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4 000 євро в розрахунку на одну особу. Серед країн ЄС найвищий
рівень фінансування системи охорони здоров’я спостерігався в Ні-
дерландах (3 890 євро), Люксембурзі (3 607 євро) та Данії (3 439 єв-
ро), що значно перевищувало середнє значення показника серед
країн ЄС (2 171 євро). Найгірше фінансування охорони здоров’я бу-
ло зафіксовано в Румунії та Болгарії [6].
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РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ
РИЗИКАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ

СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наявність банківських ризиків — невід’ємна складова банків-
ської діяльності. Якісне управління банківськими ризиками знач-
ним чином впливає на забезпечення стабільності банківської дія-
льності. На рівні кожного окремого банку розробляються
методики управління банківськими ризиками. На рівні держави
встановлюються єдині для всіх банків правила мінімізації ризиків
банків. У міжнародному масштабі досліджуються сучасні тенде-
нції ризикованості банківської діяльності і розробляються реко-
мендації щодо мінімізації втрат від наслідків прийняття ризиків
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та забезпечення стабільності діяльності банків і банківських сис-
тем у цілому.

Проблемі управління ризиками в банках присвячено багато нау-
кових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема: Т. Бар-
тона, В. Вітлінського, В. Сушко, І. Кисельової, О. Лобанова, Л.
Примостки, М Рогова, О. Терещенка, Н. Шульги та інших. Однак
дослідження даної проблеми не втрачає своєї актуальності і сього-
дні, зважаючи на значні втрати банківських систем світу в результа-
ті періодично виникаючих фінансово-економічних криз, що супро-
воджуються непередбачуваними наслідками. Служби ризик-
менеджменту банків у світі до сих пір стикаються з проблемою не-
своєчасного і недостатньо оціненого рівня банківських ризиків для
розробки способів їх мінімізації. Як наслідок, погіршення якості ак-
тивів банків в усьому світі призвело до появи проблем з капіталіза-
цією та ліквідністю банків. У той же час, реальний сектор стикнувся
з проблемою відсутності позикових коштів. Це порушувало стабі-
льність банківських систем та інших сфер економіки [1, с. 4].

Існування ризиків у банківській діяльності сигналізує банків-
ським менеджерам про можливість виникнення непередбачува-
них змін в обсягах прибутковості, вартості та структури активів і
пасивів банку. На ефективність діяльності банків впливає знач-
ний обсяг банківських ризиків. Це такі ризики, як: кредитний,
депозитний, валютний, процентний, ліквідності, капітальної
стійкості, неплатоспроможності (банкротства), стратегічний, тех-
нологічний, операційний, ризик неефективності, ризик впрова-
дження банком нових продуктів і технологій, репутаційний, полі-
тичний, соціально-економічний, форс-мажорний тощо. Банків-
ські ризики по-різному впливають на стабільність банківської ді-
яльності, тому для їх оцінки і вимірювання використовуються
особливі методи якісного і кількісного аналізу, а також здійсню-
ється пошук шляхів мінімізації їх впливу.

Національний банк України, користуючись рекомендаціями
Базельського комітету з банківського нагляду, обмежує найсут-
тєвіші ризики банків, такі як кредитний, інвестиційний, валют-
ний, обсягом сформованого банками власного капіталу, з метою
захисту інтересів вкладників і кредиторів банків і підтримання
більш стабільної банківської діяльності. З цією ж метою, НБУ
періодично змінює вимоги щодо допустимих рівнів окремих ри-
зиків банку: валютного, ліквідності тощо.

Особливого розвитку останніми роками в банківській сфері
України набуло управління кредитним ризиком, як найбільш зна-
чимого виду банківських ризиків. Затвердження НБУ 25 січня 2012
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року нового порядку формування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банків-
ськими операціями стимулювало вітчизняні банки опановувати ме-
тодику оцінки і мінімізації кредитного ризику, що відповідає вимо-
гам Базель ІІ та нормативним документам ЄС, та знайомитися із
сучасними технологіями вимірювання рівня кредитного ризику.

У банках України серед методів кількісного аналізу кредитно-
го ризику, таких як метод фінансових коефіцієнтів, статистичні
та експертні методи, значного поширення набув саме метод фі-
нансових коефіцієнтів, який містить ряд недоліків. У зв’язку з
цим виникла реальна необхідність удосконалення аналізу креди-
тного ризику за рахунок більш розвинених методів його оцінки.

Прогресивним статистичним методом оцінки рівня кредитно-
го ризику вважається метод дискримінантного аналізу, який ви-
користовується з метою прогнозування банкрутства позичальни-
ка. Однак цей метод потребує наявності значного масиву
статистичних даних, який сформувати надзвичайно складно. Для
вирішення зазначеної проблеми, фахівці радять використовувати
експертні методи оцінки рівня кредитного ризику, сутність яких
полягає у обробці суджень досвідчених фахівців банківської
справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або
тієї чи іншої несприятливої події в процесі банківської діяльнос-
ті. Одним із різновидів експертних методів оцінки кредитного
ризику є рейтинговий метод оцінки кредитоспроможності пози-
чальника. Саме рейтинговий метод оцінки рівня кредитного ри-
зику використовується новим порядком формування та викорис-
тання банками України резервів для відшкодування можливих
втрат за активними банківськими операціями в частині викорис-
танням системи рейтингової класифікації позичальників — юри-
дичних осіб [2]. У даному випадку рейтинговий клас боржника
визначається шляхом розрахунку інтегрального показника фінан-
сового стану позичальника — юридичної особи з метою визна-
чення рівня ймовірності дефолту. В основу класифікації позича-
льників покладено метод дискримінантного аналізу, який широко
використовується у світовій практиці оцінювання кредитних ри-
зиків. З цією метою, параметри дискримінантних моделей, що є
нестандартизованими коефіцієнтами дискримінантної функції,
щорічно актуалізуються НБУ на підставі даних фінансової звіт-
ності боржників — юридичних осіб.

Подальший розвиток управління банківськими ризиками в
Україні сприятиме удосконаленню методик їх оцінювання та
способів мінімізації.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Особливого значення для активізації інноваційної діяльності
має проблема державного сприяння фінансовому забезпеченні
підприємств інноваційної сфери. Пріоритетним завданням іннова-
ційної політики має стати реструктуризація системи стратегічних
пріоритетів інноваційного розвитку зі скороченням їхньої кількос-
ті та збереженням тих, в яких Україна має суттєвий науковий здо-
буток і перспективи. Оскільки фундаментальні проекти є колоса-
льним стимулом для прориву країни у всіх технологічних
напрямах, необхідно випереджувальними темпами збільшувати
грантове фінансування фундаментальних наукових досліджень, які
забезпечать інтелектуальний стрибок країни. Необхідно розробити
та запровадити комплексну систему фінансової підтримки іннова-
ційної діяльності, зокрема щодо механізмів здешевлення кредитів і
заохочення банків до кредитування інноваційних проектів. Вті-
лення запропонованих заходів сприятиме функціонуванню науко-
вих і науково-дослідних установ і підприємств, які займаються
впровадженням новітніх технологій і техніки; стимулюватиме збі-
льшення іноземних інвестицій у наукові установи, технологічні
парки та інші науково-орієнтовані галузі. Одночасно політика
стимулювання наукової та інноваційної діяльності забезпечить


