20,67 14,44 19,15 6,21 -51,73 6,13 - 16,81 
2016 28,70 50,02 54,19 99,85 0,00 21,24 - 37,71 
2017 29,34 54,44 36,14 - - 27,07 25,52 36,52 
2018 37,94 53,81 -38,55 - - 27,90 11,45 38,00 
2019 38,30 55,51 - - - 34,38 37,98 46,18 

Банки 
іноземних 

банківських 
груп 

сума, тис. грн. 

2015 22173364 8206141 -8285059 62180 998995 2703411  25859032 
2016 25936574 8468717 2170399 -56402 461617 2587715  39568619 
2017 27815045 7959058 3335326   3313012 1458885 43881326 
2018 32820488 10772843 2381602   2963748 1696086 50634767 
2019 34109601 11478654 -   2311694 1399647 53208567 

питома вага у 
доходах, % 

2015 85,75 31,73 -32,04 0,24 3,86 10,45 0,00 100,00 
2016 65,55 21,40 5,49 -0,14 1,17 6,54 0,00 100,00 
2017 63,39 18,14 7,60 0,00 0,00 7,55 3,32 100,00 
2018 64,82 21,28 4,70 0,00 0,00 5,85 3,35 100,00 
2019 64,11 21,57 - 0,00 0,00 4,34 2,63 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 50,54 42,01 -301,69 10,83 124,61 42,44 - 34,99 
2016 53,66 34,88 24,07 -2,81 49,94 41,68 - 43,59 
2017 50,69 28,95 45,46 - - 45,20 60,34 44,12 
2018 44,89 28,49 40,99 - - 34,51 72,45 39,66 
2019 42,48 26,10 - - - 28,57 37,67 34,94 

Банки з 
приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 11532468 8347535 8620617 391937 188305 3139010 - 32219872 
2016 6650721 3582807 1218743 64716 459480 1460207 - 13436675 
2017 9158601 4541648 1344069 - - 2032401 341459 17418178 
2018 12486457 6686053 1711120 - - 3228242 376800 24488672 
2019 15436488 8086744 - - - 2997396 904835 28761259 

питома вага у 
доходах, % 

2015 35,79 25,91 26,76 1,22 0,58 9,74 - 100,00 
2016 49,50 26,66 9,07 0,48 3,42 10,87 - 100,00 
2017 52,58 26,07 7,72 - - 11,67 1,96 100,00 
2018 50,99 27,30 6,99 - - 13,18 1,54 100,00 
2019 53,67 28,12 - - - 10,42 3,15 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 26,29 42,73 313,91 68,24 23,49 49,28 - 43,60 
2016 13,76 14,76 13,51 3,22 49,71 23,52 - 14,80 
2017 16,69 16,52 18,32 - - 27,73 14,12 17,51 
2018 17,08 17,68 29,45 - - 37,59 16,10 19,18 
2019 19,22 18,39 - - - 37,05 24,35 18,88 

Неплатоспр
оможні 
банки 

сума, тис. грн. 

2015 1096798 161071 1884851 84584 29112 137165 - 3393582 
2016 1874835 85198 742201 -5276 3287 841487 - 3541733 
2017 1802436 27070 5509 - - 732 393 1836139 
2018 68654 7335 3957149 - - 396 97 4033632 
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Продовження додатку Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 2019 - - - - - - - - 

питома вага у 
доходах, % 

2015 32,32 4,75 55,54 2,49 0,86 4,04 - 100,00 
2016 52,94 2,41 20,96 -0,15 0,09 23,76 - 100,00 
2017 98,16 1,47 0,30 - - 0,04 0,02 100,00 
2018 1,70 0,18 98,10 - - 0,01 0,00 100,00 
2019 - - - - - - - - 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 2,50 0,82 68,63 14,73 3,63 2,15 - 4,59 
2016 3,88 0,35 8,23 -0,26 0,36 13,56 - 3,90 
2017 3,28 0,10 0,08 - - 0,01 0,02 1,85 
2018 0,09 0,02 68,11 - - 0,00 0,00 3,16 
2019 - - - - - - - - 

Усього по 
банках 

України 

сума, тис. грн. 

2015 43870377 19535177 2746199 574371 801696 6370303 - 73898123 
2016 48333046 24281256 9017789 2009444 924384 6207811 - 90773730 
2017 54877499 27494555 7336283 - - 7330074 2417686 99456097 
2018 73111443 37816524 5810263 - - 8588904 2341062 127668196 
2019 80295230 43973805 5810263 - - 8090574 3715676 152299666 

питома вага у 
доходах, % 

2015 59,37 26,44 3,72 0,78 1,08 8,62 - 100,00 
2016 53,25 26,75 9,93 2,21 1,02 6,84 - 100,00 
2017 55,18 27,64 7,38 - - 7,37 2,43 100,00 
2018 57,27 29,62 4,55 - - 6,73 1,83 100,00 
2019 52,72 28,87 3,82 - - 5,31 2,44 100,00 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток Е 

Динаміка складу та структури витрат за групами банків за 2015-2019рр. 

Група банків  Роки Відрахування 
до резервів 

Адміністративн
і та інші 

операційні 
витрати 

Всього витрат 

1 2 3 4 5 6 

Банки з 
державною 

часткою 

сума, тис. грн. 

2015 31687540 6846810 38534350 
2016 151717518 18567240 170284757 
2017 23291279 33747684 57038963 
2018 3302186 31632638 34934824 
2019 4814970 30257690 35072660 

питома вага у 
витратах, % 

2015 82,23 17,77 100,00 
2016 89,10 10,90 100,00 
2017 40,83 59,17 100,00 
2018 9,45 90,55 100,00 
2019 13,73 86,27 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 29,93 14,73 25,29 
2016 75,63 36,61 67,76 
2017 44,76 48,14 46,70 
2018 10,00 42,96 32,75 
2019 40,64 39,74 39,86 

Банки іноземних 
банківських груп 

сума, тис. грн. 

2015 47858233 20341706 68199939 
2016 39741594 22214649 61956242 
2017 21153082 24898323 46051405 
2018 17053167 25786314 42839480 
2019 4518597 26564637 31083234 

питома вага у 
витратах, % 

2015 70,17 29,83 100,00 
2016 64,14 35,86 100,00 
2017 45,93 54,07 100,00 
2018 39,81 60,19 100,00 
2019 14,54 85,46 100,00 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 45,21 43,76 44,77 
2016 19,81 43,80 24,65 
2017 40,65 35,52 37,71 
2018 51,64 35,02 40,16 
2019 38,14 34,89 35,33 

Банки з приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 17737841 18475970 36213811 
2016 4826827 8937588 13764417 
2017 4826828 8937588 13764416 
2018 3402363 16192168 19594531 
2019 2513223 19314449 21827671 

питома вага у 
витратах, % 

2015 48,98 51,02 100,00 
2016 35,07 64,93 100,00 
2017 35,07 64,93 100,00 
2018 17,36 82,64 100,00 
2019 11,51 88,49 100,00 
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Продовження додатку Е 
1 2 3 4 5 6 

 
питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 16,76 39,75 23,77 
2016 2,41 17,62 5,48 
2017 9,28 12,75 11,27 
2018 10,30 21,99 18,37 
2019 21,21 25,37 24,81 

Неплатоспроможні 
банки 

сума, тис. грн. 

2015 8577501 820181 9397682 
2016 4309493 1001894 5311387 
2017 3356401 91448 3447848 
2018 9268393 24308 9292701 
2019 - - - 

питома вага у 
витратах, % 

2015 91,27 8,73 100,00 
2016 45,86 10,66 56,52 
2017 35,72 0,97 36,69 
2018 98,62 0,26 98,88 
2019 - - - 

питома вага у 
банківській 
системі,  % 

2015 8,10 1,76 6,17 
2016 2,15 1,98 2,11 
2017 6,45 0,13 2,82 
2018 28,06 0,03 8,71 
2019 - - - 

Усього по банках 
України 

сума, тис. грн. 

2015 105861116 46484668 152345784 
2016 200595432 50721371 251316803 
2017 52032737 70101977 122134714 
2018 33026108 73635428 106661536 
2019 11846789 76136776 87983565 

питома вага у 
витратах, % 

2015 69,49 30,51 100,00 
2016 79,82 20,18 100,00 
2017 42,60 57,40 100,00 
2018 30,96 69,04 100,00 
2019 - - - 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток Ж 
Динаміка чистого прибутку (збитку) за групами банків за 2015-2019рр. 
Група банків  Роки Прибуток (збиток) після 

оподаткування 

Банки з державною часткою 

сума, тис. грн. 

2015 -26166463 
2016 -135559387 
2017 -20850062 
2018 13487875 
2019 35202345 

питома вага у банківській 
системі,  % 

2015 33,57 
2016 84,65 
2017 80,28 
2018 84,56 
2019 59,03 

Банки іноземних 
банківських груп 

сума, тис. грн. 

2015 -42259449 
2016 -22374139 
2017 -4871401 
2018 3618913 
2019 18513187 

питома вага у банківській 
системі,  % 

2015 54,22 
2016 13,97 
2017 18,76 
2018 22,69 
2019 31,04 

Банки з приватним 
капіталом 

сума, тис. грн. 

2015 -3465351 
2016 -547978 
2017 1361315 
2018 4102231 
2019 5917975 

питома вага у банківській 
системі,  % 

2015 4,45 
2016 0,34 
2017 -5,24 
2018 25,72 
2019 9,92 

Неплатоспроможні банки 

сума, тис. грн. 

2015 -6043916 
2016 -1661279 
2017 -1611750 
2018 -5259069 
2019 - 

питома вага у банківській 
системі,  % 

2015 7,76 
2016 1,04 
2017 6,21 
2018 32,97 
2019 - 

Усього по банках України сума, тис. грн. 

2015 -77935179 
2016 -160142782 
2017 -25971898 
2018 15949950 
2019 59633508 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток З 

Динаміка індикаторів економічної безпеки банків за 2015-2019рр 
№ 
з/п Показники 

Фактичні значення показників Нормалізовані значення показників 
Стимулятор/ 
дестимулятор 

Гранично 
допустимий 
рівень і-го 
індикатора 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Ресурсна складова економічної безпеки 

1.1. Показники безпеки формування власного капіталу 

1.1. 
Частка власного 
капіталу банків у 
ВВП, % 

5,22 5,19 5,40 4,35 5,46 1,0180 1,0129 1,0538 0,8495 1,0659 с 5,12 

1.2 
Частка статутного 
капіталу банків у 
ВВП, % 

11,17 17,38 16,60 13,07 12,80 0,7865 1,2237 1,1686 0,9204 0,9009 с 14,21 

1.3 

Достатність 
(адекватність) 
регулятивного 
капіталу (Н2), % 

12,31 12,69 16,10 16,18 19,66 0,8000 0,8247 1,0463 1,0515 1,2776 с 15,39 

1.4 
Достатність 
основного капіталу 
(Н3), % 

10,75 9,44 10,21 10,43 13,50 0,9893 0,8688 0,9396 0,9599 1,2424 с 10,87 

1.5 
Коефіцієнт 
залежності банків 
від акціонерів, % 

214,22 334,99 307,48 300,42 234,36 1,2991 0,8307 0,9051 0,9263 1,1875 c< 0,5 
д>0,5 278,29 

1.6 

Частка іноземного 
капіталу в 
статутному капіталі 
банків, % 

43,3 52,1 35,8 28,2 28,7 0,8688 0,7221 1,0508 0,7496 0,7629 c< 0,3 
д>0,3 37,62 

1.7 
Коефіцієнт 
капіталізації 
прибутку 

-1,25 -2,94 -3,29 -2,85 -2,03 -0,5045 1,1889 1,3327 1,1531 0,8208 с -2,47 

1.8 
Коефіцієнт 
концентрації 
власного капіталу 

0,08 0,10 0,12 0,11 0,13 0,7511 0,8951 1,0973 1,0354 1,2210 с 0,11 

1.9 Коефіцієнт 
фінансового важеля 0,09 0,11 0,14 0,13 0,16 0,7260 0,8805 1,1066 1,0361 1,2507 с 0,12 

1.2.Показники безпеки формування зобов’язань банків 

1.10 
Відношення 
зобов’язань до 
ВВП, % 

57,87 47,48 39,30 33,84 35,17 1,3542 1,1111 0,9198 0,7918 0,8231 с 42,73 

1.11 
Коефіцієнт 
стабільності 
ресурсів банків 

0,36 0,39 0,40 0,40 0,37 0,9389 1,0188 1,0496 1,0310 0,9616 с 0,38 

1.12 Коефіцієнт 
фондування 0,66 0,76 0,79 0,80 0,85 0,8557 0,9834 1,0270 1,0352 1,0987 с 0,77 

1.13 
Коефіцієнт 
валютизації 
депозитів 

0,58 0,57 0,52 0,49 0,44 1,1153 1,0941 1,0065 0,9387 0,8454 с 0,52 

1.14 
Коефіцієнт 
отриманих МБК та 
зобов’язань банків 

0,11 0,07 0,04 0,04 0,02 1,9865 1,2173 0,7988 0,6528 0,3447 c< 0,2 
д>0,2 0,05 

1.15 
Коефіцієнт 
отриманих МБК та 
валюти балансу 

0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 2,0253 1,2197 0,7806 0,6428 0,3316 c< 0,2 
д>0,2 0,05 

1.16 
Коефіцієнт безпеки 
гарантування 
вкладів 

0,48 0,46 0,50 0,51 0,53 0,9638 0,9387 1,0050 1,0298 1,0627 с 0,50 

Інтегральний безпеки ресурсів 0,9984 1,0019 1,0180 0,9252 0,9498   
2. Активоформуюча (трансформаційна) складова економічної безпеки 

2.1 Відношення 
активів до ВВП,  % 63,08 52,67 44,70 38,19 40,63 1,3182 1,1006 0,9341 0,7980 0,8491 с 47,85 

2.2 
Відношення 
кредитів до 
ВВП,  % 

50,78 42,17 34,74 31,42 28,10 1,3562 1,1262 0,9279 0,8392 0,7505 с 37,44 
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Продовження додатку З 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3 
Відношення 
інвестицій до 
ВВП,  % 

10,13 13,93 14,27 13,50 14,65 0,7621 1,0476 1,0732 1,0151 1,1020 с 13,30 

2.4 
Коефіцієнт 
кредитної 
активності 

0,80 0,80 0,78 0,82 0,69 0,9683 0,9735 1,0028 0,9473 0,8872 c< 0,75 
д>0,75 0,78 

2.5 
Коефіцієнт 
інвестиційної 
активності 

0,16 0,26 0,32 0,35 0,36 0,5508 0,9067 1,0944 1,2118 1,2363 с 0,29 

2.6 Коефіцієнт якості 
активів 0,19 0,36 0,46 0,48 0,37 1,9173 1,0251 0,8089 0,7789 1,0176 д 0,37 

2.7 Коефіцієнт якості 
кредитів 0,21 0,44 0,57 0,56 0,51 2,1821 1,0426 0,8031 0,8175 0,8975 д 0,46 

2.8 

Коефіцієнт 
співвідношення 
непрацюючих 
активів та 
регулятивного 
капіталу 

1,88 4,16 5,30 5,15 3,64 2,1456 0,9675 0,7595 0,7812 1,1067 д 4,03 

2.9 
Коефіцієнт 
валютизації 
кредитів 

0,44 0,39 0,33 0,34 0,24 1,2539 1,1283 0,9601 0,9695 0,6881 с 0,35 

2.10 

Коефіцієнт 
кредитів 
корпоративним 
клієнтам 

0,82 0,84 0,83 0,82 0,80 0,9994 1,0231 1,0130 0,9980 0,9663 с 0,82 

2.11 

Коефіцієнт 
кредитів 
роздрібним 
клієнтам 

0,17 0,16 0,16 0,18 0,20 0,9987 0,8980 0,9454 1,0098 1,1482 с 0,17 

2.12 

Коефіцієнт 
співвідношення 
ліквідних активів 
до 
короткострокових 
зобов’язань 

0,93 0,92 0,98 0,94 0,94 0,9854 0,9771 1,0437 0,9923 1,0016 с 0,94 

2.13 

Коефіцієнт 
співвідношення 
ліквідних активів 
до сукупних 
активів 

0,34 0,49 0,54 0,51 0,72 1,5458 1,0702 0,9629 1,0156 1,3955 д< 0,6 
с>0,6 0,52 

2.14 

Коефіцієнт 
співвідношення 
довгострокових 
кредитів і депозитів 

3,89 4,13 3,28 3,76 3,76 1,0328 1,0967 0,8712 1,0002 0,9991 с 3,76 

2.15 

Коефіцієнт 
співвідношення 
валютних кредитів 
і депозитів 

1,69 1,34 1,09 1,17 0,83 1,3755 1,0970 0,8919 0,9546 0,6810 с 1,23 

2.16 Коефіцієнт ділової 
активності 0,80 0,80 0,78 0,82 0,69 1,0320 1,0285 0,9983 1,0557 0,8855 с 0,78 

2.17 
Коефіцієнт 
системної 
важливості банків 

0,61 0,47 0,50 0,49 0,82 1,0564 0,8146 0,8633 0,8440 1,4217 с 0,58 

Інтегральний активоформуючої (трансформаційної) складової 
економічної безпеки 1,2636 1,0190 0,9385 0,9429 1,0020   

3. Ризикоформуюча складова економічної безпеки 

3.1 

Відношення 
резервів за 
активними 
операціями до 
ВВП,  % 

16,16 20,31 17,13 15,63 13,38 1,0224 0,8135 0,9645 1,0571 1,2348 д 16,52 

3.2 Коефіцієнт 
резервування 0,26 0,39 0,38 0,41 0,33 1,3769 0,9147 0,9204 0,8618 1,0711 д 0,35 
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3.3 

Норматив миттєвої 
ліквідності  
Коефіцієнт 
покриття 
ліквідністю за 
всіма валютами 
(LCRbb) 

78,73 60,79 55,55 68,66 22,53 1,3751 1,0618 0,9703 1,1993 0,3935 с 57,25 

3.4 
Норматив 
короткострокової 
ліквідності (Н6) 

92,87 92,09 98,37 93,52 94,35 0,9855 0,9772 1,0438 0,9924 1,0012 с 94,24 

3.5 

Норматив 
максимального 
розміру кредитного 
ризику на одного 
контрагента 

22,78 21,48 20,29 19,83 17,61 0,8954 0,9496 1,0053 1,0286 1,1583 д 20,40 

3.6 Норматив великих 
кредитних ризиків 364,14 308,27 208,31 176,23 105,00 0,6382 0,7539 1,1156 1,3187 2,2132 д 232,39 

3.7 

Норматив 
максимального 
розміру кредитного 
ризику за 
операціями з 
пов’язаними з 
банком особами 

31,19 36,72 17,89 10,41 7,02 0,6619 0,5623 1,1541 1,9833 2,9410 д 20,65 

3.8 Норматив загальної 
суми інвестування 1,10 0,60 0,22 0,15 0,13 2,5000 1,3636 0,5000 0,3409 0,2955 с 0,44 

3.9 Мультиплікатор 
капіталу 12,09 10,15 8,28 8,77 7,44 0,7729 0,9210 1,1291 1,0653 1,2563 д 9,35 

3.10 

Коефіцієнт 
співвідношення 
резервів та 
непрацюючих 
активів 

1,32 1,06 0,83 0,86 0,90 0,7534 0,9361 1,1939 1,1608 1,1044 д 0,99 

3.11 Коефіцієнт 
ризиковості активів 0,84 0,69 0,54 0,57 0,51 0,7500 0,9167 1,1691 1,0999 1,2325 д 0,63 

3.12 
Чутливість до 
ринкового 
ризику,  % 

36,15 57,07 43,31 46,99 50,58 1,2952 0,8204 1,0810 0,9964 0,9257 д 46,82 

Інтегральний ризикоформуючої складової економічної безпеки 1,0856 0,9159 1,0206 1,0920 1,2356   
4. Стабілізаційно функціональна складова економічної безпеки 

4.1 Рівень монетизації 
економіки 49,99 46,23 40,51 35,88 39,10 1,1806 1,0917 0,9568 0,8474 0,9235 с< 0,5 

с>0,5 42,34 

4.2 Частка готівкової 
маси у ВВП, % 14,22 13,18 11,14 10,21 10,45 0,8330 0,8984 1,0624 1,1594 1,1330 д 11,84 

4.3 Рівень доларизації 
грошової маси,  % 32 34 33 29 29 0,9813 0,9235 0,9515 0,9236 1,0828 д 31,40 

4.4 
Рівень інфляції 
(індекс споживчих 
цін), % 

143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 0,8141 1,0379 1,0260 1,0625 1,1207 д 116,66 

4.5 Базова інфляція,  % 134,7 105,8 109,5 108,7 103,9 0,8353 1,0635 1,0276 1,0351 1,0830 д 112,52 
4.6 Дефлятор ВВП,  % 38,9 17,1 22,1 15,4 5,66 0,5098 1,1598 0,8974 1,2878 3,5039 д 19,83 

4.7 Рівень монетизації 
економіки 49,99 46,23 40,51 35,88 39,10 1,1806 1,0917 0,9568 0,8474 0,9235 с 42,34 

Інтегральний стабілізаційно функціональної складової 
економічної безпеки 0,8590 1,0291 0,9870 1,0526 1,4479   

5. Результативна складова економічної безпеки 

5.1 Прибутковість 
активів,  % -5,46 -12,60 -1,93 1,69 4,35 -1,9574 -4,5149 -0,6914 0,6054 1,5583 с -2,79 

5.2 
Прибутковість 
власного 
капіталу,  % 

-51,91 -
116,74 -15,84 14,67 34,18 -1,9135 -4,3034 -0,5839 0,5408 1,2600 с -27,13 

5.3 
Прибутковість 
статутного 
капіталу, % 

-29,98 -38,44 -5,35 4,80 12,67 -2,6625 -3,4140 -0,4750 0,4262 1,1252 с -11,26 

5.4 Чиста відсоткова 
маржа 3,11 3,52 3,98 5,37 5,37 0,7293 0,8233 0,9312 1,2580 1,2582 с 4,27 

5.5 Коефіцієнт 
дієздатності 0,75 0,54 0,87 1,12 1,32 1,2303 1,6926 1,0592 0,8213 0,6970 д 0,92 
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5.6 
Коефіцієнт 
покриття 
процентних витрат 

1,41 1,48 1,75 2,08 2,08 0,7993 0,8422 0,9929 1,1808 1,1847 с 1,76 

5.7 Чистий спред,  % 0,10 2,17 3,94 5,21 7,96 0,0253 0,5590 1,0175 1,3449 2,0533 с 3,87 

5.8 
Коефіцієнт витрат 
на утримання 
персоналу 

0,14 0,11 0,22 0,29 0,34 1,5936 1,9595 1,0194 0,7479 0,6476 д 0,22 

Інтегральний результативної складової економічної безпеки -0,2694 -0,7945 0,4087 0,8657 1,2230   
Інтегральний рівень економічної безпеки банків 0,7874 0,6343 0,8746 0,9757 1,1717   

Джерело: складено на основі [36, 113, 117] 
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Таблиця К.1 

Розрахункові значення показників економічної безпеки банків України за 2019рр. 
№
 

з/
п 

Назва банку 

Ступінь 
залежності від 
акціонерів, % 

Мультиплікатор 
капіталу, рази 

Рівень 
фондування,  % 

Рівень 
стабільності 
депозитів,  % 

Рівень 
кредитної 

активності,  % 

Рівень 
резервування,  % ROA,  % 

Рівень проблемності 
кредитного 

портфеля,  % Загальний 
бал 

значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значенн
я бал значення бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. АТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 377,9 0 5,8 5 89,1 10 47,6 10 19,4 0 43,1 5 10,4 10 78,4 0 40 

2. АТ “Ощадбанк” 257,7 0 13,0 0 86,0 10 52,7 10 26,0 0 20,3 10 0,1 10 56,8 0 40 
3. АТ “Укрексімбанк” 392,6 0 14,3 0 57,3 5 54,1 10 37,9 0 30,4 5 0,7 10 58,3 0 30 
4. АБ “УКРГАЗБАНК” 160,8 0 14,4 0 93,3 10 38,1 10 32,6 0 6,5 10 1,1 10 20,7 0 40 
5. ПАТ 

“РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

78,6 0 1,5 10 84,3 10 0,1 0 0,0 0 0,0 10 3,9 10 0 0 40 

6. АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” 47,3 10 7,1 5 84,1 10 23,1 5 51,9 5 3,1 10 5,1 10 7,2 10 65 

7. АТ “АЛЬФА-БАНК” 350,5 0 8,7 5 93,5 10 53,6 10 54,8 5 18,3 10 2,2 10 37,5 0 50 
8. АТ “СБЕРБАНК” 292,0 0 3,4 10 37,0 0 55,5 10 41,1 0 53,2 0 1,0 10 80,4 0 30 
9. АТ “УКРСИББАНК” 74,8 5 7,9 5 95,4 10 13,0 0 39,7 0 4,0 10 4,8 10 7,8 10 50 
10. АТ “ОТП БАНК” 79,6 0 5,8 5 94,8 10 15,5 0 56,4 5 8,9 10 5,7 10 17,9 0 40 
11. АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК” 23,7 10 6,8 5 93,8 10 36,2 10 65,8 10 5,2 10 4,9 10 5,7 10 75 

12. ПАТ “Промінвестбанк” 1613,9 0 2,2 10 3,0 0 2,4 0 57,7 5 80,8 0 3,8 10 96,9 0 25 
13. АТ “СІТІБАНК” 6,1 10 9,7 5 98,3 10 0,1 0 17,5 0 0,2 10 7,1 10 0,8 10 55 
14. АТ “ПРОКРЕДИТ 

БАНК” 36,1 10 6,1 5 73,4 5 45,7 10 67,5 10 1,8 10 2,9 10 4,7 10 70 

15. АТ “КРЕДОБАНК” 87,0 0 7,4 5 82,9 10 47,3 10 61,1 5 3,7 10 2,8 10 9,0 10 60 
16. АТ “ІНГ Банк Україна” 17,1 10 3,1 10 77,7 10 57,1 10 58,2 5 4,5 10 5,4 10 10,7 5 70 
17. АТ “Ідея Банк” 32,2 10 5,8 5 92,1 10 86,1 10 76,6 0 31,4 5 7,0 10 32,7 0 50 
18. АТ “ПРАВЕКС БАНК” 51,7 5 3,0 10 93,5 10 19,5 0 24,9 0 0,5 10 -2,1 0 6,3 10 45 
19. АТ “ПІРЕУС БАНК 

МКБ” 395,9 0 4,7 10 84,5 10 34,4 10 46,2 0 2,2 10 1,0 10 4,9 10 60 

20. АТ “БАНК ФОРВАРД” 315,6 0 6,0 5 92,1 10 92,5 10 62,8 5 26,7 5 5,7 10 40,5 0 45 
21. АТ “Дойче Банк ДБУ” 81,6 0 7,4 5 97,8 10 60,2 10 17,3 0 0,0 10 1,6 10 0 0 45 
22. АТ “СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” 

49,3 10 3,3 10 79,0 10 28,6 5 19,5 0 0,0 10 3,5 10 0 0 55 

23. АТ “КРЕДИТВЕСТ 
БАНК” 85,3 0 3,9 10 59,5 5 60,2 10 74,5 10 1,0 10 1,7 10 13,7 5 60 

24. АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК” 63,3 5 3,4 10 68,8 5 10,7 0 32,1 0 4,1 10 4,4 10 38,3 0 40 

25. АТ “БТА БАНК” 420,4 0 1,3 10 91,8 10 33,5 10 11,9 0 14,8 10 2,1 10 99,5 0 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
26. АТ “ПУМБ” 36,3 10 6,1 5 91,8 10 41,4 10 59,4 5 12,3 10 4,7 10 18,1 0 60 
27. Акціонерний банк 

“Південний” 47,1 10 9,4 5 82,2 10 36,2 10 48,8 0 5,3 10 1,1 10 10,9 5 60 

28. АТ “УНІВЕРСАЛ 
БАНК” 182,2 0 10,4 0 89,1 10 61,1 10 54,7 5 11,5 10 3,0 10 20,3 0 45 

29. АТ “ТАСКОМБАНК” 44,7 10 7,4 5 88,3 10 75,3 10 64,3 5 3,9 10 2,4 10 10,1 10 70 
30. АТ “БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО” 253,4 0 6,2 5 96,7 10 44,2 10 40,0 0 22,6 10 3,5 10 59,6 0 45 

31. ПАТ “БАНК ВОСТОК” 71,9 5 12,2 0 89,7 10 28,1 5 62,1 5 2,2 10 1,5 10 3,6 10 55 
32. АТ “МЕГАБАНК” 67,9 5 10,3 0 80,2 10 78,8 10 71,1 10 6,9 10 0,3 10 15,0 5 60 
33. АТ “А - БАНК” 53,7 5 6,9 5 93,5 10 85,9 10 75,7 10 21,4 10 4,2 10 23,6 0 60 
34. ПАТ “МТБ БАНК” 82,6 0 7,3 5 93,7 10 33,5 10 42,7 0 1,5 10 1,1 10 12,8 5 50 
35. АТ “БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ” 

89,1 0 6,8 5 94,7 10 84,5 10 63,3 5 10,1 10 0,6 10 21,2 0 50 

36. АКБ 
“ІНДУСТРІАЛБАНК” 66,7 5 3,1 10 94,7 10 48,9 10 49,3 0 6,8 10 0,6 10 21,9 0 55 

37. АТ “КБ “ГЛОБУС” 87,1 0 11,5 0 93,1 10 45,7 10 40,9 0 4,2 10 1,6 10 12,3 5 45 
38. АТ “МІБ” 82,3 0 7,2 5 84,3 10 60,0 10 51,9 5 23,1 10 2,0 10 41,5 0 50 
39. АТ “БАНК АЛЬЯНС” 52,3 5 6,9 5 96,8 10 61,8 10 68,0 10 4,3 10 2,8 10 3,9 10 70 
40. АТ АКБ “Львів” 122,6 0 8,9 5 75,6 5 66,9 10 60,7 5 1,1 10 0,6 10 28,4 0 45 
41. ПуАТ “КБ 

“АКОРДБАНК” 90,2 0 10,9 0 95,5 10 50,4 10 30,1 0 2,6 10 1,1 10 9,4 10 50 

42. АБ “КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ” 91,0 0 3,9 10 97,6 10 29,2 5 32,1 0 23,9 10 1,6 10 43,6 0 45 

43. АТ “Полтава-банк” 43,7 10 3,2 10 95,6 10 50,6 10 39,0 0 3,5 10 4,8 10 14,5 5 65 
44. АТ “БАНК СІЧ” 87,1 0 9,2 5 97,7 10 39,2 10 37,0 0 0,3 10 0,9 10 9,2 10 55 
45. АТ АКБ “АРКАДА” 31,0 10 2,0 10 81,0 10 56,8 10 27,0 0 0,8 10 0,4 10 8,7 10 70 
46. АТ “АБ “РАДАБАНК” 64,5 5 6,0 5 96,6 10 60,2 10 46,1 0 11,2 10 2,2 10 27,7 0 50 
47. АТ “АКБ “КОНКОРД” 72,5 5 7,4 5 87,9 10 34,2 10 36,2 0 2,5 10 2,6 10 14,3 5 55 
48. АТ “ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” 

80,5 0 5,2 10 88,0 10 6,7 0 23,0 0 2,7 10 3,3 10 32,7 0 40 

49. АТ “Місто Банк” 294,1 0 6,4 5 76,4 10 86,7 10 21,6 0 16,1 10 0,0 0 68,5 0 35 
50. АТ “КРИСТАЛБАНК” 94,6 0 6,0 5 95,5 10 39,5 10 24,6 0 3,9 10 0,4 10 55,5 0 45 
51. АТ “БАНК ”ГРАНТ” 79,8 0 2,6 10 97,4 10 53,3 10 67,4 10 3,1 10 4,0 10 5,8 10 70 
52. АТ “КІБ” 85,7 0 5,8 5 97,2 10 65,2 10 63,8 5 1,2 10 1,7 10 16,5 0 50 
53. АТ “РВС БАНК” 59,2 5 2,7 10 90,2 10 43,2 10 20,5 0 2,9 10 18,1 10 4,3 10 65 
54. АТ “АЛЬТБАНК” 94,2 0 5,6 5 95,7 10 10,2 0 20,4 0 0,4 10 0,6 10 0,1 10 45 
55. АТ 

“КОМІНВЕСТБАНК” 80,6 0 4,0 10 98,1 10 44,0 10 38,0 0 4,4 10 -1,4 0 50,6 0 40 

56. АТ “АЙБОКС БАНК” 85,0 0 5,2 10 67,6 5 30,2 10 30,9 0 4,2 10 0,4 10 15,7 0 45 
57. АТ “МОТОР-БАНК” 59,8 5 3,7 10 98,6 10 34,9 10 54,3 5 0,5 10 2,0 10 0,1 10 70 
58.АТ 

“УКРБУДІНВЕСТБАНК” 89,1 0 5,1 10 95,6 10 48,8 10 41,2 0 5,7 10 0,5 10 33,1 0 50 
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59. АТ “АП БАНК” 91,0 0 3,3 10 58,1 5 43,6 10 49,8 0 1,6 10 2,3 10 0,4 10 55 
60. АТ “АСВІО БАНК” 87,7 0 2,3 10 92,2 10 18,7 0 37,6 0 5,9 10 0,3 10 14,0 5 45 
61. АТ “ЮНЕКС БАНК” 105,1 0 3,4 10 96,1 10 25,7 5 22,9 0 13,4 10 1,0 10 63,6 0 45 
62. ПАТ “БАНК 

“УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ” 

71,4 5 3,7 10 92,9 10 68,3 10 34,3 0 4,1 10 0,1 10 19,9 0 55 

63. АТ “БАНК 
АВАНГАРД” 90,1 0 3,1 10 57,1 5 5,6 0 10,1 0 2,5 10 1,0 10 0 0 35 

64. АТ “БАНК 3/4” 77,4 0 1,8 10 47,0 0 37,4 10 31,4 0 2,9 10 1,7 10 56,3 0 40 
65. АТ “МетаБанк” 62,6 5 2,9 10 97,4 10 57,1 10 56,2 5 2,7 10 4,8 10 5,0 10 70 
66. АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ” 86,1 0 3,0 10 96,8 10 73,7 10 74,6 10 0,3 10 2,5 10 21,5 0 60 

67. Полікомбанк 75,5 5 2,5 10 94,8 10 65,3 10 50,9 5 9,3 10 0,5 10 32,4 0 60 
68. АТ “ЄПБ” 82,8 0 1,9 10 93,3 10 60,0 10 74,3 10 19,2 10 8,2 10 23,1 0 60 
69. АТ “СКАЙ БАНК” 124,3 0 3,4 10 70,2 5 61,5 10 27,3 0 3,2 10 -5,0 0 11,7 5 40 
70. АТ “ОКСІ БАНК” 96,8 0 2,5 10 89,4 10 77,7 10 39,4 0 1,7 10 0,1 10 29,0 0 50 
71. ПрАТ “БАНК 

ФАМІЛЬНИЙ” 100,6 0 2,1 10 47,9 0 1,1 0 2,3 0 13,0 10 3,1 10 84,6 0 30 

72. АТ “БАНК “ПОРТАЛ” 92,1 0 1,2 10 62,4 5 0,6 0 66,5 10 19,1 10 2,7 10 34,5 0 45 
73. АТ “БАНК ТРАСТ-

КАПІТАЛ” 83,5 0 1,2 10 79,8 10 37,9 10 26,9 0 5,5 10 1,4 10 17,9 0 50 

74. АТ “Український банк 
реконструкції та 
розвитку” 

126,0 0 1,2 10 19,5 0 0,0 0 0,0 0 0,9 10 -1,8 0 0 0 20 

75. АТ “АЛЬПАРІ БАНК” 109,4 0 1,1 10 71,4 5 34,3 10 13,0 0 0,5 10 -7,7 0 2,6 10 45 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Таблиця К.2 

Групування банків України за рівнем економічної безпеки у 2019р. 
Високий 

(61-80 балів) 
Задовільний 
(41-60 балів) 

Низький 
(21-40 балів) 

Критичний 
(до 20 балів) 

1 2 3 4 

АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” АТ “АЛЬФА-БАНК” АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

АТ 
“Український 

банк 
реконструкції 
та розвитку” 

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК” АТ “УКРСИББАНК” АТ “Ощадбанк”  

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” АТ “СІТІБАНК” АТ “Укрексімбанк”  
АТ “ІНГ Банк Україна” АТ “КРЕДОБАНК” АБ “УКРГАЗБАНК”  
АТ “ТАСКОМБАНК” АТ “Ідея Банк” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”  
АТ “БАНК АЛЬЯНС” АТ “ПРАВЕКС БАНК” АТ “СБЕРБАНК”  

АТ “Полтава-банк” АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” АТ “ОТП БАНК”  
АТ АКБ “АРКАДА” АТ “БАНК ФОРВАРД” ПАТ “Промінвестбанк”  
АТ “БАНК ”ГРАНТ” АТ “Дойче Банк ДБУ” АТ “Місто Банк”  

АТ “РВС БАНК” АТ “СЕБ 
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” 

АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК”  

АТ “МОТОР-БАНК” АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” АТ “БАНК АВАНГАРД”  

АТ “МетаБанк” АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК” АТ “БАНК 3/4”  

 АТ “БТА БАНК” ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”  
 АТ “ПУМБ”   

 Акціонерний банк 
“Південний”   

 АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”   

 АТ “БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО”   

 ПАТ “БАНК ВОСТОК”   
 АТ “МЕГАБАНК”   
 АТ “А - БАНК”   
 ПАТ “МТБ БАНК”   

 АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”   

 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”   
 АТ “КБ ”ГЛОБУС“   
 АТ “МІБ”   
 АТ АКБ “Львів”   
 ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”   
 АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”   
 АТ “БАНК СІЧ”   
 АТ “АБ “РАДАБАНК”   
 АТ “АКБ “КОНКОРД”   
 АТ “КРИСТАЛБАНК”   
 АТ “КІБ”   
 АТ “АЛЬТБАНК”   
 АТ “КОМІНВЕСТБАНК”   
 АТ “АЙБОКС БАНК”   

 АТ 
“УКРБУДІНВЕСТБАНК”   

 АТ “АП БАНК”   
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1 2 3 4 
 АТ “АСВІО БАНК”   
 АТ “ЮНЕКС БАНК”   

 
ПАТ “БАНК 

”УКРАЇНСЬКИЙ 
КАПІТАЛ” 

  

 АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ”   

 Полікомбанк   
 АТ “ЄПБ”   
 АТ “СКАЙ БАНК”   
 АТ “ОКСІ БАНК”   
 АТ “БАНК “ПОРТАЛ”   

 АТ “БАНК ТРАСТ-
КАПІТАЛ”   

 АТ “АЛЬПАРІ БАНК”   
12 49 13 1 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Таблиця Л.1 

Розрахункові значення показників економічної безпеки банків України за 2018рр. 
№ 
з/п 

Назва банку 

Ступінь 
залежності від 
акціонерів, % 

Мультиплікатор 
капіталу, рази 

Рівень 
фондування,  % 

Рівень 
стабільності 
депозитів,  % 

Рівень 
кредитної 

активності,  % 

Рівень 
резервування,  % ROA,  % 

Рівень проблемності 
кредитного 

портфеля,  % Загальний 
бал 

значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значенн
я бал значення бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. АТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 654,9 0 9,0 5 86,0 10 39,7 10 18,4 0 46,3 5 4,1 10 83,4 0 40 

2. АТ “ОЩАДБАНК” 266,8 0 11,8 0 95,0 10 53,6 10 30,9 0 24,9 10 0,1 10 67,3 0 40 
3. АТ “Укрексімбанк” 458,8 0 19,1 0 80,2 10 52,5 10 44,8 0 30,3 5 0,5 10 59,3 0 35 
4. АБ “УКРГАЗБАНК” 231,4 0 14,3 0 86,8 10 49,3 10 54,9 5 10,8 10 0,9 10 17,0 0 45 
5. ПАТ 

“РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

83,3 0 1,2 10 64,6 5 0,0 0 0,0 0 0,3 0 11,9 10 0 0 25 

6. АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” 52,9 5 6,8 5 84,8 10 22,7 5 60,1 5 5,4 10 6,4 10 9,7 10 60 

7. АТ “АЛЬФА-БАНК” 241,6 0 12,0 0 94,9 10 46,7 10 53,7 5 13,2 10 2,2 10 19,4 0 45 
8. АТ “СБЕРБАНК” 440,7 0 6,5 5 91,1 10 56,9 10 63,5 5 54,5 0 -24,9 0 80,3 0 30 
9. АТ “УКРСИББАНК” 75,4 5 7,7 5 93,9 10 18,4 0 50,3 5 6,8 10 5,1 10 13,0 5 50 
10. ПАТ “Промінвестбанк” 1812,4 0 4,9 10 91,6 10 51,0 10 63,8 5 73,1 0 -24,2 0 85,1 0 35 
11. АТ “УКРСОЦБАНК” 538,3 0 5,1 10 20,4 0 17,3 0 62,1 5 62,3 0 -7,6 0 90,0 0 15 
12. АТ “ОТП БАНК” 117,7 0 6,3 5 93,4 10 21,8 5 66,6 10 14,8 10 6,0 10 27,3 0 50 
13. АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК” 29,1 10 7,8 5 96,5 10 48,4 10 66,1 10 6,7 10 4,5 10 9,8 10 75 

14. АТ “СІТІБАНК” 8,7 10 10,8 0 98,5 10 2,8 0 28,8 0 0,3 10 5,7 10 0,3 10 50 
15. АТ “ПРОКРЕДИТ 

БАНК” 36,6 10 7,0 5 68,0 5 43,9 10 78,7 0 2,4 10 3,2 10 3,7 10 60 

16. АТ “КРЕДОБАНК” 110,3 0 8,2 5 90,2 10 50,3 10 57,4 5 3,9 10 3,0 10 9,9 10 60 
17. АТ “ІНГ Банк Україна” 17,9 10 2,7 10 97,7 10 64,2 10 77,9 0 6,0 10 4,7 10 10,9 5 65 
18. АТ “Ідея Банк” 41,6 10 5,9 5 94,5 10 83,8 10 78,6 0 26,5 5 8,0 10 28,3 0 50 
19. АТ “ПРАВЕКС БАНК” 48,9 10 2,2 10 94,1 10 21,4 5 27,1 0 1,5 10 -3,1 0 10,5 5 50 
20. АТ “Дойче Банк ДБУ” 82,6 0 9,6 5 99,5 10 77,7 10 52,5 5 0,1 10 1,2 10 0 10 60 
21. АТ “ПІРЕУС БАНК 

МКБ” 416,6 0 4,5 10 89,4 10 33,4 10 49,4 0 2,1 10 1,9 10 6,0 10 60 

22. АТ “БАНК ФОРВАРД” 479,1 0 7,2 5 95,2 10 92,4 10 60,2 5 30,8 5 -9,6 0 42,8 0 35 
23. АТ “СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” 

55,7 5 3,8 10 97,9 10 25,8 5 25,8 0 0,1 10 3,7 10 0 10 60 

24. АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК” 75,1 5 4,7 10 84,2 10 22,2 5 53,4 5 10,3 10 2,1 10 59,7 0 55 
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25. АТ “КРЕДИТВЕСТ 
БАНК” 77,1 0 4,2 10 94,4 10 53,7 10 75,2 10 1,0 10 3,6 10 9,7 10 70 

26. АТ “БТА Банк” 429,5 0 1,4 10 93,8 10 27,5 5 13,8 0 16,8 10 -22,6 0 99,5 0 35 
 АТ “ПУМБ” 52,1 5 7,9 5 88,9 10 44,5 10 54,6 5 16,0 10 4,0 10 28,6 0 55 

27. Акціонерний 
банк“Південний” 53,3 5 9,9 5 93,0 10 31,0 10 62,8 5 6,9 10 1,1 10 10,4 5 60 

28. АТ “ТАСКОМБАНК” 54,4 5 8,3 5 90,1 10 73,3 10 73,2 10 5,7 10 2,3 10 12,6 5 65 
29. АТ “БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО” 260,0 0 9,6 5 96,4 10 48,7 10 42,3 0 22,8 10 -2,3 0 66,5 0 35 

30. АТ “МЕГАБАНК”, 
Харків 77,6 0 12,1 0 88,2 10 62,2 10 70,8 10 7,9 10 1,1 10 15,2 5 55 

31. АТ “УНІВЕРСАЛ 
БАНК” 353,9 0 9,6 5 91,0 10 56,9 10 59,4 5 20,0 10 1,1 10 37,2 0 50 

32. АТ “МІБ” 78,7 0 26,9 0 98,6 10 66,6 10 19,8 0 7,9 10 0,7 10 37,8 0 40 
33. ПАТ “БАНК ВОСТОК” 73,6 5 13,2 0 94,9 10 12,1 0 71,9 10 2,7 10 1,3 10 3,8 0 45 
34. АТ “А - БАНК” 35,6 10 5,3 5 92,5 10 84,1 10 71,6 10 16,2 10 11,3 10 21,7 0 65 
35. АКБ 

“ІНДУСТРІАЛБАНК” 67,9 5 4,0 10 96,6 10 30,7 10 44,1 0 8,2 10 0,3 10 20,1 0 55 

36. ПАТ “МТБ БАНК” 92,3 0 7,3 5 95,6 10 23,9 5 38,2 0 3,7 10 0,4 10 15,0 5 45 
37. БАНК ІНВЕСТ. ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ 91,9 0 7,7 5 89,8 10 74,8 10 71,2 10 8,3 10 0,2 10 26,1 0 55 

38. АТ “КБ “ГЛОБУС” 92,7 0 8,3 5 93,7 10 55,9 10 58,9 5 3,6 10 0,7 10 10,5 5 55 
39. АБ “КЛІРИНГОВИЙ 

ДІМ” 97,1 0 4,1 10 82,8 10 35,1 10 29,5 0 22,8 10 8,7 10 45,2 0 50 

40. АТ АКБ “Львів” 187,0 0 10,3 5 84,0 10 57,9 10 57,7 5 1,4 10 -2,0 0 28,6 0 40 
41. АТ “Полтава-банк” 42,3 10 3,3 10 94,8 10 47,6 10 41,4 0 4,2 10 4,0 10 16,8 0 60 
42. АТ АКБ “АРКАДА” 33,3 10 2,4 10 62,6 5 57,4 10 32,4 0 1,1 10 0,4 10 3,8 10 65 
43. АТ “БАНК АЛЬЯНС” 64,8 5 5,3 10 96,2 10 67,7 10 66,2 10 5,2 10 5,3 10 0,0 10 75 
44. АТ “Місто Банк” 306,3 0 6,3 5 61,2 5 76,8 10 20,6 0 21,9 10 -5,9 0 71,0 0 30 
45. ПуАТ “КБ 

“АКОРДБАНК” 93,1 0 7,3 5 97,4 10 56,7 10 40,4 0 2,0 10 2,3 10 3,6 10 55 

46. АТ “АБ “РАДАБАНК” 74,1 5 5,6 5 96,9 10 46,1 10 54,4 5 10,6 10 1,2 10 32,1 0 55 
47. АТ “БАНК “ГРАНТ” 78,2 0 2,7 10 97,4 10 36,5 10 72,8 10 3,4 10 4,8 10 10,2 5 65 
48. АТ “КРИСТАЛБАНК” 93,4 0 5,0 10 95,4 10 21,7 5 26,8 0 5,5 10 0,6 10 37,3 0 45 
49. АТ “МОТОР-БАНК” 64,5 5 4,6 10 97,7 10 7,5 0 47,8 0 1,5 10 2,5 10 2,1 10 55 
50. “ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” 

78,2 0 4,6 10 90,7 10 9,0 0 46,6 0 5,2 10 4,4 10 25,2 0 40 

51. АТ 
“КОМІНВЕСТБАНК” 76,9 0 3,9 10 94,3 10 33,4 10 53,8 5 5,4 10 0,5 10 27,2 0 55 

52. АТ “КІБ” 87,5 0 4,8 10 98,1 10 63,8 10 48,0 0 1,6 10 1,0 10 17,9 0 50 
53. АТ “ЮНЕКС БАНК” м. 

Київ 108,7 0 3,5 10 95,5 10 31,6 10 35,3 0 14,1 10 -1,2 0 31,0 0 40 

54. АТ “АКБ “КОНКОРД” 68,3 5 3,6 10 80,9 10 21,4 5 52,7 5 3,2 10 0,9 10 15,9 0 55 
55. АТ “БАНК 3/4” 76,0 0 1,9 10 57,9 5 45,8 10 28,1 0 2,9 10 4,6 10 59,4 0 45 
56. АТ “АЙБОКС БАНК” 86,9 0 4,1 10 68,9 5 25,8 5 47,9 0 6,4 10 0,0 0 27,2 0 30 
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57. АТ 
“УКРБУДІНВЕСТБАН
К” 

91,3 0 4,2 10 96,2 10 21,8 5 44,1 0 7,0 10 1,3 10 20,6 0 45 

58. АТ “РВС БАНК” 141,1 0 4,6 10 95,9 10 32,3 10 12,0 0 2,0 10 0,1 10 1,8 10 60 
59. АТ “БАНК 

АВАНГАРД” 93,1 0 2,9 10 91,9 10 12,5 0 16,8 0 5,6 10 1,1 10 30,1 0 40 

60. АТ “БАНК СІЧ” 92,9 0 4,4 10 96,9 10 29,3 5 47,6 0 0,6 10 0,5 10 41,0 0 45 
61. АТ “АСВІО БАНК” 80,3 0 2,0 10 96,5 10 26,8 5 36,8 0 5,9 10 5,5 10 15,9 0 45 
62. АТ “АП БАНК” 98,5 0 3,0 10 78,6 10 29,6 5 37,5 0 1,2 10 2,6 10 1,7 10 55 
63. ПАТ“БАНК 

“УКРАЇН.КАПІТАЛ” 79,9 0 3,3 10 91,6 10 59,7 10 50,7 5 4,5 10 1,4 10 26,5 0 55 

64. АТ “МетаБанк” 73,6 5 2,9 10 98,0 10 42,2 10 54,3 5 4,4 10 3,9 10 6,8 10 70 
65. Полікомбанк 76,9 0 2,5 10 94,1 10 54,6 10 58,6 5 7,8 10 0,1 10 42,1 0 55 
66. АТ “АЛЬТБАНК” 87,9 0 2,9 10 96,4 10 3,8 0 20,7 0 0,7 10 2,8 10 0,5 10 50 
67. АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ” 93,2 0 2,7 10 98,5 10 68,6 10 73,9 10 1,1 10 2,5 10 6,3 10 70 

68. АТ “ЄПБ” 93,3 0 2,5 10 96,7 10 65,0 10 73,2 10 13,2 10 0,6 10 12,1 5 65 
69. АТ “ОКСІ БАНК” 97,1 0 2,7 10 95,4 10 55,5 10 43,9 0 2,6 10 -0,4 0 19,3 0 40 
70. АТ “СКАЙ БАНК” 95,5 0 2,5 10 96,5 10 59,8 10 33,0 0 1,5 10 -2,1 0 10,7 5 45 
71. ПрАТ “БАНК 

ФАМІЛЬНИЙ” 107,7 0 2,0 10 47,2 0 0,0 0 0,4 0 14,2 10 5,2 10 99,3 0 30 

72. АТ “БАНК ТРАСТ-
КАПІТАЛ” 83,4 0 1,3 10 83,3 10 30,3 10 26,1 0 7,8 10 0,5 10 20,0 0 50 

73. АТ “ВЕРНУМ БАНК” 305,2 0 2,2 10 90,6 10 54,2 10 77,4 0 49,7 5 -67,4 0 90,9 0 35 
74. АТ “БАНК “ПОРТАЛ” 95,1 0 1,1 10 74,1 5 19,1 0 79,9 0 16,6 10 2,8 10 42,4 0 35 
75. АТ “АЛЬПАРІ БАНК” 102,2 0 1,1 10 88,1 10 0,0 0 8,5 0 0,3 10 -1,9 0 1,8 10 40 
76. Укр.банк реконстр.та 

розв. 123,2 0 1,2 10 0,7 0 8,9 0 0,0 0 0,1 0 3,5 10 0 0 20 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Продовження додатк Л 
Таблиця Л.2 

Групування банків України за рівнем економічної безпеки у 2018р. 
Високий 

(61-80 балів) 
Задовільний 
(41-60 балів) 

Низький 
(21-40 балів) 

Критичний 
(до 20 балів) 

АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” АБ “УКРГАЗБАНК” АТ КБ “ПРИВАТБАНК” АТ “УКРСОЦБАНК” 
АТ “ІНГ Банк Україна” АТ “Райффайзен Банк Аваль” АТ “ОЩАДБАНК” Укр.банк реконстр.та розв. 

АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” АТ “АЛЬФА-БАНК” АТ “Укрексімбанк”  
АТ “ТАСКОМБАНК” АТ “УКРСИББАНК” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”  

АТ “А - БАНК” АТ “ОТП БАНК” АТ “СБЕРБАНК”  
АТ АКБ “АРКАДА” АТ “СІТІБАНК” ПАТ “Промінвестбанк”  

АТ “БАНК АЛЬЯНС” АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” АТ “БАНК ФОРВАРД”  
АТ “БАНК “ГРАНТ” АТ “КРЕДОБАНК” АТ “БТА Банк”  

АТ “МетаБанк” АТ “Ідея Банк” АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”  
АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ” АТ “ПРАВЕКС БАНК” АТ “МІБ”  
АТ “ЄПБ” АТ “Дойче Банк ДБУ” АТ АКБ “Львів”  

 АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” АТ “Місто Банк”  
 АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК” 
“ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК”  
 АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” АТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ  
 АТ “ПУМБ” АТ “АЙБОКС БАНК”  
 Акціонерний банк“Південний” АТ “БАНК АВАНГАРД”  
 АТ “МЕГАБАНК”, Харків АТ “ОКСІ БАНК”  
 АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”  
 ПАТ “БАНК ВОСТОК” АТ “ВЕРНУМ БАНК”  
 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” АТ “БАНК “ПОРТАЛ”  
 ПАТ “МТБ БАНК” АТ “АЛЬПАРІ БАНК”  
 БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ   
 АТ “КБ “ГЛОБУС”   
 АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”   
 АТ “Полтава-банк”   
 ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”   
 АТ “АБ “РАДАБАНК”   
 АТ “КРИСТАЛБАНК”   
 АТ “МОТОР-БАНК”   
 АТ “КОМІНВЕСТБАНК”   
 АТ “КІБ”   
 АТ “АКБ “КОНКОРД”   
 АТ “БАНК 3/4”   
 АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”   
 АТ “РВС БАНК”   
 АТ “БАНК СІЧ”   
 АТ “АСВІО БАНК”   
 АТ “АП БАНК”   
 ПАТ“БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ”   
 Полікомбанк   
 АТ “АЛЬТБАНК”   
 АТ “СКАЙ БАНК”   
 АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”   

11 43 21 2 
Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Таблиця М.1 

Розрахункові значення показників економічної безпеки банків України за 2017рр. 
№ 
з/
п Назва банку 

Ступінь 
залежності від 
акціонерів, % 

Мультиплікатор 
капіталу, рази 

Рівень 
фондування,  % 

Рівень 
стабільності 
депозитів,  % 

Рівень 
кредитної 

активності,  % 

Рівень 
резервування,  % ROA,  % 

Рівень проблемності 
кредитного 

портфеля,  % Загальний 
бал 

значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значенн
я бал значення бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. ПАТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 804,7 0 10,1 0 89,3 10 62,6 10 14,7 0 89,8 0 -4,7 0 87,7 0 20 

2. АТ “ОЩАДБАНК” 138,5 0 7,4 5 73,2 5 65,6 10 31,8 0 26,3 5 0,2 10 63,2 0 35 
3. АТ “Укрексімбанк” 267,9 0 11,8 0 56,6 5 40,8 10 39,5 0 31,5 5 0,4 10 59,8 0 30 
4. АБ “УКРГАЗБАНК” 236,6 0 12,3 0 95,4 10 48,0 10 48,5 0 15,6 10 0,8 10 24,4 0 40 
5. АТ “Райффайзен Банк 

Аваль” 56,4 5 6,6 5 85,4 10 20,4 5 52,4 5 9,9 10 5,6 10 18,8 0 50 

6. ПАТ “СБЕРБАНК” 238,1 0 8,1 5 30,0 0 75,1 10 79,9 0 48,4 5 0,2 10 52,3 0 30 
7. ПАТ “УКРСОЦБАНК” 320,9 0 5,7 5 80,3 10 45,9 10 52,4 5 99,3 0 -5,3 0 83,1 0 30 
8. ПАТ “АЛЬФА-БАНК” 306,2 0 12,5 0 90,8 10 64,4 10 57,0 5 17,1 10 1,1 10 20,4 0 45 
9. ПАT “ПУМБ” 67,6 5 9,5 5 88,6 10 48,2 10 54,8 5 17,4 10 1,4 10 25,2 0 55 
10. АТ “УкрСиббанк” 91,0 0 8,4 5 87,3 10 7,6 0 47,7 0 13,9 10 2,8 10 25,2 0 35 
11. ПАТ “Промінвестбанк” 828,2 0 3,3 10 61,5 5 55,8 10 60,4 5 154,5 0 -15,0 0 75,3 0 30 
12. АТ “ОТП БАНК” 175,4 0 8,5 5 96,1 10 15,4 0 58,4 5 20,5 10 2,6 10 32,5 0 40 
13. ПАТ “КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК” 37,5 10 9,5 5 90,3 10 37,7 10 62,7 5 7,7 10 3,3 10 15,0 5 65 

14. Акціонерний 
банк“Південний” 58,2 5 11,1 0 70,4 5 41,9 10 62,2 5 6,5 10 0,3 10 11,4 5 50 

15. ПАТ “ВТБ БАНК” 2652,3 0 8,9 5 47,8 0 79,2 10 36,9 0 120,0 0 -16,3 0 93,6 0 15 
16. ПАТ “СІТІБАНК” 11,0 10 10,4 0 97,5 10 2,7 0 29,2 0 0,5 10 5,3 10 0,6 10 50 
17. АТ “ПРОКРЕДИТ 

БАНК” 54,5 5 8,4 5 82,6 10 44,9 10 76,4 0 3,3 10 2,8 10 6,2 10 60 

18. ПАТ “КРЕДОБАНК” 149,6 0 9,5 5 83,1 10 48,2 10 54,9 5 6,0 10 2,7 10 9,7 10 60 
19. АТ “ТАСКОМБАНК” 65,1 5 14,8 0 88,7 10 82,7 10 77,9 0 5,9 10 1,0 10 15,0 5 50 
20. ПАТ “БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО” 161,3 0 10,0 5 97,6 10 44,4 10 43,8 0 27,7 5 -3,7 0 63,6 0 30 

21. ПАТ “ІНГ Банк 
Україна” 19,5 10 2,7 10 82,7 10 65,5 10 71,4 10 6,0 10 1,9 10 17,7 0 70 

22. ПАТ “МЕГАБАНК”, 
Харків 57,9 5 8,5 5 81,8 10 75,4 10 71,7 10 6,1 10 0,8 10 15,7 5 65 

23. ПАТ “МІБ” 71,2 5 31,4 0 95,6 10 76,1 10 22,3 0 5,5 10 0,8 10 11,6 5 50 
24. ПАТ “БАНК ВОСТОК” 73,2 5 14,0 0 82,4 10 33,3 10 67,6 10 2,7 10 0,9 10 7,5 10 65 
25. ПАТ “УНІВЕРСАЛ 

БАНК” 334,2 0 6,7 5 97,6 10 76,9 10 63,3 5 17,3 10 1,4 10 49,0 0 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

26. ПАТ “А - БАНК” 47,1 10 6,6 5 96,4 10 83,7 10 74,1 10 21,3 10 5,5 10 14,8 5 70 
27. ПАТКБ “ПРАВЕКС-

БАНК” 93,6 0 5,1 5 67,6 5 16,5 0 10,5 0 0,5 10 -2,1 0 18,9 0 20 

 АКБ 
“ІНДУСТРІАЛБАНК” 47,1 10 3,4 10 96,4 10 65,4 10 54,3 5 9,4 10 0,1 10 20,8 0 65 

28. ПАТ “МАРФІН БАНК” 92,8 0 9,0 5 94,8 10 32,1 10 35,3 0 10,8 10 1,6 10 44,1 0 45 
29. БАНК ІНВЕСТ. ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ 92,1 0 8,0 5 98,2 10 82,5 10 77,8 0 7,1 10 0,2 10 28,7 0 45 

30. ПАТ “Ідея Банк” 70,6 5 8,5 5 93,8 10 81,3 10 72,8 10 21,3 10 3,2 10 18,4 0 60 
31. АТ “ПІРЕУС БАНК 

МКБ” 467,2 0 5,7 5 70,4 5 31,5 10 58,4 5 11,4 10 0,9 10 16,4 0 45 

32. ПАТ “ВіЕс Банк” 41,2 10 2,6 10 56,7 5 33,9 10 39,6 0 25,2 5 3,7 10 64,2 0 50 
33. АТ “БМ БАНК” 1317,2 0 4,6 10 90,9 10 75,2 10 36,4 0 164,9 0 -5,7 0 93,1 0 30 
34. АБ “КЛІРИНГОВИЙ 

ДІМ” 156,0 0 6,7 5 95,4 10 46,8 10 24,9 0 34,9 5 -11,7 0 69,9 0 30 

35. ПАТ “БАНК 
ФОРВАРД” -346,5 0 -11,6 0 78,5 10 90,5 10 53,6 5 44,3 5 -24,5 0 46,2 0 30 

36. ПАТ “КБ “ГЛОБУС” 100,8 0 8,1 5 92,0 10 59,4 10 50,8 5 6,7 10 0,3 10 22,8 0 50 
37. АТ “Місто Банк” 221,1 0 6,4 5 89,6 10 84,0 10 51,6 5 22,9 10 -3,4 0 54,2 0 40 
38. ПАТ АКБ “АРКАДА” 36,8 10 2,6 10 60,4 5 67,8 10 28,0 0 1,5 10 0,1 10 11,8 5 60 
39. ПАТ “Полтава-банк” 38,4 10 3,3 10 94,7 10 53,5 10 42,7 0 4,2 10 3,3 10 19,2 0 60 
40. ПАТ “Дойче Банк 

ДБУ” 84,0 0 5,8 5 98,6 10 40,3 10 24,7 0 0,0 10 1,8 10 0 10 55 

41. ПАТ “КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК” 50,2 5 3,6 10 41,2 0 24,8 5 44,8 0 8,8 10 7,7 10 66,4 0 40 

42. ПАТ АКБ “Львів” 141,3 0 8,3 5 86,0 10 65,4 10 54,9 5 7,4 10 -1,4 0 44,7 0 40 
43. ПАТ“СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” 

53,8 5 4,0 10 95,4 10 43,4 10 19,2 0 0,0 10 1,7 10 0 10 65 

44. “ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” 

96,0 0 6,5 5 94,7 10 30,4 10 41,3 0 4,4 10 0,1 10 1,5 10 55 

45. ПАТ “КРЕДИТВЕСТ 
БАНК” 57,8 5 4,5 10 71,4 5 72,6 10 67,1 10 0,4 10 2,5 10 10,1 5 65 

46. ПАТ 
“КОМІНВЕСТБАНК” 83,5 0 4,7 10 98,5 10 49,9 10 56,4 5 6,5 10 0,4 10 20,3 0 55 

47. ПАТ “БТА Банк” 252,3 0 1,8 10 50,2 5 44,1 10 25,6 0 38,2 5 -37,5 0 99,1 0 30 
48. ПАТ “БАНК 

АВАНГАРД” 67,0 5 4,4 10 81,6 10 10,1 0 9,2 0 7,3 10 6,9 10 0 10 55 

49. ПАТ “МОТОР-БАНК” 72,6 5 4,8 10 99,3 10 29,0 5 49,2 0 1,8 10 0,1 10 2,3 10 60 
50. ПАТ “БАНК ”ГРАНТ“ 76,7 0 2,3 10 97,0 10 54,4 10 69,6 10 4,0 10 5,1 10 8,3 10 70 
51. ПАТ “АБ 

“РАДАБАНК” 79,2 0 4,6 10 97,4 10 54,8 10 52,3 5 9,6 10 1,2 10 13,2 5 60 

52. ПАТ 
“КРИСТАЛБАНК” 76,1 0 4,5 10 96,0 10 29,3 5 31,4 0 2,8 10 3,6 10 23,7 0 45 

53. ПАТ “БАНК 3/4” 72,3 5 2,1 10 51,2 5 53,0 10 29,3 0 0,8 10 5,2 10 40,1 0 50 
54. ПАТ “АСВІО БАНК” 77,2 0 2,5 10 97,0 10 36,7 10 57,8 5 7,2 10 4,8 10 7,9 10 65 
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55. АТ 
“УКРБУДІНВЕСТБАН
К” 

94,7 0 4,6 10 94,0 10 40,9 10 45,0 0 4,0 10 0,2 10 21,0 0 50 

56. ПАТ “ЮНЕКС БАНК” 
м. Київ 105,4 0 3,2 10 95,8 10 40,3 10 42,9 0 15,7 10 8,5 10 53,5 0 50 

57. ПАТ “БАНК СІЧ” 98,6 0 4,2 10 92,6 10 66,6 10 54,7 5 1,2 10 0,1 10 30,6 0 55 
58. ПАТ “АЙБОКС БАНК” 87,2 0 3,5 10 83,6 10 28,1 5 52,5 5 4,7 10 0,1 10 39,1 0 50 
59. ПАТ 

“ЄВРОПРОМБАНК” 64,7 5 2,1 10 96,5 10 85,2 10 86,5 0 31,1 5 1,0 10 35,4 0 50 

60. ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” 69,0 5 2,7 10 94,5 10 55,0 10 55,4 5 6,8 10 7,7 10 0,7 10 70 
61. ПАТ“БАНК 

“УКРАЇН.КАПІТАЛ” 86,2 0 3,2 10 92,0 10 73,9 10 53,4 5 5,1 10 1,3 10 22,9 0 55 

62. АТ “МетаБанк” 82,8 0 3,0 10 97,3 10 43,4 10 46,2 0 4,8 10 3,3 10 12,0 5 55 
63. ПАТ “АКБ 

“КОНКОРД” 93,6 0 3,1 10 94,4 10 45,3 10 45,8 0 4,8 10 0,2 10 4,1 10 60 

64. АТ “КІБ” 93,9 0 3,2 10 97,3 10 55,9 10 38,9 0 1,9 10 0,4 10 4,4 10 60 
65. ПуАТ “КБ 

“АКОРДБАНК” 127,4 0 3,5 10 96,5 10 42,7 10 44,0 0 9,3 10 -2,4 0 57,7 0 40 

66. ПАТ “ОКСІ БАНК” 94,5 0 2,8 10 98,7 10 82,2 10 59,5 5 2,0 10 0,1 10 6,9 10 65 
67. Полікомбанк 71,0 5 2,7 10 93,9 10 48,7 10 59,9 5 7,4 10 0,0 0 25,6 0 50 
68. ПАТ “АП БАНК” 72,7 5 2,0 10 56,1 5 13,8 0 31,6 0 0,7 10 0,9 10 0 10 50 
69. АТ “АЛЬТБАНК” 92,8 0 2,4 10 97,0 10 4,1 0 16,2 0 0,0 10 1,7 10 0,1 10 50 
70. ПАТ “РВС БАНК” 132,8 0 2,3 10 89,0 10 8,8 0 5,3 0 2,2 10 -4,2 0 0 0 30 
71. ПАТ “КБ 

“ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ” 

99,5 0 2,5 10 90,0 10 74,6 10 69,0 10 0,2 10 0,6 10 2,5 10 70 

72. ПАТ “ВЕРНУМ 
БАНК” 118,6 0 2,4 10 78,5 10 79,2 10 66,8 10 11,6 10 0,2 10 35,4 0 60 

73. ПАТ “СКАЙ БАНК” 89,4 0 1,9 10 84,3 10 36,3 10 17,9 0 7,1 10 -4,2 0 35,9 0 40 
74. ПАТ “БАНК 

ФАМІЛЬНИЙ” 120,1 0 2,3 10 49,8 0 14,4 0 4,3 0 14,8 10 1,6 10 78,2 0 30 

75. ПАТ “АКБ “Траст-
капітал” 84,2 0 1,3 10 86,1 10 47,9 10 27,6 0 23,1 10 0,1 10 88,0 0 50 

76. ПАТ “ДІВІ БАНК” 100,8 0 1,4 10 92,6 10 4,3 0 56,6 5 2,9 10 -1,4 0 0 0 35 
77. ПАТ КБ “Центр” 56,8 5 1,4 10 94,8 10 42,9 10 57,6 5 7,1 10 0,5 10 8,1 10 70 
78. ПАТ “БАНК 

“ПОРТАЛ” 95,9 0 1,1 10 91,1 10 28,6 5 60,3 5 12,8 10 1,8 10 9,0 10 60 

79. ПАТ 
“РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

97,6 0 1,2 10 78,4 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2,1 10 0 0 30 

80. Укр.банк реконстр.та 
розв. 132,2 0 1,1 10 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -0,7 0 0 0 10 

81. ПАТ “АЛЬПАРІ 
БАНК” 98,8 0 1,0 10 68,9 5 0,0 0 2,2 0 0,0 0 -1,3 0 0 0 15 

Джерело: складено на основі [113, 117] 

П
родовж

ення додатку М
 

232 



233 

Додаток М 
Таблиця М.2 

Групування банків України за рівнем економічної безпеки у 2017р. 
Високий 

(61-80 балів) 
Задовільний 
(41-60 балів) 

Низький 
(21-40 балів) 

Критичний 
(до 20 балів) 

ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” АТ “Райффайзен Банк Аваль” АТ “ОЩАДБАНК” ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 
ПАТ “ІНГ Банк Україна” ПАТ “АЛЬФА-БАНК” АТ “Укрексімбанк” ПАТ “ВТБ БАНК” 

ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків ПАT “ПУМБ” АБ “УКРГАЗБАНК” ПАТКБ “ПРАВЕКС-
БАНК” 

ПАТ “БАНК ВОСТОК” Акціонерний банк“Південний” ПАТ “СБЕРБАНК” Укр.банк реконстр.та розв. 
ПАТ “А - БАНК” ПАТ “СІТІБАНК” ПАТ “УКРСОЦБАНК” ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК” 

АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” АТ “УкрСиббанк”  
ПАТ“СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК” 
ПАТ “КРЕДОБАНК” ПАТ “Промінвестбанк”  

ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” АТ “ТАСКОМБАНК” АТ “ОТП БАНК”  
ПАТ “БАНК “ГРАНТ” ПАТ “МІБ” ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”  
ПАТ “АСВІО БАНК” ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” АТ “БМ БАНК”  

ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” ПАТ “МАРФІН БАНК” АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”  
ПАТ “ОКСІ БАНК” БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ ПАТ “БАНК ФОРВАРД”  

ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ” 

ПАТ “Ідея Банк” ПАТ “БТА Банк”  
ПАТ КБ “Центр” АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”  

 ПАТ “ВіЕс Банк” ПАТ “РВС БАНК”  
 ПАТ “КБ “ГЛОБУС” ПАТ “СКАЙ БАНК”  
 АТ “Місто Банк” ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”  
 ПАТ АКБ “АРКАДА” ПАТ “ДІВІ БАНК”  
 ПАТ “Полтава-банк” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”  
 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”   
 ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”   
 ПАТ АКБ “Львів”   
 “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК”   
 ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК”   
 ПАТ “БАНК АВАНГАРД”   
 ПАТ “МОТОР-БАНК”   
 ПАТ “АБ “РАДАБАНК”   
 ПАТ “КРИСТАЛБАНК”   
 ПАТ “БАНК 3/4”   
 АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”   
 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ   
 ПАТ “БАНК СІЧ”   
 ПАТ “АЙБОКС БАНК”   
 ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”   
 ПАТ“БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ”   
 АТ “МетаБанк”   
 ПАТ “АКБ “КОНКОРД”   
 АТ “КІБ”   
 Полікомбанк   
 ПАТ “АП БАНК”   
 АТ “АЛЬТБАНК”   
 ПАТ “ВЕРНУМ БАНК”   
 ПАТ “АКБ “Траст-капітал”   
 ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”   

14 44 19 5 
Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Таблиця Н.1 

Розрахункові значення показників економічної безпеки банків України за 2016рр. 
№ 
з/
п Назва банку 

Ступінь 
залежності від 
акціонерів, % 

Мультиплікатор 
капіталу, рази 

Рівень 
фондування,  % 

Рівень 
стабільності 

депозитів,  %/ 

Рівень 
кредитної 

активності,  % 

Рівень 
резервування,  % ROA,  % 

Рівень проблемності 
кредитного 

портфеля,  % 
Загальний 

бал 
значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. ПАТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 400,3 0 17,4 0 87,3 10 74,8 10 24,9 0 44,1 5 -50,31 0 83,00 0 25 

2. АТ “Укрексімбанк” 589,5 0 30,5 0 54,0 5 33,5 10 36,4 0 24,0 10 -0,67 0 44,7 0 25 
3. АТ “ОЩАДБАНК” 233,4 0 14,1 0 74,0 5 46,9 10 31,5 0 20,1 10 0,25 10 51,4 0 35 
4. АБ “УКРГАЗБАНК” 277,3 0 10,8 0 94,8 10 52,1 10 38,0 0 14,7 10 0,57 10 18,0 0 40 
5. Укр.банк реконстр.та 

розв. 193,1 0 1,9 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 -2,61 0 0 0 20 

6. ПАТ 
“РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

100,3 0 1,3 10 76,2 10 0,0 0 0,0 0 0,1 10 1,08 10 0 0 40 

7. ПАТ “Промінвестбанк” 788,7 0 6,7  30,4 0 59,1 10 79,1 0 40,9 5 -11,3 0 52,3 0 15 
8. ПАТ “УКРСОЦБАНК” 130,1 0 3,3 10 92,4 10 55,7 10 56,1 5 39,2 5 -21,5 0 58,6 0 40 
9. АТ “Райффайзен Банк 

Аваль” 61,1 5 5,6 5 95,2 10 23,3 5 50,0 5 31,5 5 5,4 10 35,7 0 45 

10. ПАТ “ВТБ БАНК” 1007,9 0 6,1 5 48,1 0 71,6 10 61,5 5 55,9 0 -28,1 0 89,5 0 20 
11. ПАТ “КРЕДОБАНК” 206,7 0 10,1 0 79,9 10 50,7 10 50,8 5 7,0 10 2,7 10 8,9 10 55 
12. ПАТ “ВіЕс Банк” 46,7 10 4,3 10 33,9 0 44,9 10 36,0 0 24,4 10 1,7 10 46,8 0 50 
13. ПАТ “МАРФІН БАНК” 112,1 0 8,6 5 99,3 10 34,9 10 40,4 0 12,7 10 0,7 10 40,1 0 45 
14. АТ “УкрСиббанк” 123,5 0 11,1 0 88,3 10 19,2 0 45,6 0 13,3 10 -2,3 0 17,3 0 20 
15. ПАТ “Ідея Банк” 105,1 0 11,8 0 93,1 10 83,1 10 72,3 10 9,0 10 1,8 10 7,6 10 60 
16. ПАТКБ “ПРАВЕКС-

БАНК” 92,0 0 3,9 10 91,7 10 34,3 10 22,3 0 30,2 5 -11,9 0 50,0 0 35 

17. ПАТ “КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК” 49,4 10 12,1 0 91,9 10 48,6 10 51,9 5 10,6 10 2,9 10 11,7 5 60 

18. АТ “ПІРЕУС БАНК 
МКБ” 490,4 0 6,4 5 61,5 5 41,3 10 32,2 0 26,7 5 0,1 10 42,9 0 35 

19. ПАТ “АЛЬФА-БАНК” 226,9 0 11,8 0 81,8 10 70,0 10 65,8 10 19,5 10 -9,8 0 29,4 0 40 
20. ПАТ “ІНГ Банк 

Україна” 19,6 10 4,6 10 33,3 0 64,6 10 70,1 10 1,6 10 4,6 10 28,2 0 60 

21. АТ “ОТП БАНК” 241,6 0 9,7 5 97,9 10 26,8 5 61,3 5 28,6 5 4,4 10 23,4 0 40 
22. ПАТ “СІТІБАНК” 5,7 10 9,3 5 96,5 10 4,0 0 24,7 0 0,1 10 10,2 10 7,1 10 55 
23. АТ “ПРОКРЕДИТ 

БАНК” 66,3 5 9,6 5 89,6 10 42,3 10 65,2 5 4,3 10 3,1 10 3,8 10 65 

24. ПАТ “СБЕРБАНК” 334,9 0 13,0 0 42,1 0 58,5 10 83,5 0 31,1 5 -5,6 0 43,1 0 15 
25. АТ “БМ БАНК” 458,5 0 2,4 10 96,4 10 84,6 10 46,6 0 52,2 0 -59,1 0 78,6 0 30 
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26. ПАТ “БАНК 
ФОРВАРД” 81,6 0 5,6 10 67,4 5 89,6 10 60,9 5 14,1 10 0,4 10 9,3 10 60 

27. ПАТ “КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК” 49,7 10 4,4 10 16,5 0 15,5 0 48,7 0 14,1 10 3,0 10 16,5 0 40 

28. ПАТ “Дойче Банк 
ДБУ” 64,4 5 6,9 5 99,3 10 22,8 5 8,5 0 0,0 10 4,9 10 7,5 10 55 

29. ПАТ“СЕБ 
КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” 

57,8 5 4,6 10 62,8 5 33,1 10 60,0 5 0,0 10 4,1 10 0 10 65 

30. ПАТ “КРЕДИТВЕСТ 
БАНК” 53,9 5 4,6 10 56,5 5 48,1 10 72,0 10 0,2 10 3,0 10 0,16 10 70 

31. ПАТ “БТА Банк” 90,9 0 1,3 10 72,5 5 75,7 10 20,6 0 13,3 10 0,0 10 74,7 0 45 
32. ПАT “ПУМБ” 81,4 0 11,0 0 81,9 10 50,5 10 55,6 5 19,5 10 0,9 10 26,0 0 45 
33. Акціонерний 

банк“Південний” 45,9 10 9,9 5 66,3 5 48,1 10 65,7 10 6,6 10 0,3 10 7,5 10 70 

34. ПАТ “МЕГАБАНК”, 
Харків 71,8 5 10,6 0 78,0 10 74,6 10 85,7 0 5,3 10 0,3 10 7,8 10 55 

35. ПАТ “БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО” 254,2 0 13,8 0 96,9 10 58,7 10 54,3 5 17,1 10 -1,6 0 40,4 0 35 

36. ПАТ 
“ДІАМАНТБАНК” 185,3 0 65,4 0 61,5 5 69,6 10 48,4 0 10,5 10 -7,8 0 13,7 5 30 

37. ПАТ “БАНК ВОСТОК” 58,8 5 14,8 0 85,8 10 32,6 10 63,8 5 2,5 10 1,4 10 6,6 10 60 
38. АТ “ТАСКОМБАНК” 47,3 10 12,5 0 76,7 10 75,4 10 69,0 10 4,6 10 0,1 10 4,5 10 70 
39. ПАТ “МІБ” 77,6 0 33,1 0 95,2 10 67,5 10 30,8 0 5,2 10 0,7 10 15,3 5 45 
40. ПАТ “УНІВЕРСАЛ 

БАНК” 396,9 0 6,5 5 98,2 10 74,2 10 65,2 5 26,7 5 1,4 10 60,1 0 45 

41. БАНК ІНВЕСТ. ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ 92,4 0 8,5 5 87,4 10 70,4 10 90,5 0 3,1 10 0,2 10 1,9 10 55 

42. ПАТ “А - БАНК” 54,5 5 8,3 5 95,3 10 79,6 10 74,0 10 20,4 10 3,2 10 7,5 10 70 
43. АБ “КЛІРИНГОВИЙ 

ДІМ” 75,7 5 4,2 10 99,5 10 39,3 10 29,0 0 6,8 10 -2,8 0 14,3 5 50 

44. ПАТ АКБ “АРКАДА” 28,0 10 2,4 10 87,9 10 76,8 10 48,6 0 7,9 10 0,4 10 0,6 5 65 
45. ПАТ “Полтава-банк” 28,5 10 3,4 10 95,7 10 50,5 10 36,1 0 4,3 10 4,5 10 11,5 5 65 
46. АТ “Місто Банк” 249,6 0 9,1 5 80,3 10 79,6 10 77,3 0 15,4 10 -15,6 0 39,2 0 35 
47. ПАТ “КБ “ГЛОБУС” 55,0 5 5,2 5 86,5 10 68,8 10 54,6 5 10,1 10 -5,5 0 13,3 5 50 
48. ПАТ “БАНК 

АВАНГАРД” 76,2 0 6,3 5 91,1 10 3,9 0 3,3 0 9,8 10 5,1 10 0 10 45 

49. ПАТ “БАНК “ГРАНТ” 81,7 0 2,5 10 94,0 10 46,1 10 67,8 10 4,6 10 2,8 10 4,5 10 70 
50. АКБ “НОВИЙ” 309,2 0 27,1 0 89,0 10 40,8 10 32,6 0 12,7 10 0,0 0 12,3 5 35 
51. ПАТ 

“КОМІНВЕСТБАНК” 78,1 0 6,9 5 99,1 10 53,6 10 62,7 5 7,8 10 0,5 10 0,2 10 60 

52. ПАТ “МОТОР-БАНК” 52,3 5 7,8 5 99,6 10 7,7 0 11,1 0 2,5 10 2,7 10 9,3 10 50 
53. ПАТ “БАНК СІЧ” 98,8 0 8,7 5 93,5 10 54,6 10 49,4 0 0,7 10 0,1 10 4,9 10 55 
54. ПАТ “АСВІО БАНК” 88,8 0 2,9 10 97,5 10 66,4 10 78,0 0 7,6 10 1,0 10 6,0 10 60 
55. ПАТ “БАНК 3/4” 69,4 5 1,6 10 94,9 10 54,4 10 46,5 0 1,2 10 6,9 10 0 10 65 
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56. ПАТ 

“ЄВРОПРОМБАНК” 77,1 0 4,1 10 99,4 10 97,0 10 96,3 0 27,0 5 -7,9 0 54,8 0 35 

57. ПАТ 
“КРИСТАЛБАНК” 60,5 5 4,3 10 99,1 10 32,8 10 20,7 0 2,8 10 7,5 10 7,8 10 65 

58. ПАТ “АБ 
“РАДАБАНК” 55,2 5 3,5 10 98,3 10 41,9 10 53,7 5 7,3 10 1,8 10 6,0 10 70 

59. ПАТ “ЮНЕКС БАНК” 
м. Київ 158,3 10 4,1 10 98,9 10 51,3 10 66,0 10 22,2 10 -1,6 0 36,6 0 60 

60. АТ “БАНК 
БОГУСЛАВ” 93,0 10 4,0 10 88,4 10 69,6 10 55,8 5 5,0 10 -0,4 0 7,1 10 65 

61. ПАТ “ФІНБАНК” 114,3 10 4,0 10 24,6 0 32,7 10 96,6 0 30,1 5 -12,0 0 15,8 5 40 
62. АТ “МетаБанк” 76,3 0 4,0 10 97,6 10 54,9 10 38,4 0 4,9 10 3,4 10 11,5 5 55 
63. ПАТ“БАНК 

“УКРАЇН.КАПІТАЛ” 85,2 0 4,0 10 92,3 10 58,4 10 38,1 0 6,1 10 0,4 10 8,7 10 60 

64. АТ 
“УКРБУДІНВЕСТБАН
К” 

92,5 0 3,9 10 98,8 10 37,5 10 56,7 5 4,0 10 0,1 10 21,2 0 55 

65. ПАТ “ОКСІ БАНК” 68,7 5 2,7 10 99,5 10 73,0 10 55,3 5 3,0 10 0,1 10 8,5 10 70 
66. ПАТ “АЙБОКС БАНК” 72,0 5 3,7 10 72,2 5 52,9 10 51,1 5 2,2 10 0,0 0 1,6 10 55 
67. ПАТ “ДІВІ БАНК” 98,9 5 1,8 10 16,0 0 1,5 0 36,2 0 3,8 10 0,3 10 0,1 10 45 
68. Полікомбанк 64,8 5 3,0 10 93,0 10 58,0 10 53,8 5 5,5 10 0,1 10 8,5 10 70 
69. ПуАТ “КБ 

“АКОРДБАНК” 145,3 0 5,5 5 66,3 5 61,0 10 66,1 10 9,4 10 -8,9 0 31,8 0 40 

70. ПАТ “ПФБ” 
м.Кременчук 66,9 5 2,3 10 96,0 10 32,2 10 49,9 0 5,0 10 6,5 10 4,7 10 65 

71. ПАТ “АКБ 
“КОНКОРД” 93,0 0 2,3 10 87,8 10 40,2 10 49,7 0 7,1 10 0,5 10 2,9 10 60 

72. ПАТ “АКБ “Траст-
капітал” 66,9 5 1,5 10 92,2 10 64,0 10 52,6 5 14,8 10 -0,1 0 15,5 5 55 

73. ПАТ “ВЕРНУМ 
БАНК” 92,4 0 1,9 10 84,8 10 60,6 10 65,7 5 7,8 10 3,4 10 1,0 10 65 

74. ПАТ “РВС БАНК” 125,2 0 1,4 10 79,7 10 2,0 0 3,9 0 16,9 10 -16,6 0 8,1 10 40 
75. ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” 69,1 5 1,7 10 79,3 10 86,2 10 58,9 5 9,3 10 23,8 10 0,9 10 70 
76. ПАТ “БАНК 

ФАМІЛЬНИЙ” 146,7 0 3,6 10 31,3 0 31,1 10 8,2 0 21,4 10 0,0 0 74,6 0 30 

77. ПАТ “АПЕКС-БАНК” 1412,0 0 9,8 5 96,1 10 39,1 10 47,5 0 54,4 0 -52,1 0 75,0 0 25 
78. ПАТ “ВЕКТОР БАНК” 100,3 0 1,7 10 93,8 10 76,8 10 91,4 0 3,3 10 -1,1 0 0 0 40 
79. ПАТ “КБ 

“ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ” 

101,7 0 1,9 10 66,8 5 66,4 10 49,4 0 1,1 10 0,8 10 3,8 10 55 

80. АТ “АЛЬТБАНК” 94,8 0 3,1 10 97,7 10 0,8 0 0,0 0 0,8 10 0,6 10 0 10 50 
81. ПАТ 

“КБ“ФІНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР” 

97,7 0 1,3 10 98,3 10 56,8 10 21,1 0 9,0 10 1,1 10 14,3 5 55 

82. ПАТ “БАНК 
“ПОРТАЛ” 96,9 0 1,3 10 95,4 10 34,6 10 85,4 0 14,2 10 -3,6 0 1,9 10 50 
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83. ПАТ “КРЕДИТ 
ОПТИМА БАНК” 95,1 0 1,1 10 45,7 0 28,7 5 51,2 5 9,8 10 0,2 10 14,0 5 45 

84. ПАТ “АЛЬПАРІ 
БАНК” 95,9 0 1,0 10 59,7 5 0,0 0 4,5 0 0,0 10 2,3 10 0 10 45 

85. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” 149,2 0 1,0 10 1,1 0 0,0 0 97,2 0 37,0 5 -32,5 0 35,1 0 15 
86. ПАТ КБ “Центр” 92,5 0 1,7 10 91,4 10 60,8 10 68,3 10 7,3 10 0,4 10 6,2 10 70 
87. ПАТ “АП БАНК” 119,6 0 2,4 10 56,8 5 4,6 0 23,8 0 34,3 5 -1,7 0 0 0 20 
88. АТ “КІБ” 90,9 0 2,2 10 94,2 10 81,8 10 44,2 0 2,2 10 0,9 10 2,3 10 60 
89. “ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” 

96,4 0 5,4 5 94,0 10 56,2 10 61,2 5 3,3 10 0,2 10 0,9 10 60 

90. ПАТ АКБ “Львів” 153,3 0 8,3 5 80,3 10 70,6 10 51,7 5 7,0 10 -0,3 0 16,2 0 40 
91. АБ “ЕКСПРЕС-БАНК” 57,8 5 3,3 10 88,3 10 38,2 10 39,4 0 15,8 10 0,0 0 25,0 0 45 
92. АКБ 

“ІНДУСТРІАЛБАНК” 71,9 5 3,3 10 95,9 10 77,3 10 74,8 10 6,1 10 0,0 0 35,1 0 55 

93. АТ “РЕГІОН-БАНК” 80,4 0 2,2 10 98,7 10 51,9 10 41,6 0 10,9 10 0,3 10 28,4 0 50 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Продовження додатку Н 
Таблиця Н.2 

Групування банків України за рівнем економічної безпеки у 2016р. 
Високий 

(61-80 балів) 
Задовільний 
(41-60 балів) 

Низький 
(21-40 балів) 

Критичний 
(до 20 балів) 

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” АТ “Райффайзен Банк Аваль” ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” Укр.банк реконстр.та розв. 
ПАТ“СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК” ПАТ “КРЕДОБАНК” АТ “Укрексімбанк” ПАТ “Промінвестбанк” 
ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” ПАТ “ВіЕс Банк” АТ “ОЩАДБАНК” ПАТ “ВТБ БАНК” 

Акціонерний банк“Південний” ПАТ “МАРФІН БАНК” АБ “УКРГАЗБАНК” АТ “УкрСиббанк” 
АТ “ТАСКОМБАНК” ПАТ “Ідея Банк” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” ПАТ “СБЕРБАНК” 

ПАТ “А - БАНК” ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” ПАТ “УКРСОЦБАНК” ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” 
ПАТ АКБ “АРКАДА” ПАТ “ІНГ Банк Україна” ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК” ПАТ “АП БАНК” 
ПАТ “Полтава-банк” ПАТ “СІТІБАНК” АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”  

ПАТ “БАНК “ГРАНТ” ПАТ “БАНК ФОРВАРД” ПАТ “АЛЬФА-БАНК”  
ПАТ “БАНК 3/4” ПАТ “Дойче Банк ДБУ” АТ “ОТП БАНК”  

ПАТ “КРИСТАЛБАНК” ПАТ “БТА Банк” АТ “БМ БАНК”  
ПАТ “АБ “РАДАБАНК” ПАT “ПУМБ” ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”  
АТ “БАНК БОГУСЛАВ” ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”  

ПАТ “ОКСІ БАНК” ПАТ “БАНК ВОСТОК” ПАТ “ДІАМАНТБАНК”  
Полікомбанк ПАТ “МІБ” АТ “Місто Банк”  

ПАТ “ПФБ” м.Кременчук ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” АКБ “НОВИЙ”  
ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”  
ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” ПАТ “ФІНБАНК”  

ПАТ КБ “Центр” ПАТ “КБ “ГЛОБУС” ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”  
 ПАТ “БАНК АВАНГАРД” ПАТ “РВС БАНК”  
 ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК” ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”  
 ПАТ “МОТОР-БАНК” ПАТ “АПЕКС-БАНК”  
 ПАТ “БАНК СІЧ” ПАТ “ВЕКТОР БАНК”  
 ПАТ “АСВІО БАНК” ПАТ АКБ “Львів”  
 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ   
 АТ “МетаБанк”   
 ПАТ“БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ”   
 АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”   
 ПАТ “АЙБОКС БАНК”   
 ПАТ “ДІВІ БАНК”   
 ПАТ “АКБ “КОНКОРД”   
 ПАТ “АКБ “Траст-капітал”   
 ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”   
 АТ “АЛЬТБАНК”   
 ПАТ “КБ“ФІНАНСОВИЙ 

ПАРТНЕР”   
 ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”   
 ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК”   
 ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК”   
 АТ “КІБ”   
 “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК”   
 АБ “ЕКСПРЕС-БАНК”   
 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”   
 АТ “РЕГІОН-БАНК”   

19 43 24 7 
Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Таблиця П.1 

Розрахункові значення показників економічної безпеки банків України за 2015рр. 
№ 
з/п Назва банку 

Ступінь 
залежності від 
акціонерів, % 

Мультиплікатор 
капіталу, рази 

Рівень 
фондування,  % 

Рівень 
стабільності 
депозитів,  % 

Рівень 
кредитної 

активності,  % 

Рівень 
резервування,  % ROA,  % 

Рівень проблемності 
кредитного 

портфеля,  % 
Загальний 

бал 
значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал значення бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. АТ “Укрексімбанк” -693,6 0 -45,2 0 53,8 5 32,3 10 39,0 0 24,3 10 -8,17 0 27,1 0 25 
2. АТ “ОЩАДБАНК” 407,4 0 21,7 0 61,5 5 52,9 10 41,2 0 22,3 10 -8,10 0 31,9 0 25 
3. АБ “УКРГАЗБАНК” 322,3 0 9,7 5 73,8 5 56,9 10 33,8 0 18,8 10 0,86 10 20,3 0 40 

4. Укр.банк реконстр.та 
розв. 185,1 0 1,9 10 0,4 0 0,0 0 0,3 0 0,0 0 0,48 10 8,0 10 30 

5. 
ПАТ 
“РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

101,7 0 1,8 10 22,1 0 0,0 0 0,0 0 -1,8 0 1,72 10 100,0 0 20 

6. ПАТ “Держзембанк” 94,6 0 1,1 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,68 10 0 0 20 

7. ПАТ 
“Промінвестбанк” -154,9 0 -3,4 0 31,2 0 48,1 10 76,5 0 40,5 5 -30,55 0 33,5 0 15 

8. ПАТ 
“УКРСОЦБАНК” 57,3 5 3,9 10 66,2 5 57,1 10 67,1 10 26,8 5 -6,31 0 36,5 0 45 

9. АТ “Райффайзен 
Банк Аваль” 47,9 10 8,2 5 87,2 10 33,4 10 49,3 0 37,0 5 0,00 0 34,9 0 40 

10. ПАТ “ВТБ БАНК” 3001,3 0 30,4 0 38,5 0 65,0 10 66,2 10 44,6 5 -12,84 0 38,2 0 25 
11. ПАТ “НЕОС БАНК” 95,9 0 2,3 10 43,9 0 58,2 10 1,1 0 5,2 10 -5,78 0 27,9 0 30 
12. ПАТ “КРЕДОБАНК” 231,2 0 10,0 5 76,0 10 52,1 10 50,0 5 7,7 10 1,47 10 8,8 10 60 
13. ПАТ “ВіЕс Банк” 49,3 10 4,3 10 35,8 0 49,8 10 46,7 0 25,6 5 3,17 10 38,0 0 45 

14. ПАТ “МАРФІН 
БАНК” 118,8 0 8,1 5 99,2 10 33,8 10 47,4 0 12,8 10 -4,38 0 18,1 0 35 

15. АТ “УкрСиббанк” 98,4 0 24,1 0 80,0 10 31,5 10 48,3 0 8,2 10 0,09 10 14,6 5 45 
16. ПАТ “Ідея Банк” 171,8 0 18,6 0 88,2 10 80,3 10 79,2 0 6,5 10 -10,64 0 8,8 10 40 

17. ПАТКБ “ПРАВЕКС-
БАНК” 59,9 5 2,9 10 93,3 10 31,6 10 37,0 0 28,6 5 -16,40 0 49,1 0 40 

18. ПАТ “КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК” 58,7 5 11,2 0 88,9 10 48,1 10 59,5 5 10,9 10 2,00 10 9,6 10 60 

19. ПАТ “УНІВЕРСАЛ 
БАНК” 177,9 0 8,8 5 62,9 5 72,3 10 64,7 5 22,3 10 -29,82 0 43,2 0 35 

20. АТ “ПІРЕУС БАНК 
МКБ” 497,5 0 6,2 5 50,9 5 56,4 10 32,4 0 35,2 5 -13,44 0 40,2 0 25 

21. ПАТ “АЛЬФА-
БАНК” 176,8 0 16,1 0 63,5 5 81,6 10 64,8 5 23,8 10 -7,03 0 17,3 0 30 
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22. ПАТ “ІНГ Банк 
Україна” 24,8 10 5,1 5 29,9 0 25,4 10 78,7 0 1,2 10 8,47 10 18,0 0 45 

23. АТ “ОТП БАНК” 222,8 0 12,9 0 93,9 10 41,5 10 63,3 5 36,9 5 -12,71 0 28,5 0 30 
24. ПАТ “СІТІБАНК” 2,7 10 6,5 5 94,8 10 7,5 0 17,0 0 0,2 10 14,64 10 7,2 10 55 

25. АТ “ПРОКРЕДИТ 
БАНК” 77,0 0 14,3 0 90,4 10 51,3 10 65,2 10 5,5 10 1,32 10 4,6 10 60 

26. ПАТ “СБЕРБАНК” 360,4 0 22,8 0 35,9 0 52,3 10 86,9 0 21,9 10 0,00 0 24,3 0 20 
27. АТ “БМ БАНК” 197,8 0 3,8 10 33,9 0 78,7 10 75,2 10 11,4 10 -11,08 0 17,7 0 40 

28. ПАТ “БАНК 
ФОРВАРД” 83,1 0 4,8 10 58,7 5 88,3 10 58,3 5 23,3 10 -7,55 0 16,3 0 40 

29. ПАТ “КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК” 56,5 5 4,6 10 12,6 0 36,5 10 54,9 5 14,5 10 5,19 10 2,5 10 60 

30. ПАТ “Дойче Банк 
ДБУ” 60,3 5 4,3 10 96,7 10 60,6 10 33,8 0 0,0 0 10,16 10 7,1 10 55 

31. 
ПАТ“СЕБ 
КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” 

66,7 5 2,7 10 85,0 10 25,0 5 67,5 10 0,0 0 4,93 10 8,0 10 60 

32. ПУАТ “ФІДОБАНК” 189,6 0 5,6 5 89,4 10 74,0 10 50,2 5 17,2 10 -15,62 0 19,7 0 40 

33. ПАТ КБ 
“ПРИВАТБАНК” 77,3 0 9,6 5 75,0 5 70,6 10 67,1 10 9,6 10 0,11 10 10,3 5 55 

34. Акціонерний 
банк“Південний” 47,4 10 9,7 5 58,2 5 53,6 10 61,6 5 6,1 10 0,28 10 6,1 10 65 

35. ПАT “ПУМБ” 89,9 0 10,3 0 81,2 10 55,5 10 69,8 10 22,2 10 -4,78 0 19,7 0 40 

36. ПАТ “МЕГАБАНК”, 
Харків 74,8 5 10,7 0 67,6 5 55,5 10 81,3 0 5,2 10 0,29 10 14,2 5 45 

37. ПАТ 
“ДІАМАНТБАНК” 56,3 5 19,0 0 74,2 5 67,9 10 51,3 5 4,7 10 -0,05 0 9,1 10 45 

38. ПАТ “БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО” 2626,2 0 237,0 0 82,8 10 59,2 10 61,8 5 19,6 10 -8,06 0 30,9 0 35 

39. ПАТ “БАНК 
ВОСТОК” 72,1 5 15,4 0 72,9 5 37,3 10 56,4 5 2,4 10 0,79 10 5,6 10 55 

40. ПАТ “ПтБ” 476,7 0 41,8 0 86,9 10 85,8 10 84,6 0 11,6 10 -3,98 0 10,1 5 35 

41. ПАТ “БАНК 
АЛЬЯНС” 89,1 0 1,9 10 16,2 0 0,0 0 60,9 5 20,8 10 -6,38 0 68,7 0 25 

42. АКБ “НОВИЙ” 200,7 0 30,3 0 92,9 10 19,3 0 26,5 0 2,9 10 0,00 0 4,7 10 30 
43. Полікомбанк 53,5 5 3,8 10 92,8 10 61,6 10 51,7 5 3,9 10 0,04 10 7,0 10 70 

44. АТ 
“ТАСКОМБАНК” 89,0 0 11,0 0 73,3 5 76,0 10 71,9 10 6,6 10 0,42 10 3,5 10 55 

45. 
ПУБЛІЧНЕ 
АТ“БАНК 
ФАМІЛЬНИЙ” 

187,4 0 6,5 5 25,5 0 35,5 10 14,1 0 21,7 10 -18,21 0 65,1 0 25 

46. ПАТ АКБ “Львів” 232,3 0 12,5 0 76,4 10 72,5 10 61,0 5 7,3 10 -2,98 0 10,2 5 40 
47. ПАТ “ОКСІ БАНК” 93,2 0 3,8 10 83,7 10 74,9 10 61,1 5 2,1 10 0,01 10 4,7 10 65 
48. ПАТ “А - БАНК” 46,1 10 12,2 0 87,0 10 86,3 10 53,5 5 11,1 10 2,07 10 9,5 10 65 
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49. 
АКБ 
“ІНДУСТРІАЛБАНК
” 

71,8 5 3,4 10 89,4 10 74,7 10 68,9 10 5,5 10 0,09 10 6,1 10 75 

50. ПАТ “КБ 
“Інвестбанк” 71,1 5 3,6 10 71,8 5 61,9 10 54,0 5 2,9 10 0,53 10 2,4 10 65 

51. ПАТ “Полтава-банк” 25,5 10 3,3 10 94,0 10 53,9 10 40,6 0 5,7 10 2,75 10 6,6 10 70 
52. ПАТ “ФІНБАНК” 106,6 0 4,4 10 20,6 0 27,4 5 96,3 0 19,1 10 -2,29 0 12,6 5 30 

53. ПАТ “БАНК 
“ГРАНТ” 75,0 5 5,3 5 81,7 10 59,4 10 66,1 10 3,4 10 0,08 10 6,5 10 70 

54. АТ “РЕГІОН-БАНК” 60,6 5 4,3 10 81,8 10 53,9 10 72,2 10 8,2 10 0,96 10 6,2 10 75 
55. ПАТ “БТА Банк” 91,1 0 1,5 10 79,0 10 69,3 10 21,8 0 10,1 10 0,13 10 50,1 0 50 
56. ПАТ “АСВІО БАНК” 80,9 0 5,2 5 99,2 10 66,2 10 73,7 10 5,6 10 0,42 10 2,1 10 65 

57. 
ПАТ 
“КОМІНВЕСТБАНК
” 

79,3 0 7,3 5 91,1 10 49,3 10 58,7 5 5,8 10 0,28 10 7,2 10 60 

58. ПАТ“БАНК 
“УКРАЇН.КАПІТАЛ” 78,6 0 5,8 5 86,9 10 74,2 10 44,5 0 3,8 10 -1,23 0 7,8 10 45 

59. ПАТ “ФІНАНС 
БАНК” 86,3 0 1,3 10 96,9 10 0,0 0 31,8 0 11,7 10 0,49 10 15,0 5 45 

60. АТ “НК БАНК” 91,0 0 2,3 10 74,7 5 63,6 10 73,6 10 22,0 10 1,69 10 15,6 5 60 

61. ПАТ АКБ 
“АРКАДА” 32,2 10 5,2 5 89,8 10 89,8 10 64,3 5 7,8 10 1,87 10 0,2 10 70 

62. АТ “МетаБанк” 81,0 0 4,3 10 90,1 10 56,0 10 35,0 0 4,6 10 1,39 10 8,8 10 60 
63. АТ “Місто Банк” 98,3 0 7,2 5 71,8 5 47,3 10 80,9 0 4,0 10 -0,99 0 4,1 10 40 

64. ПАТ “ЮНЕКС 
БАНК” м. Київ 145,6 0 6,2 5 99,2 10 69,4 10 69,6 10 11,2 10 -4,90 0 16,9 0 45 

65. ПАТ “КСГ БАНК” 74,3 5 2,2 10 92,9 10 83,6 10 87,0 0 7,2 10 0,45 10 4,3 10 65 
66. АТ “КІБ” 80,9 0 2,0 10 90,6 10 46,9 10 67,3 10 2,0 10 7,02 10 0,0 0 60 

67. ПАТ 
“АГРОКОМБАНК” 68,2 5 3,1 10 71,5 5 61,1 10 70,7 10 2,8 10 0,41 10 2,5 10 70 

68. 
ПАТ “КБ 
“ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ” 

103,7 0 2,2 10 59,8 5 80,8 10 57,3 5 2,2 10 -4,60 0 8,0 10 50 

69. АБ “ЕКСПРЕС-
БАНК” 54,2 5 3,4 10 75,3 5 33,9 10 35,2 0 12,2 10 0,21 10 18,2 0 50 

70. ПАТ 
“КЛАСИКБАНК” 97,6 0 1,4 10 84,7 10 93,4 10 95,8 0 29,8 5 0,00 0 0,8 10 45 

71. ПАТ “АБ 
“РАДАБАНК” 76,2 0 3,2 10 98,4 10 44,0 10 58,6 5 5,2 10 1,49 10 6,3 10 65 

72. АБ “КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ” 88,6 0 5,8 5 88,0 10 56,3 10 56,5 5 20,9 10 -0,37 0 20,1 0 40 

73. 
“ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” 

97,8 0 5,3 5 93,0 10 75,9 10 69,2 10 1,2 10 0,01 10 4,0 10 65 
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74. ПАТ “ПФБ” 
м.Кременчук 78,0 0 2,2 10 92,9 10 37,5 10 57,4 5 7,8 10 5,97 10 5,0 10 65 

75. АТ “АРТЕМ-БАНК” 122,2 0 6,9 5 70,6 5 67,8 10 83,5 0 13,9 10 0,00 0 8,3 10 40 

76. АТ “ФОРТУНА-
БАНК” 65,3 5 5,7 5 75,3 5 89,3 10 91,3 0 10,0 10 -2,00 0 8,4 10 45 

77. ПАТ 
“ФІНЕКСБАНК” 98,1 0 2,6 10 39,8 0 7,0 0 40,4 0 1,2 10 1,04 10 0,1 10 40 

78. ПАТ “АКБ “Траст-
капітал” 72,7 5 3,4 10 54,4 5 88,3 10 66,9 10 13,4 10 -1,96 0 12,2 5 55 

79. ПАТ КБ 
“ЄВРОБАНК” 96,1 0 13,5 0 94,3 10 65,3 10 54,9 5 2,0 10 0,03 10 8,2 10 55 

80. БАНК ІНВЕСТ. ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ 91,9 0 10,0 5 91,1 10 82,9 10 92,9 0 2,8 10 0,23 10 1,3 10 55 

81. ПАТ “АКБ 
“КОНКОРД” 94,0 0 1,9 10 79,4 10 37,0 10 59,6 5 14,8 10 0,98 10 1,5 10 65 

82. АТ “БАНК 
БОГУСЛАВ” 91,8 0 3,3 10 91,8 10 65,2 10 57,2 5 5,3 10 0,26 10 6,3 10 65 

83. ПАТ “КРЕДИТВЕСТ 
БАНК” 56,4 5 5,8 5 54,9 5 33,7 10 49,0 0 0,3 10 4,90 10 0,2 10 55 

84. ПАТ “КРЕДИТ 
ОПТИМА БАНК” 91,4 0 2,1 10 10,3 0 20,8 5 76,2 0 13,3 10 0,14 10 6,0 10 45 

85. 
АТ 
“УКРБУДІНВЕСТБА
НК” 

92,9 0 3,2 10 99,4 10 19,7 0 26,5 0 5,2 10 0,49 10 21,5 0 40 

86. ПАТ БАНК “ТРАСТ” 72,4 5 7,6 5 82,1 10 75,4 10 56,0 5 8,8 10 0,00 0 9,1 10 55 

87. ПАТ “МОТОР-
БАНК” 90,1 0 5,3 5 99,3 10 20,4 5 20,7 0 7,7 10 1,09 10 21,9 0 40 

88. ПАТ “КБ “ГЛОБУС” 68,1 5 5,8 5 63,8 5 63,7 10 60,8 5 8,4 10 0,02 10 8,9 10 60 
89. ПАТ “АП БАНК” 115,2 0 1,1 10 50,5 5 55,2 10 35,1 0 51,7 0 -81,22 0 0,01 10 35 
90. ПАТ “МІБ” 82,4 0 33,2 0 94,2 10 66,0 10 40,9 0 4,6 10 0,57 10 3,2 10 50 

91. ПуАТ “КБ 
“АКОРДБАНК” 95,3 0 4,1 10 65,1 5 60,3 10 83,5 0 2,5 10 0,12 10 7,2 10 55 

92. ПАТ “БАНК 3/4” 78,1 0 1,7 10 93,4 10 63,6 10 52,5 5 1,7 10 0,61 10 0,4 10 65 

93. ПАТ 
“ЄВРОПРОМБАНК” 59,5 5 5,2 5 99,4 10 90,6 10 92,6 0 13,1 10 0,14 10 0,1 10 60 

94. ПАТ “ВЕРНУМ 
БАНК” 133,8 0 3,2 10 72,1 5 28,4 5 57,0 5 16,7 10 -10,10 0 12,5 10 45 

95. ПАТ “АПЕКС-
БАНК” 156,5 0 5,5 5 70,2 5 55,6 10 48,4 0 17,8 10 -10,90 0 11,1 5 35 

96. ПАТ КБ “Центр” 93,2 0 1,6 10 47,6 0 30,3 10 49,4 0 7,1 10 -0,61 0 11,2 5 35 

97. ПУАТ 
“СМАРТБАНК” 84,4 0 1,5 10 98,7 10 4,8 0 75,1 10 3,9 10 0,55 10 0,0 0 50 

98. ПАТ “БАНК СІЧ” 91,8 0 12,8 0 93,1 10 25,9 5 30,5 0 0,5 10 0,28 10 0,7 10 45 
99. ПАТ “ДІВІ БАНК” 99,3 0 1,4 10 89,7 10 57,8 10 83,1 0 30,3 5 -21,54 0 26,7 0 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

100. 
ПАТ 
“КБ“ФІНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР” 

94,5 0 1,3 10 91,2 10 52,9 10 12,7 0 7,2 10 2,28 10 17,8 0 50 

101. ПАТ “АЛЬПАРІ 
БАНК” 98,3 0 1,0 10 79,5 10 73,6 10 22,6 0 0,0 0 1,03 10 0,0 0 40 

102. ПАТ “БАНК 
МИХАЙЛІВСЬКИЙ” 117,6 0 7,0 5 80,1 10 75,2 10 71,8 10 2,4 10 2,03 10 1,2 10 65 

103. ПАТ “БАНК 
АВАНГАРД” 83,0 0 2,8 10 94,1 10 29,9 5 1,0 0 23,3 10 5,54 10 0,0 0 45 

104. ПАТ“ІНВЕСТИЦІЙН
О-ТРАСТ.БАНК 99,0 0 1,0 10 47,0 0 0,0 0 64,0 5 0,0 0 0,15 10 0,0 0 25 

105. ПАТ “БАНК 
“ПОРТАЛ” 92,5 0 1,2 10 87,5 10 29,1 5 76,5 0 5,8 10 7,99 10 1,9 10 55 

106. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” 99,8 0 1,0 10 1,5 0 0,0 0 96,2 0 9,8 10 0,22 10 0,0 0 30 

107. ПАТ “ВЕКТОР 
БАНК” 98,5 0 1,2 10 77,7 10 65,0 10 95,0 0 1,6 10 0,89 10 0,0 0 50 

108. ПАТ 
“КРИСТАЛБАНК” 80,2 0 4,1 10 97,3 10 23,2 5 24,2 0 1,1 10 8,59 10 4,7 10 55 

109. ПАТ“ПЕРЕХІДН.БА
НК“РВС БАНК” 39,3 10 2,0 10 10,9 0 0,3 0 0,0 0 7,3 10 82,98 10 24,1 0 40 

Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Продовження додатку П 
Таблиця П.2 

Групування банків України за рівнем економічної безпеки у 2015р. 
Високий 

(61-80 балів) 
Задовільний 
(41-60 балів) 

Низький 
(21-40 балів) 

Критичний 
(до 20 балів) 

Полікомбанк ПАТ “УКРСОЦБАНК” АТ “Укрексімбанк” ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 

ПАТ “ОКСІ БАНК” ПАТ “КРЕДОБАНК” АТ “ОЩАДБАНК” ПАТ “Держзембанк” 
ПАТ “А - БАНК” ПАТ “ВіЕс Банк” АБ “УКРГАЗБАНК” ПАТ “Промінвестбанк” 

АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” АТ “УкрСиббанк” Укр.банк реконстр.та розв. ПАТ “СБЕРБАНК” 
ПАТ “КБ “Інвестбанк” ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” АТ “Райффайзен Банк Аваль”  
ПАТ “Полтава-банк” ПАТ “ІНГ Банк Україна” ПАТ “ВТБ БАНК”  

ПАТ “БАНК “ГРАНТ” ПАТ “СІТІБАНК” ПАТ “НЕОС БАНК”  
АТ “РЕГІОН-БАНК” АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” ПАТ “МАРФІН БАНК”  
ПАТ “АСВІО БАНК” ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” ПАТ “Ідея Банк”  
ПАТ АКБ “АРКАДА” ПАТ “Дойче Банк ДБУ” ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК”  

ПАТ “КСГ БАНК” ПАТ“СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК” ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”  

ПАТ “АГРОКОМБАНК” ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”  
ПАТ “АБ “РАДАБАНК” Акціонерний банк“Південний” ПАТ “АЛЬФА-БАНК”  

“ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК” ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків АТ “ОТП БАНК”  

ПАТ “ПФБ” м.Кременчук ПАТ “ДІАМАНТБАНК” АТ “БМ БАНК”  
ПАТ “АКБ “КОНКОРД” ПАТ “БАНК ВОСТОК” ПАТ “БАНК ФОРВАРД”  
АТ “БАНК БОГУСЛАВ” АТ “ТАСКОМБАНК” ПУАТ “ФІДОБАНК”  

ПАТ “БАНК 3/4” ПАТ “БТА Банк” ПАT “ПУМБ”  
ПАТ “БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ” ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК” ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”  

 ПАТ“БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ” ПАТ “ПтБ”  
 ПАТ “ФІНАНС БАНК” ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”  
 АТ “НК БАНК” АКБ “НОВИЙ”  
 АТ “МетаБанк” ПУБЛІЧНЕ АТ“БАНК ФАМІЛЬНИЙ”  
 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ ПАТ АКБ “Львів”  
 АТ “КІБ” ПАТ “ФІНБАНК”  
 ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” АТ “Місто Банк”  
 АБ “ЕКСПРЕС-БАНК” АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”  
 ПАТ “КЛАСИКБАНК” АТ “АРТЕМ-БАНК”  
 АТ “ФОРТУНА-БАНК” ПАТ “ФІНЕКСБАНК”  
 ПАТ “АКБ “Траст-капітал” АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК  
 ПАТ КБ “ЄВРОБАНК” ПАТ “МОТОР-БАНК”  
 БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ ПАТ “АП БАНК”  
 ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” ПАТ “АПЕКС-БАНК”  
 ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК” ПАТ КБ “Центр”  
 ПАТ БАНК “ТРАСТ” ПАТ “ДІВІ БАНК”  
 ПАТ “КБ “ГЛОБУС” ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК”  
 ПАТ “МІБ” ПАТ“ІНВЕСТИЦІЙНО-

ТРАСТ.БАНК  
 ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”  
 ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” ПАТ“ПЕРЕХІДН.БАНК“РВС 

БАНК”  
 ПАТ “ВЕРНУМ БАНК”   
 ПУАТ “СМАРТБАНК”   
 ПАТ “БАНК СІЧ”   
 ПАТ “КБ“ФІНАНСОВИЙ 

ПАРТНЕР”   
 ПАТ “БАНК АВАНГАРД”   
 ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”   
 ПАТ “ВЕКТОР БАНК”   
 ПАТ “КРИСТАЛБАНК”   

19 47 39 4 
Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток Р 

Вихідна інформація для прогнозування основних показників діяльності 

банків України 

(млрд. грн) 

Рік         
2010 942,088 755,030 84,851 804,363 261,906 414,771 -13,027 
2011 1054,280 825,320 79,292 898,793 311,677 492,418 -7,708 
2012 1127,192 815,327 72,564 957,872 381,915 566,553 4,899 
2013 1278,095 911,402 70,178 1085,496 455,501 668,674 1,436 
2014 1316,852 1006,358 135,858 1168,829 421,648 148,023 -52,966 
2015 1254,385 1009,768 213,28 1150,672 414,606 103,713 -66,600 
2016 1256,299 1005,923 444,667 1132,515 442,808 123,784 -159,388 
2017 1333,831 1036,745 594,999 1172,723 472,403 161,108 -26,491 
2018 1359,703 1118,860 630,767 1204,743 476,688 154,960 22,339 
2019 1494,460 1033,539 530,780 1293,606 477,401 200,854 59,634 
 
де: 

 - активи банків України, млрд. грн; 

 - кредитний портфель банків України, млрд. грн; 

 -проблемні кредити банків України, млрд. грн; 

 - зобов’язання банків України, млрд. грн; 

-строкові депозити, млрд. грн; 

 - власний капітал банків України, млрд. грн; 

- результат діяльності банків України, млрд. грн. 
Джерело: складено на основі [113, 117] 
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Додаток С 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Системний підхід до забезпечення 

економічної безпеки банків. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 

(Warszawa, Polska). 2017. №3. С. 52-56. – 0,32 д.а. (Index Copernicus). Особистий 

внесок автора – визначено складові та сформовано систему забезпечення 

економічної банків.  

2. Журибіда Н. Р. Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей 

економічної безпеки банків. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія 

“Економічні науки”. 2017. № 5(5). С. 45-49. – 0,41 д.а. (Index Copernicus). 

3. Журибіда Н. Р. Систематизація загроз і небезпек економічній безпеці 

банків. Бізнес Інформ. 2018. №7. C. 234-239. – 0,44 д.а. (Index Copernicus). 

4. Журибіда Н. Р., Музичка О. М., Галько Є. О. Методичні підходи до 

оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 322-

327. – 0,45 д.а. (Index Copernicus). Особистий внесок автора – визначено 

показники-індикатори для оцінювання рівня фінансової безпеки банків. 

5. Журибіда Н. Р. Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної 

безпеки банків. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 

2019. Т. 24. Вип. 4(77). С. 123-127. 0,44 д.а. (Index Copernicus Internationals 

Journal Master List). 

6. Журибіда Н. Р. Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня 

економічної безпеки банків. Бізнес навігатор. 2019. № 6(55). С. 81-86. – 0,42 д.а. 

(Index Copernicus, Crossref). 

7. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Комплексний підхід до оцінювання рівня 

економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 92-99. 

(Index Copernicus). Особистий внесок автора – розроблено методику 

оцінювання рівня економічної безпеки банків з врахуванням ресурсної, 

активоформуючої (трансформаційної), ризикоформуючої, стабілізаційно-
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функціональної та результативної складових. 

8. Журибіда Н. Р. Особливості формування стратегії економічної безпеки 

банків. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. C. 25-30. (Index 

Copernicus Internationals Journal Master List). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І. Систематизація загроз і небезпек 

економічної безпеки банків. Формування стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємницьких структур в Україні: мат. ІІІ Всеукраїн. науково-

практичної конференції, 23-25 листоп., 2017 р. Львів: УАД, 2017. Львів: Укр. 

акад. друкарства, 2017. С. 92-94. – 0,2 д.а. Особистий внесок автора – 

запропоновано новітні критерії класифікації загроз і небезпек економічній 

безпеці. 

10. Журибіда Н. Р. Роль інноваційно-інвестиційної складової у забезпеченні 

економічної безпеки банків. Конкурентоспроможна модель інноваційного 

розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: 

Ексклюзив-Систем, 2018. С. 70-72. – 0,2 д.а. 

11. Журибіда Н. Р. Особливості оцінювання економічної безпеки банків в 

сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи України в умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів 

та студентів 20 травня 2019 року. Львів, 2019. С. 18-20. – 0,15 д.а. 

12. Журибіда Н. Р., Копилюк О. І., Музичка О. М. Антикризове управління 

як інструмент забезпечення економічної безпеки банків. Трансформація 

фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса 13-14 червня 

2019 р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 208-212. – 0,2 д.а. Особистий внесок автора – 

здійснено групування банків України залежно від типу й глибини кризи та рівня їх 

економічної безпеки. 
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13. Журибіда Н. Р. Індикаторний підхід до оцінювання економічної безпеки 

банків. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в 

умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 

43-45. – 0,2 д.а. 

14. Журибіда Н. Р. Виклики та загрози функціонуванню банків України. 

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: 

матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Стратегії глобальної 

конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри”. – Черкаси: Черкаський 

державний технологічний університет, 2020. С. 33-36. – 0,22 д.а. 

15. Журибіда Н. Р. Ідентифікація загроз та небезпек у функціонуванні 

банків України. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во 

Львівського торговельно-економічного університету, 2020. С. 139-141. – 0,2 д.а. 
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