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ECONOMIC CAPITAL IN RISK MANAGEMENT OF BANKING 
SYSTEM 

The development of banking system  in crisis and post‐crisis more acutely put demands on the 
system  of  public  banking  regulation  to  ensure  financial  stability,  liquidity  and  profitability  of 
banks of their potential impact on economic growth. One of the mechanisms of state regulation 
is  to  establish  requirements  for  risk  management  at  banks  that  reserve  requirements  for 
domestic banks themselves. Therefore, one of the main tasks of bank management is to create a 
risk management system, which should be adequate to requirements of modern banking system 
of Ukraine, whose purpose is to determine responsibility for the banks to their own customers, 
the economy as a whole. 
Through  analytical  assessment  of  risk management  in  the  banking  system  should  examine  its 
organizational, analytical and methodical, informational and functional and mechanical support. 
It  depends  on  the  level  of  ensuring  effective  functioning  of  any  system  as  well  and  risk 
management. Moreover, the risk management system implemented at all levels of the bank and 
covers  all  aspects  of  financial  activity,  acting  as  optimizing  development  and  use  of  financial 
resources  in  view  of  the  risks.  A  quality  risk  management  is  a  key  element  of  corporate 
governance and directly influences the market value of the bank. 
Trend  Analysis  of  organizational  support  risk  management  covers  select  the  type  of 
organizational structure of the risk management in banks. 
Key words: banking system, risk management, economic capital. 

Постановка проблеми. Збільшення обсягів фінансової діяльності банків, кількості 
виконуваних ними функцій, зростання операцій та ріст їх вагомості на фінансових ринках 
призводить до збільшення кількості ризиків та періоду їх настання, які негативно можуть 
впливати на роботу банківської установи та призвести до фінансових втрат. Умови 
конкурентного середовища на ринках фінансово-банківських послуг ставлять все більш 
високі вимоги до систем управління ризиками банків. У зв'язку з цим постійно зростає 
число банків, які прагнуть до вдосконалення систем управління ризиками та їх приведення 
у відповідність з передовими міжнародними практиками. 

Метою дослідження про наявність тих чи інших ризиків у банківській системі 
виникає з взаємозв’язком стабільності економіки країни в загальному та коливаннями у 
банківській системі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами економічного капіталу у 
системі управління ризиками в банківській системі займалися такі світові вчені: Д. Бокка, 
Р.Бернеса, С. Маттена, С. Фроста, Л. Овербека, М. Хаубенштока, В.М. Козунін, М.В. 
Кошель, В.М. Вяткін, І.В. Костіков, І.С. Гуцал, Г.П. Бортніков, С.М. Смірнов, Л.О. 
Примостка. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній економіці банківська система 
є не лише базовою ланкою кредитних відносин, але і ключовим елементом усієї 
економічної системи держави. З огляду на особливе місце банків в економічній системі 
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суспільства її ефективне функціонування випливає на розвиток економіки та соціальну 
сферу країни. При цьому, термін ефективність є багатозначним поняттям і відображає 
відношення різних аспектів діяльності – результату та витрат, результату і цілей, результату 
і цінності тощо. Тому ефективність діяльності банку це не тільки результати його діяльності 
але і ефективна система управління та менеджменту, що ґрунтується на науково 
обґрунтованій стратегії діяльності банку. Економічна ефективність – це інтегроване 
поняття, яке характеризує банківську діяльність та вимірюється співвідношенням певних 
показників1. 

Сама сукупність ефективності банківської діяльності зводиться до аналізу 
конфліктних цілей : «одержання прибутку – підтримання на достатньому рівні ліквідності – 
забезпечення надійності через управління ризиками». 

Виходячи з цього, розглядатимемо ефективність банківської діяльності на трьох 
організаційно – функціональних рівнях – банківська система, окремі банківські установи та 
структурний підрозділ банку. Між даними рівнями існує тісний взаємозв’язок і кожен із них 
випливає на результати діяльності як вищого так і нижчого рівня2. 

Згідно з наведеними статистичними даними табл. 1 із 2009 по 2015 рр. ефективність 
банківської діяльності можна розділити на три умовні тріоди – період кризи 2009 р., 
посткризовий період 2010 – 2013, та період стагнації і загострення проблем банківської 
діяльності 2014-2015 рр.3. 

Таблиця 1 
Динаміка показників ефективності банківської діяльності 

Назва показника 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16

Кількість банків за 
реєстром, млн.. грн.. 

198 197 194 198 176 180 163 117 

Активи банків, млн. 
грн. 

926086 880302 942088 105428
0 

112719
2 

127809
5 

131685
2 

125438
5 

Готівкові кошти та 
банківські метали, 
млн. грн. 

20668 21725 26749 27008 30346 36390 28337 34353 

Кошти в 
Національному банку 
України, млн. грн. 

18768 23337 26190 31310 33740 47222 27554 27392 

Кореспондентські 
рахунки в інших 
банках, млн. грн.. 

40406 51323 67596 78395 99472 78106 99752 129512 

Кредити надані, млн. 
грн. 

792244 747348 755030 825320 815327 911402 100063
58 

965093 

В т.ч. кредити, надані 
фізичним особам, млн. 
грн. 

268857 222 
538 

186540 174650 161775 167773 179040 152371 

Прострочена 
заборгованість за 
кредитами, млн. грн. 
  % 

18015 
2,3 

69935 
9,4 

84851 
11,2 

79292 
9,6 

72520 
8,9 

70177 
7,7 

135858 
13,5 

213285 
22,1 

Вкладення в цінні 
папери, млн. грн.. 

40610 39335 83559 87719 96340 138287 168928 198841 

                                                      
1 Мещеряков, А.А. (2006). Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності 
функціонування комерційного банку: монографія. Київ: Наук. Світ. 
2 Коваленко, В.В. (2008). Ефективність системи в умовах глобальної конкуренції. Актуальні 
проблеми економіки, 5(83), 169-176. 
3 Річні звіти НБУ за 2008 – 2015 роки. <http://www.bank.gov.ua/>. 
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продовження таблиці 1 
Назва показника 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16

Резерви під активні 
операції банків, млн. 
грн. 

48409 122433 148839 157907 141319 131252 204931 321303 

Пасиви, млн. грн. 926086 880302 942088 105428
0 

112719
2 

127809
5 

131685
2 

125438
5 

Капітал, млн. грн.  119263 115175 137725 155487 169320 192599 148023 103713 

Зобов’язання банків, 
млн. грн.  

806823 765127 804363 898793 957872 108549
6 

116882
9 

115067
2 

Регулятивний капітал 123066 135802 160897 178454 178909 204976 188949 130974 

Достатність 
(адекватність) 
регулятивного 
капіталу (H2) % 

14,01 18,08 20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 12,74 

Результат діяльності, 
млн. грн. 

7304 -38450 -13027 -7708 4899 1436 -52967 -66600 

Рентабельність 
активів,% 

1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 

Рентабельність 
капіталу, % 

8,51 -32,52 -10,90 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 

 
Нинішня стагнація у розвитку банківської системи свідчить про недостатньо 

комплектність політики щодо подолання наслідків фінансової кризи. Адже значні обсяги 
проблемних кредитів, що зумовили значні збитки банківській системі, значні запозичення 
на міжнародних фінансових ринках та отримані кредити рефінансування засвідчує з одного 
боку, недостатньо її фінансову стійкість у посткризовий період, а з іншого – про 
необхідність реформування банківської системи, підвищення ефективності капіталізації 
банків та впровадження ефективного ризик-менеджменту і переходу до нової моделі 
банківського нагляду. 

Адже в умовах недостатньої капіталізації, надвисоких темпів зростання обсягів 
діяльності банків та масштабних запозичень на зовнішніх ринках зросте ризик банківської 
діяльності, зокрема, кредитні, валютний та ризик ліквідності, що в даних умовах потребує 
впровадження ризик-менеджменту у всіх вітчизняних банках. 

У 2008 році в умовах низьких темпів росту валового внутрішнього продукту – 102% 
(за 2007 він склав 108%), скорочення обсягів промислового виробництва на 3,1%, 
будівництва – на 15,8% банківська система демонструвала високі темпи зростання в 
основному за рахунок девальвації гривні (60%). За 2008 рік банківські активи досягли рівня 
599396 млн. грн. і збільшилися на 54.5% порівняно із 2007 роком, відповідно, надані 
банківські кредити – 485368 млн. грн.. і зросли на 63,2%, зобов’язання банків зросли на 
52,3% і досягли рівня 529 396 млн. грн.1 

Населення, яке було основним кредитором для банківської системи, формуючи пасиви 
поступилося своїми позиціями запозиченням на зовнішніх ринках. Так, протягом 2004 – 
2008 р. зовнішня заборгованість банків зросла з 1.75 млрд. дол. США (2004р.) до 39,424 
млрд. дол.. США (2009р.) при цьому питома вага зовнішньої заборгованості банків у 
валовому зовнішньому борзі України за цей період підвищилось більш ніж у п’ять разів – 
(із 7,3% у 2004 до 37,8% у 2009р. (див табл. 2) 

                                                      
1 Річний звіт НБУ за 2008 рік. <http://www.bank.gov.ua/>. 
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Таблиця 2  
Динаміка зовнішньої заборгованості банків України за 2004 – 2009 рр. 

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Зовнішня заборгованість 
банків (млн. дол. США) 

1746 2662 6112 14089 30971 39424 

Питома вага зовнішньої 
заборгованості банків у 
вагомому зовнішньому борзі 
(%) 

7,3 8,7 15,4 25,8 36,6 37,8 

 
Кредити фізичним особам за 2008 різко зростали більшими темпами ніж юридичних і 

сплати на 1.01.2009р. 268,857 млрд.грн. (див. табл. 1), а питома вага споживчих кредитів 
склала 70% і лише 30% - іпотечні кредити. Тільки у 2010 році частки споживчих кредитів в 
іноземній валюті скоротилася на 6,9%. Більш того, банки при кредитуванні фізичних осіб 
все частіше використовували «безпечний» скоринг, що давало змогу класифікувати далі 
позики за оптимістичним сценарієм як надійні і відповідно формувати резерви в 
мінімальних розмірах, отримуючи при цьому додаткові прибутки через мінімізацію витрат 
на формування резервів за кредитними операціями. Починаючи із 2010 року обсяги та 
темпи росту кредитів фізичним особам (див. табл. 2) знизилися і їх обсяг на 08.01.2016 року 
досяг рівня 152 371 млн. грн., що на 1261 млн. менше рівня 2008 року. 

Починаючи з 2010 року появилися певні ознаки стабілізації банківської системи про 
що свідчить дані про зростання рівня ліквідності та капіталізації банківської системи. 
Протягом даного періоду обсяг високоліквідних активів (готівка + кошти в НБУ та інших 
банках) збільшилися на 25,4 млрд. грн. і їх частка в загальних активах досягла рівня 10,3 %. 
Проте, незважаючи на підвищення рівня ліквідності та капіталізації на 1.01.2016 рік 
загальний обсяг капіталу банку склав 1150 672 млн. грн. (див. табл. 1). Подальший розвиток 
банківської системи, високі ризики в діяльності банків, зокрема, зростання в значних 
обсягах проблемних кредитів, що зумовлює формування додаткових резервів та спричиняє 
величезні збитки банківській системі. 

Таблиця 3 
Динаміка обсягів простроченої заборгованості  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кредити надані 792244 747398 755030 825320 815327 911402 1006358 965093 
% до 
попереднього 
року 

- 94.3 101.0 109.3 98.8 911402 1006358 965093 

Прострочена 
заборгованість за 
кред.(млн.) 

18015 69935 84851 79292 72520 70177 135858 213285 

у % до 
попереднього 
року 

- 388,2 121,3 93,4 91,5 96,8 193,6 157 

у % до суми 
наданих кредитів 

2,3 9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1 

 
Аналізуючи дані табл. 3 слід відмітити, що обсяг простроченої заборгованості стрімко 

зростав: до 2011р. року та із 2014р. Так, у 2010 році загальний обсяг простроченої 
заборгованості 84851 млн. грн., зріс у порівнянні із 2008 у 4,7 рази, а у 2014 - 135858 і у 1,9 
рази порівняно із 2013 роком. При цьому сума наданих кредитів за період 2008 – 2016 рр. 
зросла у 1,2 рази. 

Найбільш активно обсяг простроченої заборгованості зростав у 2009 та у 2014 роках, 
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коли приріст даного показника складав 388,8% та 193,6% відповідно. 
За період із 2010 по 2013 рік обсяг та темпи росту простроченої заборгованості мали 

тенденцію до зниження. Таке зниження приросту заборгованості можна пояснити 
наступними чинниками: 

 активізація роботи банків в сфері списання безнадійної заборгованості; 
 активізація роботи по реструктуризації заборгованості; 
 передача в управління проблемних портфелів третім особам (коллекторам); 
 активізація проблем по реалізації заставного майна. 
Активному списанню безнадійної заборгованості сприяло прийняття Постанови 

правління Національного банку України № 424 від 13.09.2010р, котрою був затверджений 
порядок формування банками резервів за кредитами та нарахування відсотків по них. 

Відповідно до цієї постанови банк надавалося право списання кредитної 
заборгованості за наступних умов: 

 якщо заборгованість віднесена до категорії безнадійної у відповідності до положення 
про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за 
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління НБУ № 279 від 
06.07.2000 р, тобто до дати набрання чинності постанови № 424; 

 якщо фінансовий стан позичальника кваліфікується як незадовільний; 
 якщо прострочення платежів за позикою складає більше 90 днів. 
Причому списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованого резерву після 

набрання чинності Постанови №424 проводилась за умови її відповідності хоча б одній із 
ознак безнадійної заборгованості, визначених податкових законодавством. Проте, після 
списання безнадійної заборгованості банк продовжував роботу щодо відшкодування 
списаної за рахунок резерву заборгованості, включаючи проведення претензійно – позовної 
роботи. 

На сьогодні, порядок списання безнадійної заборгованості регламентує постанова 
НБУ № 172 від 01.06.2011р. «Про затвердження порядку відшкодовування банками України 
безнадійної заборгованості за рахунок резерву», відповідно до якості банк визначає 
заборгованість як безнадійну відповідно до методики встановленої положенням про 
порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою 
Правління НБУ від 25.01.2012р. № 23. Згідно даного Положення банк має право списати за 
рахунок резерву безнадійну заборгованість яка має прострочення погашення боргу понад 
180 днів. Проте як і у Постанові № 424 так і в постанові №172 банк продовжує роботу по 
відшкодування списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості. 

Наступним чинником, який вплинув на уповільнення типів росту простроченої 
заборгованості стала активізація програм реструктуризації проблемних кредитів - 
пролонгація кредиту, надання кредитних канікул, рефінансування та зниження процентних 
ставок. Як зазначає агентство «Кредит – Рейтинг», серед методів реструктуризації банки 
найчастіше використовувати списання частини боргу при умові часткового погашення. 
суми заборгованості. 

Слід зазначити, що банки застосовуючи реструктуризацію викривлення реальну 
ситуацію проблемної заборгованості, адже реструктуризовані кредити не включали до 
категорії проблемних: тим самим уникали необхідності формування додаткових резервів. 

Позитивний вплив на зниження простроченої заборгованості мала передача 
проблемної заборгованості третім особам – колекторським компаніям шляхом передачі 
проблемного портфеля з виплатою комісійної винагороди за повернутий кредит 
(аутсорсинг) та продаж проблемного портфеля. 

На основі приведених даних у табл. 1 у 2014 р. кредити надані фізичним особам 
зросли у 1.1 рази і досягли рівня 179040 млн. грн. і відповідно за цей період зросла 
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практична заборгованість за наданими кредитами до 13.5% від їх загального обсягу. Даний 
висновок підтверджують і дослідження рейтингового агенства Fitch Ratings згідно яких 
найбільш ризикованими в структурі кредитного портфеля є споживчі кредити (рівень 
неповернення складає 15-17%), карткові продукти банків (10-12%) та авто кредитування, 
проблемність кредитування складає 5-7 %. 

Слід зазначити, що дані міжнародних рейтингових агенств відносно проблемності 
кредитів значно відрізняються від даних, що надає НБУ. Так, за даними НБУ частки 
простроченої заборгованості за 2011 та 2012 роки не перевищувала 10% рівня, тоді ж як за 
даними Fitch Ratings частка проблемних кредитів у 2011 році складала 18% від загального 
обсягу позик, а потенційно проблемні та реструктуризовані кредити склали 46%1. 

За оцінками Moody`s рівень проблемності кредитів у 2011 р. склав 40%, а у 2012 – 
35%, а за даними компанії DB Research, негативно класифіковані активи у кредитному 
портфелі банків у 2010р. становили 45% від обсягу2. 

Така ситуація пояснюється використанням різних методик оцінки простроченої 
заборгованості. Міжнародні рейтингові агенства у прострочену заборгованість включають 
всю суму позики за якою існує прострочення, а також потенційно проблемні кредити – 
реструктуризовані та пролонговані строки сплати за якими прострочені. 

Вирішення деякої проблеми лежить у площині нарощення резервного фонду на 
відшкодування втрат за активними операціями на суму негативно класифікованих активів. 
На сьогодні, згідно Постанови НБУ №23 резерви на відшкодування втрат за активними 
операціями банку складаються із резервів за фінансовими активами, за наданими 
фінансовими зобов'язаннями та за дебіторською заборгованістю за господарською 
діяльністю банку. Динаміка формування резервного фонду за фінансовими операціями 
представлена в табл. 4. 

Таблиця 4 
Динаміка простроченої заборгованості та резервного фонду за 2008–2015 рр. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кредити надані 
млн.грн. 

792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358 965093 

Прострочена 
заборгованість 
млн.грн. 

18015 69935 84857 79292 72520 70177 135858 213285 

Резерви під 
активні операції 
(млн.грн.) 

48409 122433 148839 157907 141319 131252 204931 321303 

В т.ч. резерви на 
відшкодування 
можливих втрат 
за кредитними 
операціями 

44502 99238 112965 118941 114526 119532 124863 118741 

У % до суми 
наданих 
кредитів 

5,6 13,3 15,0 14,4 14,0 13,1 12,4 12,3 

У % до обсягу 
простроченої 
заборгованості 

247,0 141,9 133,1 150,0 194,9 187,0 150,8 150,6 

Результат 
діяльності 
банків 

7304 -38450 -13027 -7708 4899 1436 -52967 -66600 

                                                      
1 Fitch Home. <https://www.fitchratings.com>. 
2 Moody's Investors Service. <https://www.moodys.com>. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 1 2017 

 59

Згідно даних Таблиці 4 резерви під активні операції банків починаючи з 2008р. 
постійно зростали, але починаючи із 2012 та 2013 років у відповідності до скорочення 
простроченої заборгованості вони мали тенденцію до зниження, тобто виникає пряма 
залежність між динамікою зміни показників обсягу простроченої кредитної заборгованості 
та суми резерву під активні операції вт, суми резерву на відшкодування втрат за 
кредитними операціями. Згідно Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями сума 
резерву визначається як різниця між балансовою вартістю кредиту та його теперішньою 
вартістю, яка залежить від рівня ризику активу та коефіцієнта ліквідності забезпечення. 

З іншого боку, сума сформованих резервів відноситься до затрат та повинна 
покриватися прибутком від операційної діяльності банку. Тому заставляючи суми 
сформованих резервів та результат діяльності банків ми одержимо обернено-пропорційну 
залежність (див. рис. 1) 

 
Рис 1. Динаміка результату діяльності та сформованих резервів на 

відшкодування втрат за кредитну операцію 
 
Отже, формування резервів у великих обсягах, а відтак проводячи ризикову кредитну 

політику, призводить до виникнення збитків, які акціонери залучені компенсувати 
капіталізацію банку. 

Слід зазначити, що банківська система як ніколи має високий рівень адекватності 
капіталу, ніж рівня якого припадає на 2010 рік і становив 20,8% (за норми мінімального 
розміру 10%) (див табл. 5) 

Таблиця 5 
Динаміка валютного капіталу банків України (на 01.01) 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Власний 
к-л(млн.грн) 

69578 119263 115175 137725 155487 169320 192599 148023 

Регулятивнтй 
к-л(млн.грн) 

72265 123066 135802 160897 178454 178909 204976 1889949 

Адекватність 
регул. к-лу 

13,92 14,01 18,08 20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 

Результат 
діяльності 

6620 7304 -38450 -13027 -7708 4899 1436 -52967 

 
Слід зауважити, що попри тенденцію до збільшення розміру власного капіталу в т.ч. і 

статутного, росту обсягів регулятивного та виконання нормативу адекватності капіталу 
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банків необхідно збільшувати «запал міцності» тобто нарощувати обсяги власного капіталу. 
Адже в регулятивному капіталі враховано тільки кредитний та валютний ризики, а всі інші 
банківські ризики( процентний, інвестиційний операційний) на які наражалися банки у 
кризові роки та відповідно зазнавати значних збитків, про що свідчить дані табл. 5. 

Проте, слід зазначити, що обмеженість внутрішніх фінансових джерел стає одним із 
основних факторів, які стримують підвищення рівня капіталізації вітчизняного банківського 
сектору. Тому , б іноземне інвестування як джерело фінансових ресурсів в процесі 
капіталізації може стати важливим фактором посилення ролі банків в економічних 
процесах. 

Висновки. В процесі участі іноземного капіталу у формуванні капіталу необхідно 
вжити зі сторони НБУ ряд заходів для мінімізації ризиків, які супроводжують процес 
залучення іноземних інвестицій, тобто посилати регулятивний вплив НБУ та відповідні 
банківські установи шляхом обчислення дострокового вилучення інвестицій тощо. 

Фінансова криза показала ряд недоліків у функціонуванні вітчизняної банківської 
системи, зокрема: 

 низьку рентабельність активів через їх загальну низьку якість; 
 недостатній рівень капіталізації банків; 
 низький рівень банківського менеджменту та ризик - менеджменту – зокрема; 
 низький рівень управління ризиками, панування та стратегій розвитку; 
 недостатню ефективність банківського нагляду щодо оцінки ризиків; 
 необхідність прискорення роботи щодо реалізації підходів Базелю ІІ «Міжнародна 

конвергенція вимірювання капіталу і стандартів капіталу: нові підходи» впровадження яких 
сприятиме наближенню оцінки достатності капіталу вітчизняних банків до міжнародних 
стандартів. 
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