
31

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному економічному просторі зростання

кількості послуг, що пропонуються зростає набагато
швидше ніж кількість товарів. Така тенденція стосуєть-
ся і фінансових послуг і кредитивних у тому числі. Такі
тенденції призводять до суттєвих змін у обсягах реаль-
ного виробництва та структурі споживання. Такі суттєві
зміни — потребують вивчення нової, породженої цим
проблемою, а саме питання фінансової безпеки.

Кредитний ринок як складова ринку капіталів відзна-
чається особливою схильністю до накопичення фінан-
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сових ризиків, що зумовлено специфікою кредитних
послуг, що надаються на цьому ринку. В більшій мірі
стан кредитного ринку якість послуг та обсяги накопи-
чених ризиків залежать від ефективності його регулю-
вання. Класично, провідна роль у регулюванні кредит-
ного ринку належить державним органам. Взаємопов'-
язаність кредитного ринку із суб'єктами реального сек-
тору економіки зумовлює тісну кореляцію між фінан-
совими станами їх суб'єктів та вимагає жорсткого на-
гляду та контролю. Адже у випадку порушень в одному
з цих сегментів — негативні наслідки динамічно руха-
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ються в напряму іншого. Саме це зумовлює не-
обхідність наукових досліджень процесу забезпечен-
ня фінансової безпеки кредитного ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало праць вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців присвячено цій проблематиці, це зокрема: Ба-
рановського О.І., Барт Д.Р., Бублика Є.О., Внукової
Н.М., Вовчак О.Д., Варналія З.С., Зачосової Н.В.,
Ліннікова А.С., Мисків Г.В., Москвічововї О.С., Міщен-
ка В.І. Проте потребують поглибленого дослідження
питання забезпечення належного рівня фінансової
безпеки кредитного ринку України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення, систематизація та

вдосконалення існуючих теоретичних положень фінан-
сової безпеки кредитного ринку та аналіз окремих по-
казників фінансової безпеки сегментів кредитного рин-
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитний ринок як особливий сектор фінансово-

го ринку, де реалізуються кредитні послуги є досить
вразливим до зовнішніх загроз. Адже із втратою пла-
тоспроможності позичальників зростає частка неякіс-
них активів в портфелях кредиторів, що в свою чергу
впливає на фінансову безпеку не лише кредитного, а й
фінансового ринку в цілому, бо призводить до банкрут-
ства кредиторів, закупорюючи можливість доступу
реального сектору до кредитних ресурсі.

Кредитний ринок України, або ж ринок кредитних
послуг є сектором фінансового ринку де суб'єкти еко-
номіки можуть отримати кредитні послуги. В Україні
більшу частину кредитного ринку займають банківські
установи. Саме тому ряд дослідників ототожнюють його
із ринком банківських кредитних послуг. Проте поряд
із банками функціонують кредитні спілки, ломбарди,
факторингові та лізингові компанії, частка яких на рин-
ку не значна, проте наявна.

Рух позичкового капіталу у різних формах між суб'єк-
тами економіки на національному і міжнародному рівнях
забезпечується за допомогою двох елементів, а саме:
кредитних відносин та кредитної системи. Погляди на
те, чим є кредитний ринок різко різняться. Одні вченні
вважають що це економічні відносини, інші що це сек-
тор фінансового ринку. Сумнівним є ототожнення кре-
дитного рину із механізмом, адже це визначення зву-
жує ввесь простір відносин, що реалізуються на кредит-
ному ринку. Звісно, можливо з авторської точки зору
трактувати кредитний ринок як певну сферу, або ж еко-
номічний простір, проте, найдоцільнішим є розгляд кре-
дитного ринку, як сегменту фінансового. В такому ви-
падку об'єктом на ринку виступає не кредит, у класич-
ному розумінні, а саме кредитна послуга, що надається
суб'єктами ринку.

У контексті даного дослідження не варто порівню-
вати кредит та кредитні послуги, а також кредитний ри-
нок та ринок кредитних послуг. Адже ні кредит ні кре-
дитні послуги не можна оцінити матеріально, а фінан-
сова безпека, в більшій мірі є рядок кількісних характе-

ристик, тому об'єктом оцінки буде елемент кредитної
послуги — кредитна операція банківських та небан-
ківських кредитних установ.

Фінансова безпека може розглядатися на різних
рівнях: рівень окремої фінансової установи, рівень пев-
ного сектора ринку, рівень певного ринку, рівень дер-
жави, глобальний світовий рівень. У нашому випадку
досліджується фінансова безпека окремого сегменту
фінансового ринку, а саме кредитного ринку.

Економічна безпека як система економічних відно-
син, яка грунтується на механізмі узгодження еконо-
мічних інтересів суб'єктів господарської діяльності, який
дає можливість вирішувати економічні конфлікти з най-
меншими втратами та забезпечує незалежність, стій-
кість, розвиток, адаптаційність та інерційність націо-
нальної економіки у взаємодії із внутрішнім і зовнішнім
середовищем [1, с. 54]. Отож беззаперечно фінансова
безпека кредитного ринку є складової фінансової без-
пеки фінансового ринку, а остання в свою чергу відно-
ситься до фінансової безпеки держави (рис. 1).

У складі економічної безпеки більшість дослідників
однією із базових складових економічної безпеки виз-
начають фінансову безпеку. Фінансова безпека — це
такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської,
валютної системи та фінансових ринків, який характе-
ризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатність забезпечити
ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання. Важко знайти аргу-
менти для заперечення вагомості фінансової складової
економічної безпеки, адже вже на рівні побутових відно-
син актуальною є фраза, що "фінанси — це кров еко-
номіки, а банківська система — її серце і артерії" [2, с.
293].

Умовно виокремлюють фінансову безпеку двох
типів:

1) відсутність небезпеки, тобто стан мінімального
рівня потенційних загроз для функціонування банку;

2) реальна захищеність від небезпек завдяки дії еко-
номічних та фінансових механізмів, які нейтралізують
негативний вплив загроз [3, с. 55].

Враховуючи рівень, на якому виникає фінансова без-
пека (у нашому випадку сектор фінансового ринку —
кредитний ринок), трактувати фінансову безпеку варто
з використанням функціонального підходу і під фінан-
совою безпекою кредитного ринку варто розуміти за-
безпечення такого стану кредитного ринку, кредитних
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Рис. 1. Ієрархічна приналежність фінансової

безпеки кредитного ринку

Джерело: розроблено автором.
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відносин та процесів, що відбуваються на цьому ринку,
за якого створюються умови кредитування, необхідні
для соціально-економічної і фінансової стабільності
розвитку кредитного ринку, збереження його цілісності
і єдності, успішного подолання внутрішніх та зовнішніх
загроз.

Має право на існування гіпотеза про те, що фінан-
сова безпека кредитного ринку визначається фінансо-
вою безпекою ринку банківських кредитних послуг,
адже саме вони займають більшу частку на ринку та
порівняно із небанківськими кредитними інститутами є
більш соціально орієнтовані і інституційно-розвинені.

На сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до
оцінки фінансової безпеки кредитного ринку. Так, окре-
мі елементи містить система оцінки економічної безпе-
ки, або ж оцінка фінансової безпеки окремої фінансо-
вої установи. Складність оцінки рівня фінансової без-
пеки кредитного ринку базується на оцінці забезпечен-
ня якісними кредитними послугами суб'єктів економі-
ки.

На нашу думку, важливим є дослідження якості бан-
ківських послуг на рівні банківської системи. Це дасть
змогу оцінити якість, не лише як рівень задоволення
потреби одного клієнта однією послугою, а дозволить
визначити сукупний ефект задоволення існуючого по-
питу на фінансові (банківські) послуги в певний період
часу у певній країні. Як зауважувалось вище, якість бан-
ківських послуг повинна відповідати вимогам стану еко-
номіки, що дозволить виконувати функції, що покладені
на банківську систему. Бо кожен окремий банк — лише
учасник грошового обігу, а сукупність банків під впли-
вом ефективної грошово-кредитної політики — дієвий
стимулюючий плацдарм фінансових ресурсів. Саме
тому, якість банківських послуг варто досліджувати на
кількох рівнях [4, с. 23].

Перш за все відмітимо, що індикатори фінансової
безпеки кредитного ринку варто розглядати в двох
площинах: індикатори ринку банківських кредитних
послуг та індикатори ринку небанківських кредитних
послуг.

Що ж до індикаторів фінансової безпеки ринку бан-
ківських послуг, то тут також не існує єдиного підходу
до оцінки. М.М. Єрмошенко, досліджуючи структуру
індикаторів фінансової безпеки держави виділяє інди-
катори фінансової безпеки банківського сектору та
відносить до них: кількість банків (за реєстром), у тому
числі за формами власності; сплачений статутний фонд
банків; середній розмір сплаченого статутного фонду

на один діючий банк; розмір чистого прибутку банків;
оборот банків [5, с. 56]. Проте, на нашу думку, пере-
лічені показники в абсолютному виражені не ілюстру-
ють, ні наявність ні відсутність загроз безпеці банківсь-
кого сектору.

Звісно, оцінювати фінансову безпеку кредитного
ринку можна виходячи із запропонованих нормативів
НБУ та дотримання їх банками. Проте це буде відобра-
женням безпеки банківського сектору, а не кредитного
ринку. Економічні нормативи діяльності банків
(economic ratios; regulatory ratios for banks) — показ-
ники, встановлені Національним банком України з ме-
тою регулювання банківської діяльності на основі без-
виїзного нагляду для здійснення моніторингу діяльності
окремих банків і банківської системи в цілому [6].

Необхідно відзначити, що дотримання обов'язкових
нормативів не може запобігти наближення зовнішніх
загроз, оскільки вони стосуються внутрішнього стану
банків, а не ринку в цілому.

Система показників (індикаторів) фінансової безпе-
ки кредитних установ, як уже було зазначено, повинна
відповідати ряду вимог, вона повинна містити невелику
кількість показників (не більше 20 найменувань), інакше
може значно знизитися оперативність прийняття рішень,
однозначність висновків і наочність ситуації. Система
показників повинна враховувати специфіку діяльності
установ.

Розробляючи індикатори фінансової безпеки від
внутрішніх загроз, необхідно взяти до уваги таке: в
складі фінансової безпеки комерційних банків блок
кредитно-фінансової безпеки складається з еле-
ментів ресурсної, кредитної, валютної, інвестиційної
безпеки і безпеки за розрахунковими операціями [7,
с. 6].

Тому пропонується оцінка фінансової безпеки кре-
дитного ринку за такими показниками:

— динаміка обсягу кредитних послуг на ринку;
— структура наданих кредитних послуг (частка ва-

лютних кредитів, частка довгострокових кредитів, час-
тка інвестиційних кредитів).

— відношення наданих кредитів до ВВП;
— частка простроченої заборгованості в портфелях

фінансових установ;
— рівень забезпеченості кредитів;
Варто звернути увагу на дослідження Деміргук-Кунт

та Е. Детраджі, які пропонують використовувати інди-
катори оцінки кризових явищ на кредитному ринку.
Міжнародним банком розрахунків (МБР). Згідно з цією

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Кількість  

банківських установ 

176 180 163 117 

Обсяги наданих кредитів,  

млн грн 

910782 1020667 981627 998682 

Частка простроченої 

заборгованості за кредитами, % 

7,7 13,5 22,1 23,7 

Сформовані резерви для 

покриття можливих втрат за 

кредитами, млн грн 

25880 95888 110225 187495 

Регулятивний капітал, млн грн 204976 188949 129817 109654 

Таблиця 1. Динаміка показників безпеки банківського сегменту

кредитного ринку України

Джерело: складено автором за даними НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44575
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методикою криза банківської системи ідентифікується
тоді, коли в країні спостерігається прояв хоча б одного
з таких показників [8]:

1) проблемні активи банків становлять більше 2%
від ВВП;

2) сума коштів, необхідних для порятунку банківсь-
кої системи, перевищує 1% від ВВП;

3) націоналізація у банківському секторі набула
масового характеру;

4) банківські депозити заморожено, а влада запро-
ваджує банківські канікули;

5) центральний банк гарантує виплати населенню за
всіма банківськими депозитами, не забезпечуючи свої
гарантії матеріально.

Аналіз кредитного ринку в деяких моментах пере-
тинається із аналізом фінансової безпеки його сег-
ментів, адже в умовах кризового спаду кредитування
основні показники забезпечення фінансової безпеки
кредитного ринку демонструють подібні тенденції. Про-
те не завжди спад обсягів кредитування на ринку нега-
тивно відображається на стані безпеки самого кредит-
ного ринку. Саме тому перейдемо до дослідження
фінансової безпеки банківської частини кредитного
ринку України.

Сукупна оцінка кредитного ризику є дуже трудо-
місткою процедурою, реалізація якої можлива з вико-
ристанням професійного програмного забезпечення та
методів економіко-математичного моделювання, до
того ж точності тут досягти практично неможливо. На-
багато точніше можна оцінювати кредитний ризик не в
межах ринку, а за окремою операцією чи хоча б у ме-
жах окремої фінансової установи.

Проте у таблиці 1 наведено ряд показників, що в
якісь мірі відображають рівень кредитного ризику.
Динаміка кількості банківських установ на кредитно-
му ринку України ілюструє спадну тенденцію. На кінець
2016 року на кредитному ринку функціонувало лише
117 банків, тоді як у 2014 році їх було 180. Скорочен-
ня кількості банківських установ на кредитному ринку

України — відображення стану усієї банківської сис-
теми.

Рисунок 2 ілюструє тенденції таких важливих
показників для оцінки фінансової безпеки кредит-
ного ринку як: обсяги наданих кредитів, сформо-
вані резерви для покриття можливих втрат за кре-
дитами та частка простроченої заборгованості за
кредитами.

У період 2013—2016 рр. обсяги кредитування (за-
лишки на кінець періоду, які включають і видані в попе-
редніх періодах кредити) демонструють спад із 2014 ро-
ку. Саме цей період відзначився рядом негативних явищ
на території України, що значно вплинуло на можливості
кредитування. У 2015 році порівняно із 2014 обсяг на-
даних кредитів зменшився на 4%, що в абсолютному
розмірі становить 39040 млн грн. У 2016 році обсяг на-
даних кредитів дещо збільшився: на 1,7% та в абсолют-
ному вимірі — на 17056 млн грн.

Сформовані резерви на покриття можливих втрат
за кредитами зростали у заданий період. Розмір сфор-
мованих резервів відображає кредитний ризик, що за-
кладений в наданих послугах. Можна припустити, що
якщо обсяги кредитування падають, а сформовані ре-
зерви під кредити зростають те означає, що концентра-
ція кредитного ризику збільшується, що негативно
відображається на стані фінансової безпеки. В нашому
випадку, коли кредити у 2015 році зменшились порівня-
но із 2014 роком, а обсяги сформованих резервів —
збільшилися — можна констатувати саме таку ситуацію.
У 2016 році порівняно із 2015 роком обсяги сформова-
них резервів зросли аж на 70% порівняно із попереднім
періодом.

Чи не найважливішим показником фінансової без-
пеки кредитного ринку є накопичення проблемної за-
боргованості у портфелях фінансових установ. Як вид-
но із діаграми проблемна заборгованість банків у
2013—2016 роки зростає щорічно. Якщо у 2013 році ча-
стка прострочених кредитів становила 7,7% то вже у
2016 вона зросла до 23,7. Приріст частки проблемних
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Рис. 2. Динаміка сформованих резервів для покриття можливих втрат за кредитами банків та

прострочена заборгованість у 2013—2016 рр.

Джерело: побудовано автором за даними НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/
publish/category?cat_id=44575
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кредитів спостерігається щорічно і має тенденцію до
збільшення.

Ключовим елементом, що впливає на фінансову
безпеку кредитного ринку є кредитний ризик. У червні
2016 року ухвалено Постанову Правління НБУ Про зат-
вердження Положення про визначення банками Украї-
ни розміру кредитного ризику за активними банківсь-
кими операціями [9], яка повноцінно запрацювала із 3
січня 2017 року. Перші статистичні дані, опубліковані
після запровадження Постанови, засвідчили різке зро-
стання рівня непрацюючих кредитів. На квітень 2017
року їхня частка становила 56, 6% від загального кре-
дитного портфеля.

Досліджуючи фінансову стабільність України,
фахівці Національного банку України роблять акцент на
деяких показниках, що стосуються її кредитної складо-
вої. Ось що відзначено про концентрацію кредитів у
банківському секторі кредитного ринку. Українська
банківська система характеризується вкрай високою
концентрацією кредитів, що створює істотні ризики для
фінансових установ. Проблеми окремих фінансово-про-
мислових груп у такому разі мають суттєвий вплив на
ліквідність та платоспроможність усього сектору. Ри-
зики високих кредитних концентрацій значною мірою
реалізувались протягом кризи 2014—2016 років.

Кредитування учасників таких груп створює підви-
щені ризики як для окремих банків, так і для системи,
адже фінансові труднощі в одному з напрямів бізнесу у
багатьох випадках призводять до припинення обслуго-
вування боргів усієї групи [10].

Незважаючи на те, що частка небанківських кредит-
них установ є незначною на кредитному ринку, вважає-
мо, що кожен елемент ринку в якійсь мірі визначає
фінансову безпеку усього ринку, бо впливає на попит
та пропозицію кредитних послуг, а отже, також проду-
кує кредитний ризик та впливає на стан фінансової без-
пеки. Якщо Національним банком встановлено ряд нор-
мативів і до капіталів і до концентрації і до розмірів ри-
зиків, то ринок небанківських кредитних послуг є менш
регульованим та контрольованим, при чому як зі сторо-
ни кредиторів, так і зі сторони споживачів цих послуг.

Складність у оцінці фінансової безпеки ринку кре-
дитних послуг небанківських установ полягає у розга-
луженій структурі цього сегменту та необхідності до-
слідження безпеки цих сегментів: фінансова безпека
ринку ломбардів; фінансова безпека ринку кредитних
спілок, фінансова безпека ринку інших фінансових
установ, фінансова безпека суб'єктів публічного права.

Забезпечення фінансової безпеки ринку ломбард-
них кредитних послуг регулюється Національною комі-
сією, що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ку фінансових послуг. У законодавстві відсутні поло-
ження, що б прямо регулювали фінансову безпеку да-
ного сегменту. Кількість ломбардів в Україні динамічно
змінюється. Якщо у 2014 році їх кількість зменшилась
порівно із 2013 роком, то в 2015 році — збільшилась.
На кінець 2016 року налічувалось 456 ломбардів. При
тому, що динаміка кількості ломбардів не співпадає із
обсягами власного капіталу, який щорічно збільшуєть-
ся. З 2014 року надані ломбардами кредити збільшу-
ються, а частка погашених фінансових кредитів (яка
включає погашені кредити) за рахунок заставного май-

на є стабільно високою та знаходиться в межах 97-99%.
Тобто, кредитні ризики забезпечених кредитів (100%)
є вкрай низьким. Середньозважена річна ставка є висо-
кою, хоча в 2016 році дещо знизилась до 197,7%.

Аналізуючи показники безпеки діяльності кредит-
них спілок, варто відмітити наступні тенденції. Кількість
кредитних спілок зменшується. Якщо у 2013 році
кількість кредитних установ була 739 то у 2016 році їх
залишилось лише 462, що на 37.5 % менше. Такі зміни
є досить суттєвими для ринку, особливу з огляду на
особливості формування капіталу. Капітал кредитної
спілки формується за рахунок внесків учасників —
фізичних осіб. Ліквідація кредитних спілок не гарантує
повернення коштів учасників, та негативно відобра-
жається на стані фінансової безпеки.

Дані про стан заборгованості членів кредитних
спілок перед спілкою представлено Всеукраїнською
асоціацією кредитних спілок. Стрімке падіння рівня пла-
тоспроможності позичальників у 2014—2015 роках при-
звело до масових неплатежів по кредитах, але при цьо-
му кредитними спілками. Станом на 01.01.2017 року за-
боргованість за неповернутими та простроченими кре-
дитами складає 105,2 млн грн, тоді як два роки тому цей
показник сягав 107,9 млн грн. У структурі заборго-
ваності по неповернених та прострочених кредитах все
ще переважають неповернені кредити терміном понад
12 місяців, питома вага яких станом на 01.01.2017р.
складає 61,2% (64,3 млн грн).

Ситуація із фінансовою безпекою показників діяль-
ності інших фінансових установ та юридичних осіб пуб-
лічного права демонструє схожу динаміку. Хоча кіль-
кість фінансових установ стрімко зростає, а кількість
юридичних осіб публічного права є приблизно стабіль-
ною (лише у 2016 році скоротилась на 1 одиницю.

Динаміка обсягів наданих кредитів іншими фінан-
совими установами стрімко збільшується. Якщо по-
рівнювати показник 2013 року та 2016 року то кількість
кредитів зросла у 3,3 рази із динамічним щорічним на-
ростанням. За таких темпів зростання кредитування
фінансовими установами капітал їх залишається на од-
ному рівні. Дещо іншою є ситуація із юридичними осо-
бами публічного права. Із 2014 року їх капітал змен-
шується. Обсяги кредитів практично не змінювались.
Але у 2016 році збільшились.

В Україні ринок небанківських кредитних установ
займає не значну частку ринку, проте, порушення фінан-
сової безпеки будь якого із елементів системи призво-
дить до зрушень в устій системі, отож дослідження цьо-
го сегменту необхідне. Проведений аналіз дав змогу
стверджувати, що в Україні регулювання фінансової
безпеки ринку небанківських кредитних установ є до-
сить не чітким. Вимоги до таких установ є мінімальни-
ми, що призводить до переведення акценту фінансової
безпеки даного ринку на споживачів. Адже нарощення
кредитних портфелів не супроводжується відповідним
нарощенням капіталу. Натомість фінансові установи
ліквідуються та банкрутують, а частки проблемних кре-
дитів залишаються значними.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження доведено,

що об'єкти вивчення цієї тематики характеризується ди-
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намічними змінами і потребують подальшого науково-
го вивчення.

Доведено, що кредитний ринок відноситься до сег-
ментів фінансового ринку, що з позиції регулювання
безпеки є одним із найскладніших, адже вивчивши інсти-
туційний механізм побудови кредитного ринку вдалось
виявити та дослідити кілька каналів взаємодії із іншими
сегментами.

Фінансова безпека кредитного ринку — це забез-
печення такого стану кредитного ринку, кредитних
відносин та процесів, що відбуваються на даному рин-
ку, за якого створюються умови кредитування, не-
обхідні для соціально-економічної і фінансової стабіль-
ності розвитку кредитного ринку, збереження його
цілісності і єдності, успішного подолання внутрішніх та
зовнішніх загроз. Вивчено підходи до оцінки рівня
фінансової безпеки кредитного ринку та виявлено від-
сутність єдиного підходу. Запропоновано ряд індика-
торів безпеки кредитного ринку.

Оцінка показників, що характеризують фінансову
безпеку кредитного ринку дала можливість стверджу-
вати, що в Україні, банківська частина кредитного рин-
ку виявилась нестійкою до внутрішніх та зовнішніх по-
трясінь, що відображено в динаміці наступних показ-
ників: кількість банківських установ, розмір регулятив-
ного капіталу, обсяги наданих кредитів, частка проблем-
них кредитів у портфелях банків, обсяги недіючих кре-
дитів, а також показники дотримання банками норма-
тивів, встановлених НБУ, що відображають безпеку
банківської частини кредитного ринку України. Аналіз
показників функціонування небанківського сегменту
кредитного ринку в розрізі довів існування схожих тен-
денцій: спостерігається зменшення кількості кредитних
установ, нарощення кредитних портфелів не супровод-
жується нарощенням капіталів, частки проблемних кре-
дитів залишаються значними. Вимоги до таких установ
є мінімальними, що призводить до переведення акцен-
ту фінансової безпеки даного ринку на споживачів.
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