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Мостенець А. В. Оцінка якості активів банку
Метою статті є визначення якості активів банку та перспектив розвитку банківського сектора. Головне завдання в рамках даної мети  –  
характеристика активів банку, визначення оцінки якості активів, детальний розгляд активів та ліквідності. Досліджено головні методичні 
підходи стосовно оцінки якості активів і визначено головні фактори, що впливають на якість активів банку. Перевірка та аналіз активів банку 
належать до найбільш тривалої та важливої стадії розгляду їх діяльності. За допомогою статистичного матеріалу було проаналізовано част-
ку активів банку. Графічно побудовано рейтинг активів банку станом на 1 січня 2014 – 1 січня 2016 рр., відсотком показано зміни в активах, які 
впливають на ступінь надійності та ефективності діяльності банку.
Ключові слова: актив, якість, ліквідність, операції з активами.
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Мостенец А. В. Оценка качества активов банка

Целью статьи является изучение качества активов банка и нахож-
дение перспектив развития банковского сектора. Основное задание 
в рамках данной цели  –  характеристика активов банка, определе-
ние оцен ки качества активов, детальное рассмотрение активов и 
ликвидности. Рассмотрены главные методические подходы к оценке 
активов и определены основные факторы, влияющие на качество 
активов банка. Проверка и анализ активов банка относятся к наи-
более длительной и важной стадии рассмотрения деятельности.  
С помощью статистического материала определена часть активов 
банка. Графически построен рейтинг активов банка состоянием на 
1 января 2014 – 1 января 2016 гг., процентом показаны изменения в 
активах, которые влияют на степень надежности и эффективно-
сти деятельности банка. 
Ключевые слова: актив, качество, ликвидность, операции с активами.
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Mostenets A. V. Evaluating the Quality of Bank Assets

The article is concerned with examining the quality of bank assets and de-
termining prospects for development of the banking sector. The main tasks 
in terms of the aim indicated is characterizing the bank assets, assessment 
of the assets quality, a detailed considering of assets and liquidity. The major 
methodical approaches to the assessment of assets have been considered 
and the main factors impacting the quality of bank assets have been identi-
fied. Verification and analysis of bank assets appertain to the most prolonged 
and important stage of the activity consideration. Using the statistical mate-
rial, the share of bank assets has been determined. A graphical rating of bank 
assets as of January 1st, 2014 – January 1st, 2016 has been built, changes in 
assets that affect the grade of reliability and efficiency of the bank activities 
have been displayed by means of percentage.
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Важлива умова економічного зростання держави – 
надійна банківська система та її банківські уста-
нови. Отримання достатнього прибутку необхід-

не для банків, щоб залучати новий капітал, який дозво-
ляє збільшити обсяг і покращити якість наданих послуг. 
Прибуток стимулює діяльність керівництва банку, спря-
мовану на розширення банківських технологій [5].

На розмір прибутку банку можуть впливати бага-
то факторів – як зовнішніх (об’єктивних), так і внутріш-
ніх (суб’єктивних). До категорії зовнішніх, незалежних 
від банку факторів, можна віднести такі, як зміна курсу 
іноземної валюти, зміна облікової ставки НБУ, особ-

ливості податкового законодавства, загальні кризові 
явища в державі тощо. До внутрішніх факторів від яких 
залежить розмір прибутку банку, можна віднести, перш 
за все, здатність керівництва банку управляти активами 
та пасивами, а отже, як результат, отримані доходи та 
понесені витрати [5]. 

Система економічних нормативів спрямована на 
створення необхідних умов стабільної діяльності бан-
ків, яка впроваджена НБУ і є важливою для всіх комер-
ційних банків. За допомогою економічних нормативів 
створюються методи управління активами, а також ре-
гулювання банківськими ризиками та ліквідністю [1].
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Під управлінням активами в банківській сфері ма-
ється на увазі порядок і шляхи розміщення власних та 
залучених коштів. При управлінні активами, результати 
банку повинні відповідати вимогам і виконуватися на 
кожному етапі. Певні вимоги розкривають як сутність, 
так і основні принципи управління активами банку, 
запропоновані такими економістами: А. М. Герасимо-
вичем [1], О. А.Кириченком [4], О. Г. Маслаком [5] та  
О. В. Васюренком [2].

Мета роботи – дослідження активних операцій 
банків, що функціонують на українському ринку. 

Фінансовий потенціал банку визначається струк-
турою й обсягом оборотних і необоротних ак-
тивів, які створюються за рахунок готівкових 

фінансових ресурсів. Активні операції є одним із голов-
них напрямів аналізу банківської діяльності [1].

Головною метою активних операцій є розміщення 
коштів та отримання доходів для банку. Поняття активу 
приведено на рис. 1 [1].

 

Рис. 1. Сутність поняття «актив» [1]

Активи банку мають низку відмінностей, вони 
відрізняються ступенем ризикованості, ліквідності та 
прибутковості. Ліквідність банківських активів пред-
ставляє собою здатність швидко (або частково) пере-
творюватися в безготівкову та готівкову форму коштів, 
які здатні виконувати певні зобов’язання перед креди-
торами та вкладниками [8]. Активи банку аналізують за 
рівнем прибутковості, тобто чим більша ступінь ліквід-
ності активу, тим нижча його прибутковість та рівень 
ризику. Банківські ресурси аналізують допомогою мето-
дів групувань. 

Групування активів банку здійснюються за вели-
кою кількістю ознак, основні з яких приведено на рис. 2.

 

Рис. 2. Групування активів банку

Також групування активів банку може здійснюва-
тися за видами операцій та групою ліквідності. Залежно 
від виду операцій активи можна розглядати за п’ятьма ка-
тегоріями. Ці категорій наочно представлено на рис. 3.

Рис. 3. Основні категорії активів банку

За ступенем ліквідності статті поділяються на три 
групи, таким чином, якість активів банку залежить від 
їх ліквідності. Групи ліквідності активів представлені на 
рис. 4.

У цілому, банк прагне створити чітку структуру 
активів алежност від головного елемента – їх якості [3].

Оцінка якості активів є важливим показником для 
розгляду рівня надійності банку та ефективності його 
діяльності.

Якість активів банку залежить від структури і 
складу недоходних активів, їх загального обсягу, рівня 
ліквідності, а також частки ризикових активів, які дають 
можливість приносити дохід банку.

Якщо портфель цінних паперів збільшується за-
вдяки високоліквідним паперам, це говорить про те, 
що покращується диверсифікація активних операцій і 
ризик діяльності банку знижується. В іншому випадку, 
коли збільшується портфель за допомогою корпоратив-
них цінних паперів, це призводить до зниження якості 
активів, і при цьому підвищується ризик банку [3].

На рис. 5 наочно зображено основні завдання оцін-
ки якості активів банку [4]. Отже, завдяки основним за-
вданням оцінюється якість активів.

В Україні існує багато банків, але велика частина з 
них не має значного впливу на розвиток і показ-
ники банківської системи загалом [6]. У табл. 1 

наведено обсяги активів найбільш великих банків Украї-
ни. За даними табл. 2 наведено питому вагу активів. 
Для цього було проаналізовано активи 10 банків станом 
на 1 січня 2014 – 1 січня 2016 рр. [7].

Аналіз активів приведений у табл. 2, показує, на 
скільки змінилася частка активів протягом досліджува-
них років. З табл. 2 також видно, які банки нарощували 
активи, і це носить постійний характер, а які банки про-
тягом років демонструють скорочення активної бази, 
що свідчить про зменшення їх активності.

На початку 2014 р. Приватбанк займає перше міс-
це серед банків за розглядуваним показником. Частка 
активів Приватбанку в загальних активах банківських 

Частина бухгалтерського балансу,
що характеризує розміщення й використання

залучених банківською установою коштів
з метою одержання прибутку

і підтримання ліквідності банку [1]
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за позиками.
Участь
у підприємствах.
Вкладення
в нерухоме майно
та нематеріальні
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Рис. 4. Групи активів за ліквідністю

1. Визначення напрямків оптимізації якості активів банку
з позиції ризикованості, ліквідності й прибутковості

2. Визначення ступеня збалансованості активів банку
за ступенем ліквідності

3. Оцінка рівня ризикованості активів

4. Виявлення й оцінка факторів, що впливають на якість
банку

5. Аналіз та оцінка активів банку з погляду їхньої
відповідності вимогам дохідності та прибутковості
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Рис. 5. Основні завдання оцінки якості активів

таблиця 1

Активи банків станом на 1 січня 2014 – 1 січня 2016 рр., тис. грн [7]

№ з/п Банк
Рік

01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р.

1 ПРИВАТБАНК 214490,86 204585,00 265 468,28

2 УКРСОЦБАНК 43056,67 48258,33 54 265,72

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ 43460,10 46859,43 53 538,02

4 СБЕРБАНК РОСІЇ 35094,69 46740,33 52 032,58

5 АЛЬФА-БАНК 29293,39 36693,91 42 134,71

6 ВТБ БАНК 25285,69 36502,26 25 726,59

7 ОТП БАНК 18722,35 21505,50 21 125,49

8 ІНГ БАНК УКРАЇНА 9665,45 12097,59 15 103,55

9 МЕГАБАНК 5438,01 6909,59 8 886,41

10 РОДОВІД БАНК 8835,63 8531,38 8 360,08

11 Інші 581713,14 544341,32 157275,54

12 УСЬОГО 1015055,97 1013024,65 703 916,97

установ становить 21 %. На другому місці Укрсоцбанк 
із часткою активів 4%. На третьому місці – Райффайзен 
банк Аваль, частка активів становить 4%. На четверто-
му місці станом на початок 2014 р. знаходився Сбербанк 
Росії, частка активи якого складають 3%. Альфа-банк на 

п’ятому місці з часткою активів 3%. У своїй діяльності 
ВТБ банк та ОТП банк конкурують з вищезазначеними 
банками: їх частка активів становить 2 % для кожного. 
Для більшої наочності наведено діаграму, що відобра-
жає частки активів для кожного з банків (рис. 6). 
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таблиця 2

питома вага активів банків станом на 2014–2016 рр.

№ з/п Банк
питома вага, %

01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р.

1 ПРИВАТБАНК 21 20 38

2 УКРСОЦБАНК 4 5 8

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 4 5 8

4 СБЕРБАНК РОСІЇ 3 5 7

5 АЛЬФА-БАНК 3 4 6

6 ВТБ БАНК 2 4 4

7 ОТП БАНК 2 2 3

8 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1 1 2

9 МЕГАБАНК 1 1 1

10 РОДОВІД БАНК 1 1 1

11 Інші 57 54 22

12 УСЬОГО 100 100 100

Приватбанк -
21%

Укрсоцбанк -
4%

Райффайзен 
банк Аваль -

4%
Сбербанк Росії

3% 
Альфа-банк 

3%
ВТБ банк 2%

ОПТ банк 2%

ІНГ банк 
України 1%

Мегабанк 1%Родовід банк 
1%

Інші банки 
57%

Рис. 6. Активи банків станом на 01.01.2014 р.

Частка активів ІНГ банк Україна, Мегабанк та Родо-
від банк в загальних активах усіх банків становить по 1%.

Станом на 1 січня 2015 р. частка активів Приват-
банку становить 20%, порівняно з попереднім роком 
активи зменшились на 1%, але банк не змінює свої пріо-
ритети і знаходиться на першому місці. Друге місце по-
сідає Укрсоцбанк з часткою активів 4%. На початку січня 
частка активів у Райффайзен банк Аваль становить 4%. 
Частка активів Сбербанку Росії – 3%, порівняно з попе-
реднім роком показники збільшились на 2%. Альфа-банк 
на п’ятому місці з часткою активів 4%, у порівнянні з по-
переднім роком їх питома вага збільшилась на 1%. ВТБ 
банк покращив показники своєї діяльності, частка його 
активів станом на 01.01.2015 р. становить 4%, порівняно з 
попереднім роком активи збільшились на 2%. ОТП банк 
має частку активів, яка складається із 2%. Частка активів 
ІНГ Банк Україна, Мегабанк та Родовід банк, що конку-
рують з вищезазначеними банками за місце у рейтин-
гу, становить 1% для кожного. Для наочності наведено 
діаграму, що відображає активи станом на 01.01.2015 р. 
для кожного з банків (рис. 7). 

Спостерігається зростання діяльності Приватбан-
ку станом на 1 січня 2016 р., показники збільшилися на 
18%. Це говорить про те, що незначний спад у 2015 р. 
привів до прийняття необхідних заходів для нарощення 
показників діяльності банку.

В Укрсоцбанку частка активів становить 8%, його 
показники пропорційно збільшуються, різких спадів не 
спостерігалося протягом періодів. Аналогічна ситуація 
спостерігається у Райффайзен банк Аваль, чия частка 
активів становить 8%. Станом на 01.01.2016 р. частка 
активів Сбербанку Росії в загальних активах всіх бан-
ків займає 7%, порівняно з попередніми роками питома 
вага активів збільшилася на 2%. Альфа-банк на п’ятому 
місці з часткою активів 4%, порівняно з попереднім ро-
ком питома вага збільшилась на 1%. Посилена конку-
ренція спостерігається між банками Альфа-банк – 6%, 
ВТБ банк – 4%, ОТП банк – 3%. Частка активів ІНГ банк 
Україна – 2%, Мегабанк та Родовід банк конкурують з 
вищезазначеними банками: їх частка активів становить 
1% для кожного. Для наочності наведено діаграму, що 
відображає структуру активів станом на 01.01.2016 р. 
для кожного з банків (рис. 8). 

http://www.business-inform.net
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Рис. 7. Активи банків станом на 01.01.2015 р.

Приватбанк 
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2%

Мегабанк 
1%

Родовід банк 
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22%

Рис. 8. Активи банків станом на 01.01.2016 р.

Отже, банківська установа мала зміни протягом 
даних років. Станом на 01.01.2016 р. динаміка активів 
цих банків мала позитивний характер, незважаючи на 
кризове становище, активи збільшувались. При порів-
няннні 2014 р. із 2016 р. Приватбанк збільшив активи 
на 50977,42 тис. грн, Укрсоцбанк – на 11209,05 тис. грн. 
Зросли активи у Райффайзен банк Аваль – на 10077,92 
тис. грн і Сбербанку Росії – на 16937,8 тис. грн. На 12841,3 
тис. грн Альфа-банк також збільшив обсяг активів. Спо-
стерігалося зростання обсягу активів у таких банках: 
ВТБ банк – на 440,9 тис. грн, ОПТ банк – на 2403,1 тис.
грн, ІНГ банк України – на 5438,1 тис. грн, Мегабанк – на 
3448,4 тис. грн. Але діяльність банку Родовід зазнала по-
разки, і обсяг активів зменшився на 475,5 тис. грн.

ВИСНОВКИ
Таким чином, перспектива розвитку банку вели-

кою мірою залежить від якості його активів. Протягом 
2014–2016 рр. спостерігалося збільшення обсягів акти-
вів у таких банках: Приватбанк, Укрсоцбанк, Райффай-

зен банк Аваль, Сбербанк Росії, Альфа-банк, ВТБ-банк, 
Опт-банк, ІНГ банк України, а зменшення активів спо-
стерігалося в Родовід банку.                   
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Ковалюк А. О. Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні
Автором розглянуто теоретичні основи визначення суті фінансового посередництва в Україні, а саме  –  значення терміна «посередництво» 
тлумачним словником, терміна «фінансове посередництво»  –  Господарським кодексом України, законами України, іншими нормативно-правовими 
актами. Також у роботі порівняно визначення фінансового посередництва та фінансової послуги. Наведено визначення посередницьких послуг на 
ринках фінансових послуг. На основі цього визначено суть фінансового посередництва. Класифіковано фінансових посередників відповідно до їхньої 
діяльності, за моделлю співпраці з іншими фінансовими інститутами та за функціями, що вони виконують. Наведено особливості фінансового по-
середництва для різних категорій учасників фінансового ринку. Визначено переваги та недоліки інституту фінансового посередництва в Україні.
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Ковалюк А. А. Особенности становления института финансового 

посредничества в Украине
Автором рассмотрены теоретические основы определения сущно-
сти финансового посредничества в Украине, а именно  –  значение 
термина «посредничество» толковым словарем, термина «финансо-
вое посредничество»  –  Хозяйственным кодексом Украины, законами 
Украины, другими нормативно-правовыми актами. Также в работе 
сравнены определения финансов и финансовой услуги. Приведены опре-
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Kovalyuk A. O. Features of Establishing the Institution of Financial 

Intermediation in Ukraine
The author considers the theoretical foundations for defining the substance 
of financial intermediation in Ukraine, namely the meaning of the term of 
«intermediation» provided in the explanatory dictionary, the term of «finan-
cial intermediation» provided in the Commercial code of Ukraine, laws of 
Ukraine, other regulatory legal acts. Also in the publication definitions for 
finance and financial services are compared. Definitions of intermediation 
services in the markets for financial services have been presented. On the 
basis of the above indicated, substance of financial intermediation has been 
determined. Financial intermediaries have been classified in accordance with 
their activities, by the model of cooperation with other financial institutions, 
and by the functions that they perform. Features of financial intermediation 
for the different categories of participants in the market have been provided. 
The advantages and disadvantages of the institution of financial intermedia-
tion in Ukraine have been identified.
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Фінансові посередники відіграють важливу роль 
в економіці України, адже саме за їхньою учас-
тю забезпечується регулювання величини гро-

шових потоків з галузей, де є їхній надлишок, у галузі, 

де є їх дефіцит. Шляхом своєчасного правового регулю-
вання функціонування окремих учасників ринку фінан-
сового посередництва держава має забезпечувати акти-
візацію розвитку фінансового посередництва.
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