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ФОРМУВАННЯ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СКЛАДОВИХ 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ 

 
В статті запропоновано оцінювання складових фінансового потенціалу банку як окремих напрямів 

залучення та розміщення фінансових ресурсів, на основі п’ятибальної шкали. Запропоновано 

здійснювати оцінювання визначених напрямів за характеристиками дохідності (витратності), 

ліквідності (строковості) та ризикованості. Визначено поділ діапазону шкали за цими 

характеристиками для напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів, що дозволить більш 

ефективно оцінювати складові фінансового потенціалу банку з метою оптимізації структури балансу 

та реалізації фінансового потенціалу. 

Ключові слова: фінансовий потенціал банку, залучення фінансових ресурсів, розміщення фінансових 

ресурсів, дохідність, ліквідність, ризикованість. 

 

Постановка проблеми. ©За останні кілька 

років банківська система України зазнала 

значних змін, які порушили перед банками 

серйозне питання щодо перспектив подальшого 

розвитку. Одним з інструментів вирішення цього 

питання є оцінювання фінансового потенціалу 

банку. Актуальність оцінювання фінансового 

потенціалу банку і зокрема його складових 

підкреслюється тим, що в процесі його 

оцінювання та реалізації необхідним є розуміння 

того, які з напрямів залучення та розміщення 

фінансових ресурсів є більш пріоритетними ніж 

інші, для того, щоб у разі недостатності капіталу 

або неможливості повної реалізації фінансового 

потенціалу, можна було спрямувати зусилля на 

найбільш вигідні напрями. 
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Питанням оцінювання різних аспектів 

потенціалу банків присвячені роботи 

О.І. Воробйової, В.В. Коваленко, К.Л. Ларіоно-

вої, О.І. Омельченко, Ж.І. Торяник та ін. 

Фінансовому потенціалу банків присвятили свої 

роботи В.Я. Вовк, О.В. Лебідь, О.В. Портна, 

Н.В. Ротань. В.Г. Шестопалов та ін. Окремо слід 

виділити роботи З.М. Васильченко, В.І. Грушко, 

О.Т. Іващук, Д.М. Олійника, С.А. Пласконь та 

К.І. Старовойт-Білоконик, які  присвячені 

питанням оцінювання окремих напрямів 

залучення та розміщення коштів банками в 

контексті оптимізації їх діяльності. Однак, не 

дивлячись на глибоке наукове опрацювання 

питань, пов’язаних із аналізом напрямів 

залучення та розміщення фінансових ресурсів 

банку, структури балансу та фінансового 
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потенціалу банку, поза увагою залишились 

проблеми оцінювання конкретних видів 

активних та пасивних операцій за певними 

характеристиками та визначення таких 

характеристик, що надасть змогу не лише 

оптимізувати діяльність за показником прибутку, 

але й визначити «вузькі» місця в управлінні 

залученням та розміщенням фінансових ресурсів 

банком. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

визначення ключових характеристик і шкали 

оцінювання складових фінансового потенціалу 

банку, що є основою визначення їх пріоритету в 

процесі здійснення банківської діяльності задля 

максимальної реалізації фінансового потенціалу 

банку. 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Фінансовий потенціал банку поняття складне та 

багатоаспектне. В рамках дослідження будемо 

розуміти фінансовий потенціал банку як систему 

реалізованих та нереалізованих спроможностей 

та можливостей банку, що виникають у процесі 

економічних відносин з іншими суб’єктами, 

щодо максимально ефективного залучення та 

розміщення фінансових ресурсів для досягнення 

мети банку і отримання максимального фінанси-

вого результату за допомогою ефективної 

системи управління, враховуючи внутрішні та 

зовнішні умови його діяльності [8,c. 58]. Отже, 

структурними складовими фінансового 

потенціалу банку є фінансові можливості та 

спроможності, які представляють собою напрями 

залучення та розміщення фінансових ресурсів. 

При цьому основними складовими структури 

фінансового потенціалу згідно статей офіційної 

фінансової звітності банку є кошти фізичних та 

юридичних осіб на вимогу, строкові кошти 

фізичних та юридичних осіб, а також кредити 

фізичним та юридичним особам.   

Для оцінювання пріоритетності напрямків 
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залучення та розміщення фінансових ресурсів 

банку одним з найважливіших завдань є 

визначення критеріїв та характеристика за ними 

цих напрямків. З аналізу наукової літератури [1, 

6, 10, 11, 14, 17], можна зробити висновок, що 

ключовими обмеженнями реалізації фінансового 

потенціалу банку є рівень ризику, ліквідність та 

дохідність (витратність). Зважаючи на те, що в 

процесі здійснення своєї діяльності і реалізації 

фінансового потенціалу банку необхідно 

орієнтуватись саме на значення цих показників, 

приводячи їх у відповідність до вимог НБУ, 

доцільним є визначення пріоритету напрямів 

залучення та розміщення фінансових ресурсів, 

виходячи зі значення та сили їх впливу на 

наближення банку до відповідних обмежень. 

Таким чином, в процесі оцінювання фінансового 

потенціалу банку  і визначення пріоритету 

кожного з напрямів залучення та розміщення 

фінансових ресурсів слід враховувати такі їх 

характеристики як ризикованість, ліквідність та 

дохідність (витратність). 

Зауважимо, що ліквідність є відображенням 

строку реалізації активу,  тому під час 

проведення аналізу та визначення пріоритету 

напрямів залучення та розміщення фінансових 

ресурсів доцільним є його використання як 

характеристики часу. Аналогічним показником 

для зобов’язань є строк погашення. Таким 

чином, основні характеристики складових 

фінансового потенціалу як наявних та вірогідних 

напрямів залучення та розміщення фінансових 

ресурсів банку, які доцільно використовувати 

при оцінюванні пріоритетності напрямків 

залучення та розміщення фінансових ресурсів, 

представлені в табл.1 

Таблиця 1 

Опис характеристик складових фінансового потенціалу банку* 
Характеристика Опис характеристики 

Витратність 

(Дохідність) 

Співвідношення обсягу доходів або витрат за залученими або розміщеними 

фінансовими ресурсами до обсягу відповідних ресурсів. 

Ліквідність / строк 

погашення 

Для фінансових спроможностей - можливість швидкого перетворення складових на 

готівку без значних втрат. Для фінансових можливостей – середній строк погашення 

зобов’язань. 

Ризикованість Невизначеність, пов'язана з величиною та часом отримання доходу (понесення витрат) 

та основної суми в процесі залучення або розміщення фінансових ресурсів. 

*Складено автором на основі [1, 6, 10, 11, 14, 17] 

 

Підкреслимо, що для більш глибокого, 

комплексного та усестороннього оцінювання та 

аналізу напрямів залучення та розміщення 

фінансових ресурсів доцільно також 

використовувати показники валюти, оборотності 

коштів, періодичності супутніх фінансових 

потоків платежів, географічного розташування та 

ін., однак обмеженість інформації, що надається 

банками у відкритому доступі, не дозволяє 

здійснити це у рамках зовнішнього наукового 

дослідження. 

Універсальним показником витратності 

депозитів є відношення процентних витрат за 

депозитними вкладами до середніх залишків 

депозитних вкладень. З червня 2015 року, після 

набуття чинності Закону про повернення 

строкових депозитів [1], зник ризик 

дострокового зняття вкладу, якщо інше не 

зазначено в договорі. Отже, фактично значення 

показника витратності депозитів дорівнює 

середньозваженій ставці відсотку за 

депозитними операціями. Аналогічним 

показником дохідності кредитних операцій є 

відношення доходу від кредитних операцій до 

середньої суми кредитних вкладень. Цей 

показник також характеризує ефективність 

кредитної діяльності банку, адже в ідеальних 

умовах, за відсутності прострочених кредитів, 

цей коефіцієнт дорівнює середньозваженій 

процентній ставці за кредитами. 

Рівень ліквідності визначається тривалістю 

періоду, протягом якого певний актив може 

перетворитись на гроші внаслідок погашення 

зобов’язань позичальником. Таким чином, в 

якості показника, що відображає ліквідність, 

будемо використовувати середній строк 

погашення фінансових активів та зобов’язань 

банку. Для строкових депозитів юридичних та 

фізичних осіб середній термін використання 

розраховано як відношення добутку обсягів 

зобов’язань на строк погашення до загального 

обсягу строкових депозитів. Для коштів на 

рахунках на вимогу приймемо умовний строк 

погашення 0,5 місяця. 

Дані офіційної фінансової звітності банків не 

дозволяють проаналізувати ліквідність активів 

окремо за клієнтськими сегментами в розрізі 

фізичних та юридичних осіб. Однак в рамках 

аналізу, що проводиться, важливим є не 

абсолютне значення ліквідності певного виду 

активів, а його пріоритет порівняно із іншими. 

Таким чином, для визначення пріоритетності 

напрямів розміщення фінансових ресурсів було 

проаналізовано вплив зміни обсягів вкладень в 
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кредити фізичних та юридичних осіб на середній 

очікуваний строк погашення кредитів та 

заборгованості клієнтів за допомогою 

коефіцієнта еластичності. В більшості випадків 

коефіцієнти еластичності середнього строку 

погашення за кредитами юридичних осіб мають 

від’ємне значення, а за кредитами, наданими 

фізичним особам, позитивне і набагато більше 

значення.  

Розрахунок ризикованості кредитів, наданих 

обраними банками юридичним та фізичним 

особам, здійснено на основі даних про кредитну 

якість цих активів. Середній рівень ризику за 

кредитним портфелем розраховано як 

відношення суми прострочених кредитів 

зважених на рівень ризику до загальної суми 

наданих кредитів. 

Ризик депозитного портфеля, що виражається 

у вірогідності відтоку фінансових ресурсів із 

вкладних рахунків, не виділяється окремо за 

класифікацією НБУ, а отже методи його 

оцінювання не є визначеними. В наукових 

роботах, присвячених вирішенню цієї проблеми, 

пропонується використовувати коефіцієнт 

варіації як універсальний показник рівня ризику 

[13, с. 16].  

Для визначення пріоритетності напрямів 

залучення та розміщення фінансових ресурсів 

доцільно використати інтервальну шкалу із 

нерівними інтервалами. Такий вид шкали є 

найбільш доцільним для оцінки величин, не 

розподілених за нормальним законом і з великим 

розмахом між мінімальним та максимальним 

значенням. Для показників, за якими не існує 

затвердженого поділу шкали значень 

використано групування, що забезпечить 

найвищу якість класифікації, зокрема найбільше 

перевищення міжгрупової дисперсії значень 

показників над внутрішньогруповою. Такий 

підхід до розбивки діапазону значень, 

використано для показника вартості та показника 

впливу зміни обсягів вкладень в кредити 

фізичних та юридичних осіб на середній 

очікуваний строк погашення кредитів та 

заборгованості клієнтів. 

Зважаючи на затверджений НБУ поділ шкали 

значень кредитного ризику банків на 5 груп [3], 

аналогічний поділу показника строку погашення 

зобов’язань відповідно міжнародним стандартам 

фінансової звітності [4], для поділу інтервалу 

значень було обрано п’ятибальну шкалу, що 

забезпечить порівнянність результатів 

оцінювання окремих показників та можливість 

надання загальної оцінки напряму залучення або 

розміщення фінансових ресурсів банку. 

Для поділу діапазону значень показника 

впливу зміни обсягів вкладень в кредити 

фізичних та юридичних осіб на середній 

очікуваний строк погашення кредитів та 

заборгованості клієнтів було використано шкалу 

із нерівними інтервалами, але приблизно 

однаковим обсягом елементів в групі. 

Враховуючи нестабільність економічної ситуації 

в Україні, будемо вважати зменшення та 

незначне збільшення середнього очікуваного 

строку кредитування позитивним, тобто зважати 

на прагнення банків до скорочення строків 

кредитування в кризові періоди. Для показника 

строку погашення зобов’язань поділ шкали 

здійснено відповідно міжнародним стандартам 

фінансової звітності [4]. 

В якості показника рівня ризику кредитів, 

наданих юридичним або фізичним особам, 

обрано значення ризику групи активів, 

запропоновані в [3]. Проте зважаючи на те, що 

відповідно [3] та за рекомендацією МВФ, 

кредити IV та V груп або прострочені більше ніж 

на 90 днів відносяться НБУ до недіючих, будемо 

вважати показник ризику за ними критичним 

значенням. При цьому, на думку вітчизняних 

науковців, критичним значенням, що свідчить 

про загрозу економічній безпеці банку, є 

перевищення частки проблемної заборгованості 

понад 10% [7, c. 335; 5, с. 170]. Необхідно 

зазначити, що з січня 2017 р. на підставі [2] в 

банківській системі України змінюється система 

оцінки кредитного ризику і відповідно стандарти 

фінансової звітності, але аналіз даних попередніх 

років доцільно проводити на основі [3]. 

Депозитний ризик було оцінено за допомогою 

коефіцієнта варіації, при цьому найчастіше 

науковці пропонують використовувати 

наступний поділ діапазону значень: до 10 % – 

слабке коливання, 10–25 % – помірне коливання, 

більше за 25 % – сильне коливання [16, с. 370; 

12, с. 264; 15, с.154]. Зазначений поділ діапазону 

було адаптовано до п’ятибальної шкали. 

Аналіз було проведено на основі даних ПАТ 

«ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», 

ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «Банк інвестицій та 

заощаджень», ПАТ «ТАСКОМБАНК» за період 

2012-2015 рр. 

Для забезпечення статистичної значимості 

розподіл інтервалів здійснено виходячи із умови 

мінімізації внутрішньогрупової дисперсії 

порівняно із міжгруповою. Зазвичай в якості 

показника мінливості використовується сума 

квадратів відхилення значень параметра від 

середнього SS. А для визначення якості 

класифікації використовують відношення 

показника середнього квадрату MS 

внутрішньогрупової та міжгрупової дисперсій. 

Середній квадрат відхилень має розподіл 

Фішера, тому розподіл є якісним якщо 
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відношення міжгрупового середнього квадрату 

дисперсії до внутрішньогрупового є більшим за 

критичне значення F-статистики Фішера. 

Показники внутрішньогрупової SSWG та 

міжгрупової SSBG суми квадратів та середніх 

квадратів, а також їх відношення за визначеними 

групами за витратністю напрямів залучення 

коштів, дохідністю напрямів розміщення коштів 

та показника впливу зміни обсягів вкладень в 

кредити фізичних та юридичних осіб на середній 

очікуваний строк погашення кредитів та 

заборгованості клієнтів наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Критерії якості поділу інтервалу значень показників дохідності (витратності) напрямів 

залучення (розміщення) коштів та показника впливу зміни обсягів кредитування на середній 

очікуваний строк погашення кредитів* 

Показник 

Група 

SSWG SSBG MSWG MSBG 
MSBG / 

MSWG 

Витратність напряму залучення фінансових ресурсів (F0,01 = 6,96) 0,0103 0,1961 0,0490 0,0001 356,5576 

Дохідність напряму розміщення фінансових ресурсів (F0,01 = 7,31) 2,3445 21,7633 0,0669 5,4408 82,2227 

Вплив зміни обсягів кредитування на середній очікуваний строк 

погашення кредитів (F0,01 = 7,31) 
0,6601 51,6727 0,0189 12,9182 684,9922 

* Розроблено автором 

 

Як можна побачити з табл. 2 міжгруповий 

середній квадрат відхилень значень показників 

значно перевищують внутрішньогруповий за 

усіма досліджуваними показниками, що свідчить 

про високу якість розподілу груп. 

Розподіл інтервалів значень показників 

витратності, строку погашення та ризикованості 

за напрямами залучення фінансових ресурсів за 

п’ятибальною шкалою представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання значень показників витратності, строку погашення та ризикованості за 

напрямами залучення фінансових ресурсів* 
Бали Витратність % Строк погашення міс. Ризикованість % 

1 Більше ніж 19% До 3 міс 0,25-1 

2 12-19% 3-6 міс 0,17-0,25 

3 9-12% 6-12 міс 0,1-0,17 

4 5-9% 1-3 роки 0,03-0,1 

5 Менше ніж 5% Більше 3 років 0-0,03 

* Розроблено автором 

 

Розподіл інтервалів значень показників 

дохідності, строку погашення та ризикованості 

за напрямами розміщення фінансових ресурсів за 

п’ятибальною шкалою представлені в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання значень показників дохідності, строку погашення та ризикованості за 

напрямами розміщення фінансових ресурсів* 
Бали Дохідність % Зміна середнього очікуваного строку 

погашення 

Ризикованість % 

1 Менше 10% Збільшується більше ніж на 3 міс. 40-100% 

2 10-15% Збільшується від 1 до 3 міс. 20-40% 

3 15-24% Збільшується від 0,25 до 1 міс. 10-20% 

4 24-100% Збільшується менше ніж на 0,25 міс. 2-10% 

5 Більше 100% Зменшується Менше 2% 

* Розроблено автором 

 

Таким чином, як видно з табл. 3 та табл. 4, за 

кожним напрямом залучення або розміщення 

фінансових ресурсів в процесі оцінювання 

показників дохідності (витратності), строку 

погашення та ризикованості отримуємо оцінку 

від 3 (найгірше) до 15 (найкраще) балів. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Оцінювання напрямів залучення та 

розміщення коштів за показниками дохідності 

(витратності), строковості та ризикованості за 
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допомогою отриманої шкали, дозволяє не тільки 

визначити пріоритет кожного з напрямів, а й 

проаналізувати, наскільки один напрям є більш 

пріоритетним щодо іншого. Зауважимо, що 

визначення пріоритетів можна проводити як за 

сумарною оцінкою, так і окремо за оцінками 

визначених характеристик, якщо банк вважає 

одну з них більш важливою. 

Таким чином, використання представленого 

підходу дозволяє здійснювати багатокри-

теріальну оптимізацію структури балансу для 

визначення фінансового потенціалу банку за 

певних умов, а також забезпечення максимальної 

його реалізації. Результати проведеного 

дослідження можуть бути використані в процесі 

подальшого аналізу питань фінансового 

потенціалу банку та при розробці методичного 

підходу до його оцінювання. Важливим 

напрямом подальших досліджень на цій основі є 

удосконалення депозитної та кредитної політик 

банку із врахуванням пріоритетності складових 

портфелю. 
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