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Постановка проблеми. Банківський сектор 

України нині перебуває у системній кризі.  

Банки  як будь-які інші  установи, піддаються 

впливу кризових явищ. Для них так само 

характерні виникнення збитків, втрата 

платоспроможності, погіршення якості 

кредитного портфеля на фоні падіння ділової 

активності, зменшення ефективного попиту 

населення, погіршення фінансового 

становища,  що іноді призводить до виходу 

банків з фінансового ринку та до банкрутства. 

Банк як фінансовий посередник, що 

обслуговує діяльність господарюючих 

суб’єктів, разом з останніми переживає злети і 

падіння у своєму функціонуванні. Вплив криз 

на діяльність банків пов’язаний з 

особливостями функціонування самих 

банківських установ та їх роллю в економічній 

системі країни загалом. За таких умов 

виявлення та попередження розвитку кризових 

явищ має стати предметом уваги не тільки 

Національного банку України (НБУ), але й 

органів законодавчої й виконавчої влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Діяльність банківських установ, у тому числі в 

умовах кризи, є предметом постійних 

досліджень, як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених. Даними серед українських дослідників 

проблемам присвячені праці таких, як 

Зарицької І.,  Коваленко В., Крухмаль В.,  

Петик Л., Федорової С.,  Реверчука С.,  

Ковалюка А., та інших.  Вивченням суті 

банківських криз їх природи, причин, і 

можливостей усунення їхніх наслідків 

займаються такі зарубіжні вчені, як Рудий К., 

Назарова Е., Тавасієв А., А. Веласко, Дж. 

Капріо, Д. Клінбегіл, С. Пазарбасіоглу ,   Д. 

Харді та інші. 

Проте порівняно мало дослідженою 

залишається проблема визначення 

пріоритетних способів  подолання кризових 

явищ в банківському секторі як з урахуванням 
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досвіду та пропозицій іноземних країн, так і з 

використанням вітчизняної науки. 

 Постановка завдання.  Метою статті є 

виявлення основних чинників, що 

спровокували кризу банківську систему 

України та визначення перспектив розвитку 

банків забезпечення їх стабільного 

функціонування. 

 Вклад основного матеріалу дослідження.  

Станом на 01.01.2017 р. банківська система 

України налічує 96 банків, серед яких 39 з 

іноземним капіталом  і 17 – із 100% іноземним 

капіталом. Кількість банків постійно 

скорочується. За 2014 рік з фінансового ринку 

виведено 33 банки, за 2015 рік – 33 банки, за 

2016 – 21 банк, за січень 2017 року – 3 банки. 

Падає рентабельність, скорочуються активи 

банківської системи, ростуть збитки [12]. Все 

це характеризує надзвичайно високу 

нестабільність функціонування банківської 

системи. Реструктуризація банківського 

сектору у виконанні НБУ призвела до закриття 

половини банків України, що пояснюється  

порушеннями ними економічних нормативів, 

недостатньою капіталізацією а також 

незаконною діяльність. 

 Криза негативно впливає на фінансову 

стійкість українських банків через: 

-     зниження якості банківських активів; 

-     втрату довіри з боку вкладників; 

-     зниження ліквідності; 

- зменшення капіталізації та ріст 

збитковості; 

-     скорочення ресурсної бази; 

-     зростання процентних ставок; 

- збільшення обсягів неповернутих 

валютних кредитів [3]. 

Дані чинники призводять до збитків і 

ризиків, що провокує погіршення фінансової 

стійкості банків, і підтримує ймовірність 

подальшого зниження обсягу банківських 

депозитів, зниження обсягів кредитування 

реального сектору економіки, погіршення 

ліквідності внаслідок відпливу ресурсів із 

банків, зростання недовіри до банків між 

суб'єктами фінансового ринку за умови 

обмежених можливостей підтримки,  у тому 

числі ліквідності з боку регулятора[4]. 

 Розв'язання цих проблеми, збереження 

фінансової стійкості вітчизняних банків, 

вимагає об'єднанню зусиль всіх гілок влади в 

розробці заходів та реалізації, спрямованих  на 

вихід України з політичної та економічної 

кризи. Варто врахувати, що проблеми 

банківської системи формуються перш за все в 

реальній економіці.  

Нинішні результати реструктуризації 

банківської системи стали наслідком чергової 

кризи реальної економіки та банківського 

сектору України, яка після 1991 року пережила 

три кризи, чого  раніше не спостерігалося в 

жодній країні світу. У останніх подібні 

системні кризи тривали не більше 12 місяців і 

не повторювалися. В Україні кризи 2008–2010 

років та 2014–2016 років тривали більше двох 

років, супроводжувалися націоналізацією 

банків і втратою доступу банків до зовнішніх 

ресурсів та погіршенням якості активів і 

згортанням кредитування. Більшість банків 

виводилась з ринку за одноосібною 

ініціативою НБУ, при цьому, характерною 

стала несистемна і хаотична підтримка НБУ 

одних банків та принципова позиція щодо 

інших.  

Основними причинами кризи банків 

України стали погіршення фінансового стану 

позичальників та падіння заощаджень 

домогосподарств, зменшення підтримки 

банків з боку контролюючих органів, 

неефективне антикризове регулювання, 

зупинення кредитування реального сектору. 

Ключовими інструментами у подоланні 

кризи банків є надання останім центробанками 

необхідної ліквідності, рекапіталізація 

здорових фінансових інститутів і звільнення 

банків від проблемних активів. Тому 

необхідно в повному обсязі відновити 

рефінансування банків, а також переглянути 

порядок його здійснення, забезпечити прозорі 

умови надання рефінансування та однаковий 

доступ до нього для всіх банків. Ще один 

напрям виходу з банківської кризи – 
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реструктуризація спрямована насамперед на 

оздоровлення банківської системи. При цьому 

кожний банк потребує розробки 

індивідуальних механізмів, форм і методів 

реструктуризації для відновлення його 

прибуткової діяльності, підвищення 

ліквідності, покращення якості активів, 

шукати джерела покриття збитків, які 

виникатимуть у процесі здійснення такої 

реструктуризації [5]. 

Слід також розробити додаткові вимоги 

щодо якості регулювання банківської 

діяльності в системі банківського нагляду. 

Зокрема значну увагу треба приділити 

здійсненню поточного моніторингу стійкості 

банківського сектору з боку НБУ з метою 

оперативного виявлення негативних тенденцій 

у банківському секторі та вжиття ефективних 

заходів щодо їх подолання [5]. 

Для того, щоб зняти проблему їх 

неповернення необхідно створити державний 

фонд чи підприємство, яке б викупило у банків 

проблемні кредити. Створення такої 

спеціалізованої установи, або «поганого» 

банку, допомогло б банкам, очистивши свої 

баланси, поступово повернутися до 

нормальної повноцінного функціонування. 

З метою недопущення втрати вітчизняними 

банками власного капіталу необхідно внести 

зміни до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», визначивши мінімальні 

вимоги до розміру статутного капіталу на 

момент реєстрації банку у національній 

валюті[9]. 

Загалом заходи з підвищення стійкості 

фінансової системи, підтримки ліквідності, 

відновлення довіри до банківської системи 

стануть запорукою відновлення дії механізму 

перерозподілу тимчасово вільних коштів в 

економіці на користь фінансування 

інвестиційних проектів, проектів із 

розширення та активізації виробництва, а 

також забезпечення процесів детінізації  

економіки і фінансової стабілізації. 

Висновки та пропозиції. В умовах кризи 

банківського сектору, реструктуризація 

перетворилася на широкомасштабний процес 

виведення банків з ринку, який в основному 

ініціювався НБУ. На жаль і сьогодні 

професійність та системність у діях НБУ щодо 

подолання наслідків фінансової кризи не 

спостерігається. 

Основними засобами запобігання 

послаблення банківської системи та кризі є 

втілення наступних заходів: створення 

спеціалізованої установи, для роботи з 

проблемними банківськими активами і брали 

на себе подальшу відповідальність за них; 

розширення арсеналу заходів, що 

використовує НБУ для подолання наслідків 

кризи як мінімум таким інструментом, як 

злиття та поглинання; відновлення довіри до 

банківської системи шляхом удосконалення 

нормативно-правової бази з урахуванням 

іноземного досвіду.  

 

Список використаних джерел: 

1. «Про банки і банківську систему» Закон України: від 07.12.2000 №2121- ІІІ: редакція від  

01.01.2017. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

2.  Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України / М. 

Пацера // Вісник НБУ. - 2015. - № 1. - С. 28-33. 

3.  Довгань Ж. В. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи /  Ж. В. 

Довгань // Вісник НБУ. - 2009. - № 4. –С. 45-47. 

4.  Багратян Г. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / Г. Багратян, І. 

Кравченко // Вісник НБУ. - 2009. - № 8. –С. 19-23. 

5.  Мизес Л. Экономический кризис и его причины / Мизес Л. – СПб.: Либроком, 2003. – 224 c. 



Альманах науки 

 13 

6.  Назарова Е.В. Антикризисное управление кредитными организациями: [учебно-практическое 

пособие] / Е.В. Назарова.  – М.: Изд. центр ЕАОИ. – 2012. – 237 с. 

7.  Основні показники діяльності банків України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//www.bank.gov.ua/control/uk/pubissh/article? art_id=36807 

8.  Петик Л.О. Кризи банківської системи: характеристики та критерії  класифікацій / Л.О. 

Петик, С.В. Федорова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014.  Вип. 20.2. – С. 225-230 

9.  Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. 

Реверчук,А.В. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Економіка.  –2009. - №111. – С. 13 – 15.  

10.   Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика: [монография] / К.В. Рудый. – 

М.: Новое знание, 2003. – 399 с.  

11.   Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: ЭКСМО, 

2007. – 332 c. 

11.  Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: [учебное пособие]/ 

А.М. Тавасиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 480 с. 

12.  Основні показники діяльності банків України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//www.bank.gov.ua/control/uk/pubissh/article? art_id=36807. 

 

Галушка Е.Е., Фенюк В.Н. 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА БАНКОВ УКРАИНЕ 

В статье рассмотрены возможные и существующие причины банковского кризисна, которые обусловили 

замедлению развития банковской деятельности в Украине. Проанализирована деятельность банков в период 

кризиса. Предложены основные пути преодоления кризисних явлений в банковской системе Украины. 
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CAUSES AND EFFECTS OF THE CRISIS BANK UKRAINE 

In this article possible and existing reason of banking crises are considered, which have solved the development of banking 

activity in Ukraine. It was also analyzed banking activity in period of finance crisis and the basic ways of overcome of crisis 

actions in banking system of Ukraine were proposed. 
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