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фІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСьКОї СиСТЕМи УКРАїНи  
ТА ПЕРСПЕКТиВи її РОЗВиТКУ

Ситник Н.С., Гринда А.М. фінансова безпека банківської системи України та перспективи її роз-
витку. статтю присвячено визначенню сутності поняття «фінансова безпека банківської системи». дослі-
джено сучасний стан фінансової безпеки банківської системи україни, її проблеми, розвиток та основні 
напрями підвищення банківського сектору. Проведено кількісний та якісний аналіз діяльності вітчизняних 
банків. визначено основні завдання забезпечення фінансової безпеки банківської системи. Проаналізовано 
показники діючих банків із 2008 р. до 01.09.2019. визначено оцінку рівня фінансової безпеки банківської 
системи україни через складники банківської системи у 2017–2019 рр.: ресурсоутворюючий, депозитний 
та кредитний. визначено зовнішні та внутрішні загрози фінансовій безпеці банківської системи. виявлено 
проблеми фінансової безпеки банківської системи і запропоновано перспективні шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: банк, фінансова безпека банку, фінансова безпека держави, банківська система, фінан-
совий ринок.

Сытник Н.С., Гринда А.М. финансовая безопасность банковской системы Украины и перспекти-
вы ее развития. статья посвящена определению сущности понятия «финансовая безопасность банковской 
системы». исследованы современное состояние финансовой безопасности банковской системы украины, 
ее проблемы, развитие и основные направления улучшения банковского сектора. Проведен количественный 
и качественный анализ деятельности отечественных банков. определены основные задачи обеспечения фи-
нансовой безопасности банковской системы. Проанализированы показатели действующих банков с 2008 по 
01.09.2019. определена оценка уровня финансовой безопасности банковской системы украины через со-
ставляющие банковской системы в 2017–2019 рр.: ресурсообразующую, депозитную и кредитную. опреде-
лены внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности банковской системы. выявлены проблемы 
финансовой безопасности банковской системы и предложены перспективные пути их решения.

Ключевые слова: банк, финансовая безопасность банка, финансовая безопасность государства, банков-
ская система, финансовый рынок.

Sytnik Natalia, Grynda Andriana. Financial security of the banking system of Ukraine and prospects for its 
development. The article is devoted to defining the concept of "financial security of the banking system". The state of 
financial security of the banking system of Ukraine and the main directions of improving the financial security of the 
banking sector of the economy are investigated. The basic directions are investigated improving the financial security of 
banking sector of the national economy. The analysis of quantity and quality of activity of domestic banks in Ukraine is 
made. The problem of financial security of the banking system is considered. The number of operating banks from 2008 
to September 1, 2019 is analyzed. The complexity of building a financial system itself determines the need to review 
each of its components to objectively assess the overall level of security. The essence and components of banking secu-
rity are considered. determination of a full-fledged assessment of the financial security level of the banking system of 
the economy of Ukraine, through the components of the financial banking system from 2017 - 2019: resource-forming, 
deposit and credit. Approaches to determining the financial security of the banking system are proposed. The importance 
of financial security is considered the banking sector, the factors that affect its level, and the current and potential threats 
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in this area. The views of scientists on these issues are analyzed and the author's vision of the necessary clarifications of 
the list of above mentioned factors and threats is given. The external and internal threats to the financial security of the 
banking system are identified. Some problems of financial security of the banking system are highlighted and perspec-
tive ways of their solution are suggested. management of financial security of the enterprise. As there are certain dangers 
for Ukrainian banks at different stages of the life cycle and depending on the economic situation in the country, the 
article outlines the major external and internal dangers that arise on domestic banking systems and justifies the need to 
develop and implement measures to improve the financial and financial management mechanisms. economic manage-
ment and improvement of the banking system and restore confidence in the population.

Key words: bank, bank financial security, state financial security, banking system.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. сьогодні стан банківської системи 
україни характеризується як доволі нестійкий. відпо-
відно, це зменшує довіру до банків як звичайних гро-
мадян, так і великих підприємств. усі верстви суспіль-
ства зацікавлені у стабільній, надійній та безперебійній 
роботі банків, але кожна з них по-різному оцінює сту-
пінь загроз діяльності банків і пропонує різні заходи 
щодо поліпшення її стану. значне зменшення кількості 
українських банків та зниження якості надання ними 
послуг негативно відбиваються як на рівні життя та 
платоспроможності населення, так і на фінансовому 
стані промислових, сільськогосподарських, торговель-
них підприємств й установ. одним зі шляхів мініміза-
ції загроз та побудови ефективної банківської системи 
є гарантування її фінансової безпеки. Проте сьогодні 
формуванню ефективної фінансової безпеки банків-
ської системи перешкоджають багато чинників.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. Про-
блематикою фінансової безпеки банківського сектору 
загалом займалися такі вітчизняні вчені, як о. баранов-
ський, т. болгар, р. Гриценко, М. Єрмошенко, М. зубок, 
о. кириченко, в. коваленко, о. Пластун, о. Штаєр, 
с. Яременко, а також зарубіжні дослідники: л. абалкін, 
д. алєксєєва, в. аленін, д. артеменко, а. бриштелев, 
т. Гадомська, в. Гамза, о. ілинич, М. калугін, о. канаєв, 
о. козловський, д. кольцов, Є. куликова та ін.

ефективне функціонування банків та банківської 
системи у цілому неможливе без забезпечення фінансо-
вої безпеки країни загалом. Глобалізаційні та інтегра-
ційні процеси, впровадження новітніх інформаційних 
технологій, посилення конкуренції зумовлюють появу 

нових викликів і загроз фінансовій безпеці банків-
ського сектору. окрім того, сьогодні відсутні обґрун-
тована концепція і стратегія забезпечення фінансової 
безпеки банківської системи україни та немає єдиних 
методичних підходів до оцінки її рівня.

формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження теоретико-методологічних засад 
фінансової безпеки банківської системи та визначення 
проблем і перспектив розвитку в даній сфері.

виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
ситуація, яка сьогодні склалася у системі фінансової 
безпеки банківського сектору, є доволі неоднознач-
ною. з одного боку, дане питання є недостатньо роз-
глянуто науковцями, з іншого – дослідження, присвя-
чені цьому питанню, є неповними та неоднозначними. 
відсутні науково обґрунтована концепція і механізм 
забезпечення фінансової безпеки банківського сектору, 
системні описи видів та змісту загроз фінансовій без-
пеці банківських інститутів, ґрунтовна характеристика 
фінансових регуляторів безпеки та стабільності функ-
ціонування банківського сектору.

водночас сьогодні в економічній літературі немає 
єдиного підходу до визначення поняття «фінансова 
безпека банківської системи». натомість дослідники 
акцентують переважно увагу на поняттях «фінансова 
безпека банку», «фінансовий складник економічної 
безпеки банківської діяльності», «фінансова безпека 
в банківському секторі» тощо [5].

розглянемо погляди вчених щодо дефініції «фінан-
сова безпека банківської системи» (табл. 1).

на нашу думку, фінансова безпека банківської сис-
теми – це фінансова безпека сукупності комерційних 
банків, а також їхніх клієнтів і контрагентів, професій-
них учасників фінансових ринків, регулятора ринку 

таблиця 1 
Сутність поняття «фінансова безпека банківської системи» згідно з поглядами вчених

№ п/п Вчений Сутність поняття «фінансова безпека банківської системи»

1. о.і. барановський сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану комерційного 
банку дії чи обставини попереджено чи зведено до мінімального рівня

2. т. болгар
стан банківських установ, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей і генерувати 
достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку

3. д. артеменко

комплекс заходів із досягнення максимально можливої платоспроможності та стійкості 
комерційного банку, ліквідності його балансу, ефективної структури капіталу й найбільш 
прибуткових напрямів його вкладень, що одержується шляхом чіткого стратегічного та 
тактичного планування, аналізу та запобігання загрозам фінансового характеру

4 М. зубок
стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація мети банку та основних 
його інтересів, захист від внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих чинників незалежно від 
умов функціонування

Джерело: розроблено авторами за даними [1; 2; 4; 6]
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таблиця 2
Індикатори фінансової безпеки ресурсоутворюючого складника  

банківської системи України за 01.01.2017–01.01.2019 
Назва показника 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.09.2019

Пасиви, усього, млн грн 1256299 1333831 1359703 1379968
темп зростання, % 100,2 106,2 101,9 101,5
капітал, млн грн 123784 161108 154960 181058
темп зростання, % 119,3 130,15 96,2 116,8
частка в пасивах, % 9,8 12,3 11,4 13,1
зобов’язання, млн грн 1132515 1172723 1204743 1198909
темп зростання, % 98,4 103,6 102,7 99,5
частка в пасивах, % 90,2 87,9 88,6 86,9

Джерело: розраховано авторами за даними [10]

банківських послуг і держави, що включають у себе 
не лише ризики фінансових утрат банківських інститу-
тів, а й ризики, на які наражаються пов’язані з їхньою 
діяльністю економічні агенти.

основний напрям фінансової безпеки банківської 
системи має орієнтуватися на підвищення економічної 
ефективності і мати за мету ріст обсягу та ефектив-
ності використання фінансових ресурсів.

завдання фінансової безпеки банківської системи [7]:
– захист законних інтересів банку та його праців-

ників;
– профілактика незаконних правопорушень сто-

совно банку та його майнової власності і персоналу;
– своєчасне виявлення загроз безпеці банку, прове-

дення заходів щодо їх нейтралізації;
– дослідження загроз, які можуть сприяти заподі-

янню банку, його працівникам, клієнтам і акціонерам 
матеріальної та іншої шкоди, що заважає їхній нор-
мальній діяльності.

Головними особливостями банківської діяльності 
сьогодні є її уразливість, нестійкість і залежність від 
державної підтримки, недосконале банківське зако-
нодавство, неефективне управління діяльністю бан-
ків, недобросовісна поведінка та непрофесійна діяль-
ність працівників банків. варто зазначити, що є певні 
загрози щодо банків, фінансів, інформації, персоналу 
банків, а також матеріальних цінностей. криза, яка 
виникла у 2008 р., значно похитнула довіру населення 
до банківських установ, що спричинило зменшення їх 
кількості протягом останніх років (рис. 1).

так, з рисунку видно, що стрімке зменшення кіль-
кості діючих банків в україні розпочалося з 2014 р., 
тоді в україні діяло 180 банків, а вже станом на 

01.01.2015 їх кількість скоротилася до 163-х. станом 
на 01.09.2019 в україні функціонувало 76 банків. таке 
зменшення кількості діючих банківських установ свід-
чить про низький рівень довіри суспільства до банків.

Повноцінна оцінка рівня фінансової безпеки бан-
ківської системи україни неможлива без комплекс-
ного аналізу рівня її окремих складників. так, рівень 
фінансової безпеки ресурсоутворюючого складника 
функціонування банківського сектору україни ста-
ном на 01.01.2019 знизився, оскільки погіршилася 
структура пасивів банків; знизилися темпи зростання 
традиційних джерел формування ресурсної бази. 
з 01.01.2019 зменшилася частка капіталу банків україни 
з 161 108 млн. грн до 154 960 млн. грн, при цьому зросла 
частка зобов’язань банків із 1 172 723 млн. грн до 
1 204 743 млн. грн станом на 01.01.2019. таким чином, 
відчуваючи нестачу власного капіталу, банки змушені 
більшою мірою вдаватися до внутрішніх і зовнішніх 
запозичень, що підвищує їхню залежність від останніх 
і знижує їхню фінансову безпеку (табл. 2).

важливим складником фінансової безпеки банків-
ської системи є депозитна безпека банківського сектору 
україни, рівень якої у 2019 р. представлено в табл. 3.

дослідивши дані національного банку україни, 
варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду 
спостерігається зменшення темпів зростання депози-
тів, залучених банками, що свідчить про меншу довіру 
населення до банків і, відповідно, про погіршення 
фінансової безпеки банківської системи.

значну частку в депозитах банків україни станов-
лять депозити резидентів. так, депозити домашніх 
господарств на 01.01.2019 становили 56,8%, а вже 
з 01.01.2019 їх темпи зростання значно зменшилися, 
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Рис. 1. Динаміка кількості діючих в Україні банків, 2008–01.09.2019
Джерело: розроблено авторами за даними [9]
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таблиця 3 
Індикатори депозитної безпеки банківської системи України за 01.01.2017–01.01.2019

Назва показника 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.08.2019
депозити залучені, млн грн 839433 955823 958235 997149
темп зростання, % 114,9 113,9 100,3 104,1
депозити резидентів, млн грн 780075 932967 935108 975356
темп зростання, % 106,9 119,6 100,2 104,3
частка в загальному обсязі депозитів, % 92,9 97,6 97,6 97,8
депозити нефінансових корпорацій, млн грн 299689 342503 335472 362292
темп зростання, % 107,5 114,3 97,9 107,9
депозити домашніх господарств, млн грн 437689 530250 530731 544935
темп зростання, % 94,6 121,1 100,1 102,7
депозити нерезидентів, млн грн 59358 22856 23127 21793
темп зростання, % 139,3 38,5 101,2 94,2
частка в загальному обсязі депозитів, % 7,1 2,4 2,4 2,2

Джерело: розраховано авторами за даними [10]

таблиця 4
Індикатори кредитної безпеки банківської системи України за 01.01.2017–01.01.2019

Назва показника 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.09.2019
активи банків, млн грн 1256299 1333831 1359703 1379968
темп зростання, % 100,2 106,2 101,9 101,5
кредити надані, млн грн 1005923 1036745 1118860 1075249
темп зростання, % 99,6 103,1 107,9 96,1
вкладення у цінні папери та довгострокові інвестиції, млн грн 332273 425803 480615 437303
темп зростання, % 164,9 128,1 112,9 90,9
резерви за активними операціями банків, млн грн 484383 511062 556445 524335

Джерело: розраховано авторами за даними [10]

що свідчить про доволі низький рівень депозитної без-
пеки банківського сектору.

рівень кредитної безпеки банківського сектору 
україни у 2019 р. порівняно з попереднім роком зни-
зився, оскільки знизилися темпи зростання наданих 
комерційними банками кредитів на 3,9% станом на 
01.09.2019 порівняно з початком року (табл. 4).

ще одним важливим показником визначення 
оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи 
є показник інвестиційної безпеки. так, інвестиційна 
безпека вітчизняного банківського сектору також 
знизилася внаслідок істотного зниження темпів зрос-
тання вкладень комерційних банків у цінні папери 
(на 9,1% станом на 01.09.2019 порівняно з почат-
ком року).

таким чином, дослідивши діяльність вітчизняних 
банків та зробивши аналіз їхньої фінансової безпеки, 
варто зазначити, що для банківської системи україни 
загалом небезпеку становить низка загроз, що є ризи-
ками внутрішнього й зовнішнього середовища. до вну-
трішніх загроз фінансової безпеки банківської системи 
належать: незбалансована структура активів і пасивів; 
неефективна кредитна політика; низькій рівень іннова-
ційної політики в даній сфері; низька кваліфікація та 
відповідальність персоналу банку; нестача ліквідних 
активів; відсутність стратегічного управління й ефек-
тивної маркетингової політики. крім вищезазначених 
ризиків, до зовнішніх ризиків фінансової безпеки бан-
ківської системи належать: низька довіра до банків-
ської системи; високий рівень конкуренції; неспри-
ятлива політична ситуація в країні; нестратегічна 
політика національного банку [8].

на нашу думку, для підвищення рівня фінансової 
безпеки банківської системи важливим є подальше 
стимулювання капіталізації банківської системи; поси-
лення вимог до публічної інформації про фінансовий 
стан власників і структуру управління банків; викорис-
тання підходів до банківського регулювання й нагляду, 
перевірених світовою практикою, внесення відповід-
них змін у регуляторні акти нбу. окрім того, доречним 
є забезпечення стійкого функціонування банків в умо-
вах їх взаємодії з екзогенним та ендогенним середови-
щем, що постійно змінюється, а також виявлення і ней-
тралізація зовнішніх та внутрішніх загроз стійкому 
функціонуванню банків [8].

забезпечення фінансової безпеки банківської сис-
теми україни, на наше переконання, має відбуватися 
з урахуванням розроблення стратегії розвитку бан-
ківського сектору україни. так, для підвищення рівня 
фінансової безпеки банківської системи у стратегії 
мають бути відображені: необхідність застосування 
інтенсивного розвитку банківського сектору; напрями 
розвитку банківського сектору з огляду на забезпе-
чення пріоритетів соціально-економічного та інно-
ваційного розвитку україни та її регіонів. для цього 
мають бути задіяні державні та великі приватні комер-
ційні банки з вітчизняним капіталом, а також забезпе-
чене реальне функціонування банку економічного роз-
витку; доцільність розроблення й реалізації в умовах 
проголошеної в нашій державі децентралізації влади 
стратегій розвитку банківських секторів регіонів 
україни; співвідношення розвитку активів та інвести-
ційного кредитного потенціалу банківського сектору 
і фінансових ринків [3].
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Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. таким чином, 
лише ефективне управління всіма підсистемами банку 
дасть змогу уникнути загроз, пов’язаних із його внутріш-

німи та зовнішніми складниками. Проте першочергову 
роль відіграють дієвий фінансовий менеджмент банку, 
ретельний підбір та підготовка кадрів, розширення асор-
тименту банківських послуг та управління ризиками.
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