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Анотація. Розглянуто парадигму сучасних кризових явищ у банківській системі. Відокремлено зовнішні причини 
виникнення кризових явищ та внутрішні, спираючись на іноземний досвід виходу з кризи банківської системи. Проана-
лізовано напрями подолання проблемності банків та основні методики визначення кризових явищ, проведено перегляд 
критеріїв класичних методик для отримання економічно обґрунтованого результату. 
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Постановка проблеми. Необхідною умовою роз-
витку економіки будь-якої країни є стабільна та надійна 
банківська система, яка встановлює зв’язки національної 
економіки зі світовим господарством. Вплив банківської 
системи особливо збільшується для таких країн, як Укра-
їна, тобто які не мають розвинутого фінансового ринку 
та високого рівня небанківського посередництва. Отже, 
єдиним повноцінним та офіційним учасником фінансо-
вого посередництва є банківська система, яка складається 
таких учасників, як фінансово-кредитні установи та цен-
тральний банк. Отже, стабільне функціонування та розви-
ток згідно зі світовим тенденціями банківської системи та 
її елементів є необхідністю та вимагає досліджень у цій 
сфері. Особливо актуального значення у цьому аспекті 
набуває своєчасне виявлення проблемних банків у сучас-
ній практиці банківського нагляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатність 
різних наукових праць, які висвітлюють причини виник-
нення проблем у банківській системи, засоби діагностики 
проблемності та напрями її подолання, подальші напрями 
розвитку, а також наявність критичних точок зору фахів-
ців-практиків свідчать про те, що окреслена проблема 
має достатній рівень актуальності й є питанням першо-
чергової важливості для розвитку банківського сектора. 

Дослідженню питань проблеми становлення та роз-
витку банківської системи України присвячено праці 
О.Д. Барановського, В.В. Коваленко, О.С. Любуня, 
А.М. Мороза, А.В. Олійника, С.В. Науменкова, А.І. Щети-
ніна, С.Л. Лондара, О.П. Орлюк, Д.О. Гетманцева, 
І.Б. Заверухи, В.І. Міщенко, В.В. Прядко. Водночас попри 

значні здобутки вчених залишається недостатньо роз-
критою та обґрунтованою низка наукових і практичних 
проблем щодо наявних сучасних кризових явищ у банків-
ській системі України та шляхів їх подолання.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Сучасний стан практики аналізу й оцінки 
кризових явищ у банківській системі країни свідчить про 
необхідність розвитку його теоретичних та методоло-
гічних засад, які відповідають меті та завданням управ-
ління банківською системою в нових соціально-еконо-
мічних умовах. Наукове завдання полягає у поглибленні 
наявних, обґрунтуванні та розробленні нових підходів і 
практичних рекомендацій щодо розвитку напрямів подо-
лання проблемності банківської системи. До найбільш 
важливих завдань дослідження належать такі: виокрем-
лення специфічних рис сучасних проблем банківського 
бізнесу, виділення низки основних факторів, які підвищу-
ють ризик банківської діяльності і виступають джерелом 
виникнення проблем у банків.

Мета статті полягає у визначенні основних причини 
виникнення кризових явищ у банківській системі Укра-
їни; запропонуванні власних напрямів реформування 
банківської системи з огляду на іноземний досвід; роз-
гляді шляхів подолання проблемності банків; визначенні 
пропозиції щодо вдосконалення подолання проблемності 
банків України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блеми економічних криз, складовою частиною яких нео-
дмінно є банківські кризи, вирішуються економічною 
наукою вже більше 100 років. Банківська криза являє 
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собою нездатність банківської системи виконувати свої 
основні функції акумуляції та мобілізації тимчасово 
вільних грошових коштів, надання кредитів, проведення 
розрахунків і платежів в економіці країни. На сучасному 
етапі економічного розвитку України, коли відбувся зна-

чний спад промислового виробництва, необхідно переду-
сім звернути увагу на аналіз наявних проблем кредиту-
вання підприємств [1].

Взаємозв’язок економічних і банківських криз є 
загальновизнаним в економічній науці. Однак і перше і 
друге часто пояснюють зовнішніми причинами, тобто 

аналізом процесів по ланцюжку «пер-
вісний шок – нестабільність – криза». 
Першим шоком для банківської системи 
є економічна криза, яка, своєю чергою, 
також може бути викликана зовнішніми 
причинами: технічним прогресом або 
різким посиленням грошово-кредитної 
політики [2].

Для запобігання виникненню кризи 
необхідним складником є визначення 
причин їх виникнення. Причини виник-
нення кризи в банківській системі 
поділяють на зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні причини виникнення кризових 
явищ представлено на рис. 1. 

Отже, зовнішні причини залежать 
безпосередньо від світової економічної 
ситуації, тенденцій розвитку на міжна-
родному ринку та ситуації всередині кра-
їни: політичної стабільності, розвитку 
фінансового ринку, бюджетної політики, 
стабільності курсу національної валюти, 
загального економічного розвитку, рівня 
корупції, рівня судової системи та пра-
воохоронних органів, розвитку та впро-
вадження інновацій, загального рівня 
транспарентності банківської системи, 
адекватності законодавства та рівня 
бюрократії.

Внутрішні причини виникнення кри-
зових явищ у банківській системі наве-
дено на рис. 2.

 
Рис. 1. Зовнішні причини виникнення кризових явищ  

у банківській системі [3] 
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Рис. 2. Внутрішні причини виникнення кризових явищ у банківській системі [2]
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Таким чином, внутрішні причини викликані окремою 
діяльністю банків: кредитною та процентною політикою, 
операціями з валютою; економічним станом фінансових 
посередників; рівнем менеджменту та кваліфікованості 
персоналу. 

Окремо вплив на банківську систему має центральний 
банк, який може стримувати кризу завдяки продуманій 
політиці або, навпаки, посилювати. Для остаточного розу-
міння причин кризи в банківської системи в табл. 1 було 
зібрано банківські кризи різних країн, причини та шляхи 
виходу.

Отже, проаналізувавши кризи в різних країнах, можна 
зробити висновок про їх схожість. Однак розглянуті 
епізоди розрізняються тим, що в багатьох країнах стра-
хування вкладів не зіграло будь-якої значної ролі, крім 
США. Виходячи із цього, саме наявність державної сис-
теми безпеки забезпечує прийняття банками надмірних 
ризиків.

Щодо України, то до основних причин кризових явищ 
у банківській системи відносять:

- повільні темпи ринкових перетворень вітчизняної 
економіки;

- наявність макроекономічних диспропорцій: значні 
показники дефіциту державного бюджету та зовнішнього 
боргу;

- нестійкий і недостатньо прозорий фінансовий стан 
значної кількості підприємств;

- недостатній розвиток фондового ринку, ринку неру-
хомості, відсутність ринку землі;

- низький рівень довіри населення до окремих банків, 
недостатній рівень захисту прав кредиторів та вкладників 
[5].

Також значний вплив на банківську систему мають 
олігархи та непрозора діяльність НБУ з наданням креди-

тів рефінансування. 10 серпня 2016 р. повідомлялося про 
початок процедури закриття центробанком Італії філії 
«ПриватБанку» у цій країні через звинувачення у відми-
ванні грошей [7]. 

31 жовтня 2016 р. центральний банк Кіпру оштрафу-
вав на більш ніж 1,5 млн. євро філію «ПриватБанку» у цій 
країні знову ж таки через звинувачення у відмиванні гро-
шей [8]. 

До проблем, притаманних самій банківській системі, 
належать: недостатній рівень капіталізації та концентра-
ції банківського капіталу, низькій рівень корпоративного 
управління в банках, недостатній рівень управління бан-
ківськими ризиками, вузький спектр банківських послуг 
і продуктів, недостатній рівень прозорості діяльності та 
комунікацій з інвесторами і населенням.

Основними шляхами вирішення проблем БСУ є:
- боротьба з корупцією;
- реформування судової системи;
- налагодження експорту для отримання валюти;
- розвиток виробництва та погашення зовнішніх кре-

дитів;
- проведення докапіталізації банків;
- розвиток інших фінансових посередників: недержав-

них пенсійних фондів та страхових компаній;
- розвиток фондового ринку;
- підвищення рівня транспарентності;
- посилення банківського нагляду. 
Крім того, центральний банк та державні органи не 

використовують більшість популярних у світі антикризо-
вих інструментів, які розкрито в табл. 2, для вирішення 
вищезазначених проблем. 

Отже, слід розробити додаткові вимоги щодо якості 
регулювання банківської діяльності в системі банків-
ського нагляду. Зокрема, значну увагу необхідно приді-

Таблиця 1 
Іноземний досвід виходу з кризи банківської системи [2–4]

Рік Країна Причини Наслідки

70-ті роки США знецінення облігацій і припинення виплат 
дивідендів по них

створення федеральних фондів страху-
вання вкладів

80-ті роки Великобританія постраждали малі банки, що кредитують зрос-
таючу в ціні нерухомість падіння цін на нерухомість на третину

80-ті роки Норвегія
зниження конкурентоспроможності банків, 

понесених збитків, викликаних неготовністю 
до дерегулювання фінансових ринків 

масове закриття банків

1993 Японія залежність від експорту, зростання цін на 
нерухоме майно

вкладення в нерухомість обернулися 
крахом і розоренням після різкого зане-

паду цін 

1991–1997 Болгарія надмірна емісія центрального банку грошей, 
що призвело до інфляції

встановлення спеціального режиму 
грошово-кредитного регулювання

Таблиця 2 
Антикризові заходи в банківській системі [10]
Захід Застосування в Україні

Підтримка ліквідності банків Так
Викуп тимчасово неліквідніх актівів Ні
Придбання проблемних активів системно важливих банків Ні
Конвертації боргу в капітал банку Ні
Державні гарантії за зобов’язаннями банків Ні
Трансформація валютних кредитів у кредити в національній валюті Ні
Підвищення рівня відшкодування за вкладами Так
Прискорення виведення неплатоспроможних банків із ринку Так
Плани врегулювання великих банків на випадок їх кризи Ні
Плани відновлення банків Ні
Антикризові маркетингові комунікації та заходи з відновлення довіри Частково
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лити здійсненню поточного моніторингу стійкості банків-
ського сектора з боку НБУ для операційного виявлення 
зростання негативних тенденцій у банківському секторі 
та вжиття ефективних заходів щодо їх подолання [9].

Таким чином, необхідним залишається проведення 
реформ не тільки в банківській сфері, а й у пенсійній, 
податковій, судовій для повного подолання кризи та побу-
дови конкурентоспроможної, надійної вітчизняної банків-
ської системи. 

Згідно зі статистичними даними наглядових органів, 
виявлено низку найважливіших факторів занепаду банків, 
серед яких 98% припадає на якість активів, а інші 2% ста-
новлять: неякісне планування та управління; незадовільні 
економічні обставини; відсутність належного контролю 
та аудиту; приховування реального фінансового стану; 
невиправдані витрати. Міжнародний досвід банківської 

практики виокремлює такі основні напрями подолання 
проблемності банків (рис. 3).

Для більш комплексної та результативної роботи з бан-
ками до основних напрямків подолання проблемності 
додають методи подолання проблемності банків (рис. 4). 

За результатами першого етапу стрес-тестування, 
проведеного в 2014 р., із 35 найбільших банків 18 потре-
бували докапіталізації на суму 66 млрд. грн.; 13 банків 
змогли збільшити капітал, а п’ять були виведені з ринку. 
Очікується, що НБУ проведе стрес-тестування 54 банків 
у 2017 р. Головною відмінністю вітчизняних стрес-тестів 
від закордонної практики є відсутність державної фінан-
сової допомоги комерційним банкам.

В Україні робота з проблемними банками прово-
диться відповідним департаментом НБУ у повній взаємо-
дії з територіальними управліннями НБУ і складається 
з постійного вдосконалення системи виявлення фінансо-
вих ускладнень у діяльності банків. НБУ застосовує всі 
вищенаведені методи подолання проблемності банків, 
однак потребує уваги досвід іноземних центральних бан-
ків у цьому питанні.

Доцільно відзначити, що центральні банки іноземних 
держав використовують великий спектр методів щодо 
подолання кризових явищ у банківській діяльності. Цен-
тральні банки проводять експансіоністську монетарну 
політику, яка полягає у зниженні ставки рефінансування 
та облікової ставки. В Україні з приходом економічної та 
банківської кризи облікова ставка, навпаки, мала тенден-
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Рис. 4. Методи подолання проблемності банків [11]

Таблиця 3
Порівняння банківських криз і стратегій держав [12]

Метод стратегії Швеція, 1991 р. Англія, 2007 р. США, 2007 р.

націоналізація

2 найбільші банки – 90% усіх 
активів банківської системи, 

98% витрачених коштів (3,5% 
ВВП)

Northern Rock, Bradford & 
Bingly -

рекапіталізація - RBS і Lloyd Banking Group купівля привілейованих акцій 
у рамках CPP і CAP

робота з поганими 
активами

створення державних «пога-
них» банків для двох націона-

лізованих

програма захисту активів: 
надання гарантій

створення приватно-держав-
них інвестиційних фондів

ліквідація - - -
злиття - - -

програми з підтримки 
позичальників -

вимога щодо збільшення 
кредитування для банків, що 
беруть участь у державних 

програмах

Програма кредитування TALF

Основні напрями
подолання 
проблем 

фінансова 
допомога 

реорганізація ліквідація 

 

Рис. 3. Основні напрями подолання проблемності банків 
Джерело: складено авторами
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цію до збільшення. Починаючи з 2007 р. найбільше зна-
чення облікової ставки НБУ зафіксовано в 2015 р., проте в 
листопаді 2016 р. відбулося її зниження та повернення до 
рівня 2014 р. Порівняння динаміки облікової ставки Укра-
їни та Англії за 2007–2016 роки наведено на рис. 4. Дуже 
актуальним є створення бридж-банку. Цей метод викорис-
товують регулятори США, Японії, Кореї.

Важливу роль у подоланні проблемності банків віді-
грає уряд та його політика через створення програм 
антикризового управління. Доцільним буде розглянути 
зарубіжний досвід державної політики щодо подолання 
проблемності в ситуації банківської та економічної кризи. 
Так, у табл. 3 наведено порівняння стратегій центральних 
банків різних країн в умовах розгортання банківських криз. 

Так центральний банк Англії відкривав нове дис-
контне вікно для компаній і банків, які потребували 
коштів, на термін до 30 днів під заставу широкого спектра 
активів, залежно від якого встановлювалася процентна 
ставка. У США для вирішення проблем банків було 
створено Приватно-державний інвестиційний фонд для 
викупу проблемних активів банківських установ. Окрім 
того, постійно відбувається розроблення та вдоскона-
лення методів визначення проблемних банків для запобі-
гання банкрутству та підтримки банківської системи на 
стабілізаційному рівні. 

Нами пропонується модифікація класичної методики 
Euromoney через урахування додаткових показників для 
отримання більш точних результатів надійності банків-
ських установ. Тоді модифікована формула методики 
Euromoney буде мати такий вигляд:
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Результати надійності топ-5 банківських установ 
України, розраховані за допомогою модифікованої авто-
ром методики Euromoney, зведено в табл. 4.

Таким чином, за отриманими результатами «Райф-
файзен банк Аваль» посів перше місце, друге місце здо-
був «ПриватБанк», останні – «УкрСиббанк» та «ПУМБ». 
Зміни відбулися через те, що в методиці Euromoney врахо-
вуються значення активів та капіталу, в авторській мето-
диці до уваги ці значення не бралися. 

Висновки. Для запобігання виникненню криз у бан-
ківській системі необхідно визначити основні причини їх 
виникнення на певному етапі їх розвитку. Серед зовніш-
ніх факторів кризових явищ у банківських системах слід 
відзначити: зміну цін на експортному та імпортному рин-
ках; високу вартість запозичення коштів на міжнарод-
ному ринку; пасивний платіжний баланс; високий по від-
ношенню до ВВП борг; низьку забезпеченість грошової 
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маси золотовалютними резервами; уповільнення еконо-
мічного зростання; інфляцію; дефіцит бюджету. 

Щодо України, то до основних причин кризових явищ 
у банківській системи належать: повільні темпи ринко-
вих перетворень вітчизняної економіки; наявність макро-
економічних диспропорцій; значні показники дефіциту 
державного бюджету та зовнішнього боргу; нестійкий і 
недостатньо прозорий фінансовий стан значної кількості 
підприємств; недостатній розвиток фондового ринку; від-
сутність ринку землі; недосконалість ринку нерухомості; 
низький рівень довіри населення до окремих банків; недо-
статній рівень захисту прав кредиторів та вкладників.

Внутрішні причини кризи у банківській системі Укра-
їни викликані окремою діяльністю банків: кредитною та 
процентною політикою, операціями з валютою; економіч-
ним станом фінансових посередників; рівнем менедж-
менту та кваліфікованості персоналу. Окремо вплив на 
банківську систему має НБУ, який може стримувати кризу 
завдяки продуманій політиці або, навпаки, посилювати. 

Важливим залишається використання сучасних мето-
дів подолання проблемності банків, наприклад, розвиток 
практики створення бридж-банку, використання зарубіж-
ного досвіду роботи з проблемними банками. Доцільним 
також залишається вдосконалення методів визначення 
фінансової надійності банків та проблемності для вчас-
ного усунення та запобігання банкрутству. Ключовими 
моментами, які впливають на діяльність банків, зали-
шаються монетарна політика та банківський нагляд, що 
проводиться НБУ. Одними з головних напрямів реформу-
вання також є трансформація вітчизняної банківської сис-
теми згідно з вимогами Базелю ІІІ, впровадження цифро-
вих технологій. 

Таблиця 4 
Підсумкові показники рейтингу надійності банків за оригінальною та модифікованою методикою  

Euromoney станом на 30.09.2016 

БАНК
Методика Euromoney Авторська методика

Інтегральний 
показник Місце в рейтингу Інтегральний 

показник Місце в рейтингу

«Ощадбанк» 2355874075 1 429,76 3
«Укрексімбанк» 1681860257 2 404,76 4
«ПриватБанк» -117809117 6 496,15 2
«УкрСиббанк» 500325740 5 369,1 5

«Райффайзен банк Аваль» 768388558 3 630,85 1
«ПУМБ» 511756413 4 360,2 6

Джерело: розраховано авторами

 Рис. 5. Порівняння динаміки облікової ставки України 
та Англії за 2007–2016 рр. 

Джерело: складено авторами за даними [9; 13]
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Аннотация. Рассмотрена парадигма современных кризисных явлений в банковской системе. Обособлены внешние 
причины возникновения кризисных явлений и внутренние, опираясь на зарубежный опыт выхода из кризиса банков-
ской системы. Проанализированы направления преодоления проблемных банков и основные методики определения 
кризисных явлений, проведен пересмотр критериев классических методик для получения экономически обоснованного 
результата.

Ключевые слова: банковская система, проблемные банки, Euromoney, антикризисные меры.
Summary. The paradigm of modern crisis phenomena in the banking system is considered. Separated external causes of 

crisis phenomena and internal, based on foreign experience of the crisis of the banking system. The directions of overcoming 
the problem of banks and the main methods of the definition of crisis phenomena have been analyzed, the criteria of classical 
methods have been revised to obtain economically grounded results.

Key words: banking system, problem banks, Euromoney, anti-crisis measures.


