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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обрання вектору європейської інтеграції України як

головного пріоритету зовнішньої та внутрішньої полі�
тики висуває підвищені вимоги щодо забезпечення
стійкості та стабільності банківської системи, оскільки
це є однією з найважливіших умов розвитку національ�
ної економіки будь�якої країни. Однак, в умовах поси�
лення конкурентної боротьби, динамізму зовнішнього
середовища, загострення економіко�політичних криз
підвищується ризиковість банківської діяльності та не�
визначеність при прийнятті фінансових управлінських
рішень, що й актуалізує необхідність більш детального
дослідження різних аспектів процесу оцінки фінансо�
вої стабільності банків України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням теоретичних та практичних питань

оцінювання фінансової стабільності банків займалися,
багато провідних вчених та практиків таких, як: Т.А. Ва�
сильєва, Н.Г. Волик, І.І. Д'яконова, О.В. Заруцька, П.М.
Карась, В.В. Коваленко, Л.В. Кузнєцова, В.І. Міщенко,
Є.Ю. Мордань, Н.В. Приходько, І.М. Чмутова, Н.І. Шпа�
ковська та інші. Проте результати аналізу наукової літе�
ратури підтвердили, що сьогодні не існує єдиного ком�
плексного підходу до визначення рівня фінансової ста�
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більності банків. Це зумовлено перш за все різними по�
глядами вчених щодо складу показників, які необхідно
використовувати. Окрім цього, представлені методики
оцінки фінансової стабільності банків мають значний
перелік показників, що значно ускладнює процес прий�
няття своєчасних управлінських рішень. Тому доцільно
стверджувати, що недостатньо дослідженими залиша�
ються питання щодо можливості здійснення експрес�
оцінки фінансової стабільності банків України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є здійснення експрес�оцінки

фінансової стабільності банків України та визначення
її якісних рівнів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні одна з розповсюджених методик оцінки
фінансової стабільності банківської системи базується
на основі обчислення основних та додаткових індика�
торів фінансової стабільності, запропонованих Міжна�
родним валютним фондом [1]. Вони характеризують
фінансове здоров'я та міцність фінансових установ краї�
ни та їх контрагентів — корпорацій і домогосподарств.
Основний набір містить показники, що характеризують
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стан банківського сектора: достатність капіталу, якість
активів, прибуток і рентабельність, ліквідність, чут�
ливість до ринкового ризику. Додатковий набір скла�
дається з показників банківського сектора, які не вхо�
дять до основного набору, а також показників небанк�
івських фінансових установ, підприємств, домашніх гос�
подарств, фінансових ринків і ринку нерухомості. У за�
гальному вигляді додатковий набір індикаторів фінан�
сової стійкості класифікується за чотирма групами:
1) індикатори фінансового сектора; 2) індикатори не�
фінансового сектора; 3) макроекономічні індикатори;
4) структурні індикатори. Застосування розглянутої ме�
тодики також висвітлюється та практично реалізуєть�
ся в роботах дослідників [7; 8; 9; 12]. Однак розрахунок
представлених індикаторів ускладнюється внаслідок не�
доступності широкої банківської статистики для загаль�
ного відкритого доступу.

Слід зазначити, що попри наявність відмінностей у
трактуванні дефініцій "фінансова стійкість" та "фінан�
сова стабільність", у більшості підходів до оцінювання
вони використовуються як синоніми.

Досить грунтовно розроблено модель оцінки фінан�
сової стійкості банківської системи в роботі [12]. Ця
модель складається з п'яти груп: 1) "Достатність капі�
талу"; 2) "Якість активів"; 3) "Прибуток і рентабель�
ність"; 4) "Ліквідність"; 5) "Динаміка".

Група "Достатність капіталу" представлена показ�
никами платоспроможності та забезпечення капіталу;
група "Якість активів" об'єднує показники якості кре�

дитного портфеля, кредитного ризи�
ку, ринкового ризику, валютного
ризику; до групи "Прибуток і рента�
бельність" входять показники рента�
бельності активів (ROA) та рента�
бельності обороту (ROS); групу
"Ліквідність" складають показники
поточної ліквідності та довгостро�
кової ліквідності. До показників гру�
пи "Динаміка" належать показник
динаміки депозитів та показник ди�
наміки нерегулярних заборгованос�
тей [12, с. 15—16].

Так, наприклад, у запропонова�
ному в [4] підході розраховується аг�
регований показник фінансової ста�
більності банківської системи
(AIFS), який враховує коефіцієнти
фінансової стабільності (коефіцієн�
ти платоспроможності, рентабель�
ності, ліквідності, кредитного та ва�
лютного ризиків), фінансової ураз�
ливості (відображають макроеко�
номічні умови, включаючи стан дер�
жавного бюджету, валютних ре�
зервів та реального сектора), еконо�
мічного клімату (характеризують
стан економіки основних контра�
гентів України).

На думку дослідників [2; 6], оці�
нку фінансової стійкості банку до�
цільно здійснювати за такими клю�
човими критеріями, як: капітальна
база банку, ліквідність, прибутко�
вість та якість активів.

З метою отримання комплексної
оцінки фінансової стійкості банків
автори [3; 28] в своїх дослідженнях
розраховує показники ресурсної
стійкості, ліквідності, ділової актив�
ності та прибутковості (ефектив�
ності діяльності).

Схожий погляд на оцінку фінан�
сової стійкість банку, яка визна�
чається через систему показників,

що описують якість активів банку; якість ресурсної бази;
якість банківських продуктів і послуг; рентабельність
діяльності банку; управління ризиками та якість менед�
жменту банку, наводиться в роботі [5].

Незважаючи на значний перелік показників оцінки
фінансової стійкості банків, автори [10; 11] поєднують їх
в 4 групи: оцінка капітальної стійкості, якості активів та
пасивів банку, ліквідності та ефективності управління.

Вивчення досліджень й інших авторів [14—27] у
сфері оцінки фінансової стійкості та стабільності банків
показало, що при всій багатоваріантності і багатофак�
торності існуючих методик у них на перший план, як
правило, виходить обов'язковий аналіз показників, по�
в'язаних з оцінкою активів, достатності капіталу,
ліквідності, ризиків, прибутковості та якості управлін�
ня.

Таким чином, на основі систематизації та аналізу
літератури відібрано 26 показників (рис. 1), які надають
змогу отримати комплексну оцінку фінансової стабіль�
ності банків України. Однак, з огляду на підвищену
волатильність функціонування банківського сектору
в періоди економіко�політичних криз, виникає потреба
отримання експрес�оціни, що сприятиме ухваленню
оперативних і економічно зважених рішень в умовах не�
визначеності та своєчасному визначенню найбільш про�
блемних зон у функціонуванні банків.

Тому на рисунку 1 представлено етапи експрес�оцін�
ки фінансової стабільності банків та визначення її рівня
на прикладі всіх банків України за період 2007—2016 рр.

Рис. 1. Послідовність та результати експресQоцінки фінансової стабільності
банків України
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Оскільки інформаційний простір системи показ�
ників оцінки фінансової стабільності банків охоплює
значну кількість коефіцієнтів, доцільним є скорочення
інформаційного простору ознак і виділення найбільш
значущих для аналізу та контролю показників.

Тому на другому етапі для розв'язання задачі ско�
рочення інформаційного простору пропонується вико�
ристовувати один з методів багатовимірного аналізу —
метод "центру ваги" [14], який дає можливість вибрати
показники�репрезентанти, що несуть у собі інформа�
ційне навантаження, притаманне групі показників. Ре�
зультати розрахунків евклідових відстаней між показ�
никами 4 напрямів оцінки фінансової стабільності банків
представлено в таблиці 1.

Виходячи з таблиці 1, видно, що вихідну сукупність
показників оцінки капітальної стійкості складали на�
ступні індикатори: коефіцієнт участі капіталу у форму�
ванні активів (К1), коефіцієнт надійності (К2), ко�
ефіцієнт фінансового важеля (К3), коефіцієнт захище�
ності власного капіталу (К4), співвідношення статутно�
го капіталу та банківського капіталу (К5), мультипліка�
тор капіталу (К6).

Результати розрахунків (табл. 1) показали, що най�
меншу суму відстаней має коефіцієнт захищеності влас�
ного капіталу (К4). Саме його і необхідно вважати по�
казником�репрезентантом в напрямку оцінки капіталь�
ної стійкості. Результати розрахунків за іншими напря�
мами оцінки фінансової стабільності банків також пред�
ставлено в таблиці 1.

Таким чином, у межах запропонованої процедури
відбору виділено перелік показників експрес�оцінки
фінансової стабільності банків за 4 напрямами. Так, у
межах аналізу показників ліквідності банків відібрано
коефіцієнт генеральної ліквідності (К11). Аналіз мат�
риці евклідових відстаней між показниками оцінки ре�
сурсної стійкості банків свідчить, що показником�ре�
презентантом є рівень робочих активів (К18). І рента�

бельність активів (К20) є представником групи показ�
ників оцінки ефективності діяльності банків. Таким чи�
ном, отримані показники експрес�оцінки дозволять опе�
ративно діагностувати стан фінансової стабільності
банків за 4 обраними напрямами. Це, в свою чергу, підви�
щить ефективність прийняття управлінських рішень та
дозволить керівництву своєчасно вживати коригуваль�
них заходів щодо стабілізації діяльності банку в поточ�
ному періоді.

На третьому етапі автором запропоновано здійсни�
ти інтегральне оцінювання фінансової стабільності
банків, що сприятиме отриманню узагальненої і комп�
лексної оцінки, а також дослідженню зміни її рівня про�
тягом 2007—2016 рр.

З метою отримання більш повних та грунтовних вис�
новків щодо фінансової стабільності банків доцільно
визначити її рівень. Це завдання запропоновано вирі�
шити з використанням шкали, яка розроблена з ураху�
ванням закону Фібоначчі або на основі методу "золото�
го перетину" [29]. При цьому відомо, що мінімальне зна�
чення шкали відповідає значенню 0 (тобто мінімальне
значення, яке можуть приймати інтегральні показники),
а максимальне значення — 1 (максимальне значення
інтегральних показників). Згідно з законом Фібоначчі
всі зміни відбуваються на рівні 38,2 % та 61,8 %. Різниця
між максимальним та мінімальним значенням дорівнює
1. Перемноживши цю різницю послідовно на 0,382 і 0,618
і віднявши кожну з отриманих сум від "максимуму",
отримано значення шкали, при яких, за законом Фібо�
наччі, найбільш імовірне відбуваються зміни.

Таким чином, в результаті отримано три діапазони:
низького [0; 0,382]; середнього (0,382; 0,618] та високо�
го (0,618; 1] рівнів інтегральних показників оцінки фінан�
сової стабільності банків, розподіл яких наведено на
рисунку 1.

Як видно з рисунка 1, станом на 01.2008 та 01. 2009 року
рівень фінансової стабільності банків демонстрував до�

Таблиця 1. Матриця евклідових відстаней між показниками оцінки фінансової стабільності банків

1. Показники оцінки капітальної стійкості банків 

Пок-ки К1 К2 К3 К4 К5 К6 Сума 

К1 0 33188,54 90,0196 3,887232 23,41959 104,8081 33410,67 
К2 33188,54 0 33189,7 33189,51 33187,92 33188,57 165944,2 
К3 90,0196 33189,7 0 88,15368 81,67204 17,45617 33467 
К4 3,887232 33189,51 88,15368 0 23,21492 103,0375 33407,81 
К5 23,41959 33187,92 81,67204 23,21492 0 95,57262 33411,8 
К6 104,8081 33188,57 17,45617 103,0375 95,57262 0 33509,44 

2. Показники оцінки ліквідності банків 
Пок-ки К7 К8 К9 К10 К11 Сума 
К7 0 364,3946 374,7709 70,40611 68,88817 878,4597 
К8 364,3946 0 11,92116 370,1912 359,6868 1106,194 
К9 374,7709 11,92116 0 380,944 370,4068 1138,043 
К10 70,40611 370,1912 380,944 0 11,24767 832,7889 
К11 68,88817 359,6868 370,4068 11,24767 0 810,2295 

3. Показники оцінки ресурсної стійкості банків
Пок-ки К12 К13 К14 К15 К16 К17 К18 К19 Сума 
К12 0 365,88 32352,7 369,01 2,76 5,90 2,63 3,57 33102,52
К13 365,88 0 31988,87 732,79 365,65 365,13 364,68 364,69 34547,50
К14 32352,7 31988,87 0 32716,1 32352,8 32352,23 32351,79 32351,85 226466,44 
К15 369,01 732,79 32716,1 0 369,17 369,50 370,18 369,95 35296,74
К16 2,76 365,65 32352,8 369,17 0 7,24 2,08 4,52 33104,21
К17 5,90 365,13 32352,23 369,50 7,24 0 7,02 4,30 33111,31
К18 2,63 364,68 32351,79 370,18 2,08 7,02 0 4,03 33102,42
К19 3,57 364,69 32351,85 369,95 4,52 4,30 4,03 0 33102,90

4. Показники оцінки ефективності діяльності банку 
Пок-ки К20 К21 К22 К23 К24 К25 К26 Сума 
К20 0 15,59729 2,049392 4,808253 110,1779 108,1662 9,172749 249,9718 
К21 15,59729 0 17,12975 19,44105 112,1223 109,0965 16,60412 289,991 
К22 2,049392 17,12975 0 3,111191 109,3223 108,9152 9,632567 250,1604 
К23 4,808253 19,44105 3,111191 0 109,2433 109,0046 10,68778 256,2962 
К24 110,1779 112,1223 109,3223 109,2433 0 218,0779 110,3478 769,2916 
К25 108,1662 109,0965 108,9152 109,0046 218,0779 0 108,6965 761,957 
К26 9,172749 16,60412 9,632567 10,68778 110,3478 108,6965 0 265,1416 
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статньо низькі значення — 93,1 та 85,2 % відповідно за
роками. Результати розрахунків дають змогу стверджу�
вати про негативний вплив світової фінансової кризи,
що втілився через масовий відплив коштів населення з
банківських рахунків, кризу ліквідності банків, значне
зростання проблемної позичкової заборгованості, як
наслідок, збиткові результати діяльності більшості
українських банків.

Проте вже починаючи з 2010 р. розпочалося посту�
пове відновлення банківської системи, що підтверджуєть�
ся зростанням рівнів інтегрального показника фінансо�
вої стабільності. Банківська система України протягом
2010—2014 рр. зазнала значних змін, що виражалися у
пришвидшеному рості активів, капіталу, кредитів і депо�
зитів, обсяги яких відповідали до кризовому періоді.

Однак результати розрахунків продемонстрували
значне зниження фінансової стабільності банків за під�
сумками 2015 року. Це стало наслідком найскладнішої
банківської кризи, яка розпочалася наприкінці 2014 року
з різкої девальвації гривні та прискорення інфляційних
процесів, що призвело до значного зменшення банківсь�
кої ліквідності, виведення низки банківських установ з
ринку, погіршення умов функціонування банків та зни�
ження ефективності їх діяльності. Поряд з цим, знижен�
ня основних макроекономічних показників економіки
України, зростання соціальної напруги, тривалість і
інтенсивність військових дій, різкі курсові коливання,
непрогнозована політика регулятора також призводять
до істотного розбалансування діяльності банків.

Разом із тим варто зауважити, що в окреслений пе�
ріод закладено нові принципи проведення грошово�кре�
дитної політики: розпочинається перехід до режиму
таргетування інфляції, посилюється координація моне�
тарної та бюджетної політик, вдосконалюються мето�
ди й інструменти грошово�кредитного регулювання,
відбувається значне очищення банківської системи від
проблемних банків, що і стає запорукою до поступово�
го зростання рівня інтегрального показника фінансо�
вої стабільності за результатами 2016 року.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, оцінку фінансової стабільності банків

запропоновано здійснювати за 4 напрямами: капітальної
стійкості, ліквідності, ресурсної стійкості та ефектив�
ності діяльності. Із застосуванням методу "центра ваги"
виокремлено 4 показника�репрезентанта (коефіцієнт за�
хищеності власного капіталу, коефіцієнт генеральної
ліквідності, рівень робочих активів та рентабельність ак�
тивів), які надають змогу здійснювати експрес�оцінку
фінансової стабільності банків з метою швидкого та своє�
часного реагування на будь�які зміни. З метою групуван�
ня банків за рівнями їх фінансової стабільності здійсне�
но комплексну оцінку за допомогою розрахунку інтег�
ральних показників фінансової стабільності та застосо�
вано закон Фібоначчі або метод "золотого перетину" з
метою визначення їх якісних рівнів — низький, середній
та високий.
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