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Abstract:
Проаналізовано
сучасний
стан
банківської системи України в розрізі основних
показників
фінансової
стійкості:
показників
результативності діяльності, ROA, ROE; нормативів
ліквідності та достатності регулятивного капіталу.
Виявлено вплив кризових явищ на функціонування
банківської системи — зниження показників стійкості,
збитковість та кардинальна зміна структури банківської
системи України. Вказані основні тенденції банківського
регулювання різних країн: реалізація стратегії гнучкого
підходу до здійснення регулятивного нагляду за
банківськими установами та всебічна підтримка і
стимулювання кредитування реального сектору як
запоруку стійкого розвитку економіки. Запропоновано
стратегічні
вектори
реалізації
антикризового
управління в контексті сучасного розвитку фінансовоекономічних систем для запобігання прояву кризових
явищ та підвищення рівня фінансової стійкості
банківської системи України: реалізація гнучкого
диференційованого підходу здійснення регулятивної
політики центральним банком, запобігання наслідкам
ірраціональної поведінки та створення дієвих інститутів
для гарантування і захисту прав суб’єктів банківської
системи.
Keywords: банківська криза, кризові явища,
фінансова стійкість банківської системи, антикризове
управління, показники фінансової стійкості.
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1. Постановка проблеми.
Стійкість банківської системи кожної країни є однією із найважливіших
складових забезпечення сталого прогресивного розвитку економіки, натомість
недостатній її рівень може спричинити розвиток кризи. Банківські кризи нині є
невід’ємною рисою ринкової економіки. Нема жодної країни, економіка якої не була б
певний період в кризовому стані. Тому, в контексті проявів кризових явищ як
регіонального так і міжнародних масштабів, і зважаючи на інтеграційні вектори та
світову глобалізацію фінансово-економічних систем різних країн, питання ефективної
реалізації антикризового управління в банківській діяльності України на тлі сучасних
тенденцій розвитку набуває актуальності і потребує подальшого дослідження.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значну увагу вивченню науково-методичних засад реалізації антикризового
управління в банківській системі приділено у працях Барановського О. І.,
Смовженко Т. С., Заруцької О. П., Вовчак О. Д. Питання забезпечення фінансової
стійкості в контексті кризових явищ розкрито в дослідженнях вчених Коваленко В. В.,
Дзюблика О. В.,
Джулай В. О.,
Кузнецової А. Я.,
Довгань Ж. М.,
Міщенко К. В.,
Карчевої Г. Т. Наслідки впливу кризових явищ на банківську систему країни в різних
аспектах розглянуто авторами Денис О. Б., Буряк О. П., Ребрик Ю. С. та ін. Віддаючи
належне цим науковим напрацюванням, слід зауважити, що виявленню тенденцій та
особливостей здійснення антикризового управління забезпечення фінансової стійкості
банківської системи країни в контексті сучасного розвитку фінансово-економічних
систем світу та інтеграційних напрямів України приділено недостатньо уваги.
3. Постановка завдання.
Метою статті є визначення основних стратегічних засад реалізації
антикризового управління в банківській системі України. Для досягнення поставленої
мети необхідно розв’язати такі завдання: здійснити аналіз основних показників
стійкості банківської системи України, виявити проблемні аспекти її функціонування;
сформулювати сучасні тенденції банківського регулювання, що впроваджуються
різними країнами з метою подолання впливу глобальної фінансово-економічної кризи
та визначити пріоритетні вектори реалізації антикризового управління в банківській
системі України.
4. Виклад основного матеріалу.
Протягом 26 років незалежності України, банківська система країни
неодноразово перебувала в кризовому стані. Так, в 1998-1999 рр. відчутно проявилися
наслідки кризи банківської системи Російської Федерації, протягом 2008-2009 рр. —
економічна криза, яка внесла значні збитки в усі сфери фінансово-економічної системи
України. У 2014-2015 рр. Україна пережила безпрецедентне поєднання політичної,
фінансово-економічної та банківської криз, нищівний удар якої був наймасштабніший
за всю історію країни, а накопичені системні проблеми давали про себе знати ще в
2017 р. За підсумками 2016 р. зафіксовано історично високий збиток банківського
сектору — 159,4 млрд. грн. Значний негативний результат зумовлено, визнанням в
кінці 2016 р. Приватбанком 135,3 млрд. грн. збитку, згенерованого доформуванням
резервів за кредитними операціями [2] (рис. 1).
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Рисунок 1. Динаміка основних показників результативності діяльності
банківського сектору України, 2007-01.10.2017 рр.
Примітка: побудовано автором за даними [3]

Значну роль у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи відіграє
система нормативних показників, затверджена Національним банком України (НБУ).
Провівши аналіз, можна зробити висновок, що зниження динаміки нормативу
достатності капіталу (Н2) по банківській системі протягом 2015 р. відбулось внаслідок
трьохкратної девальвації, яка призвела до зменшення відносного обсягу
регулятивного капіталу і відповідного скорочення нормативу адекватності
регулятивного капіталу в цілому по системі банків.
Банківська система характеризується існуванням значного структурного
профіциту ліквідності, що свідчить про неефективне управління грошовою емісією і
ліквідністю банківської системи з боку НБУ. На фоні грошового голоду в реальному
секторі обороти розміщення коштів банками на депозитних сертифікатах за 2015 р.
майже у півтора рази перевищили номінальний валовий внутрішній продукт.
Надвисокі ставки за депозитними сертифікатами (18-22 %) чинять руйнівний вплив на
економіку – блокують процеси кредитування та сприяють створенню фінансової
бульбашки через додаткову непродуктивну емісію гривні для виплати процентів.
Динаміка нормативів ліквідності банківської системи характеризується висхідною
динамікою та перевищенням граничних рекомендованих рівнів у кілька разів [5 с. 36].
На 01.01.2016 р. надвисокі показники ліквідності Н4, Н5 та Н6 банківської системи
становили: Н4 – 60,79 %, Н5 – 102,14 %, Н6 – 92,09 % (рис. 3).
Криза 2014-2015 рр. кардинально змінила структуру банківської системи
України за рахунок «очищення» — ліквідації третини банківських установ, в наслідок
чого посилилась її гомогенність, а отже і збільшились системні ризики. Проте, до
існуючих раніше системних проблем додалася нова – погіршення структури
банківського ринку: зростання концентрації і зниження рівня конкуренції на
банківському ринку.
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Рисунок 2. Динаміка нормативів ліквідності та достатності регулятивного
капіталу банківської системи України, 2007-01.10.2017 рр.
Примітка: побудовано автором за даними [3]

Так, показник Індекс Герфіндаля-Хіршмана (HHI), зростання якого свідчить про
зниження конкуренції на ринку, в період з 2013 р. по 01.10.2017 р. збільшився майже в
два рази, а активами, капіталом та зобов’язаннями: з рівня у діапазоні 450 – 560 до 850
– 950. Таке зниження конкуренції на традиційно конкурентному банківському ринку
України веде до загострення структурної проблеми олігополізації української
економіки і є досить тривожним сигналом, що потребує уваги Антимонопольного
Комітету. Максимальне економічне зростання (12 %) відбувалось в Україні при
значенні індексу HHI у діапазоні 300 – 380 од. Для порівняння, у Німеччині значення
індексу HHI не перевищує 400 одиниць [5].
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Рисунок 3. Динаміка Індексу Герфіндаля-Хіршмана, розрахованого за основними
показниками банківської системи України у 2004-01.10.2017 рр.
Примітка: розраховано автором за даними [3]
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Згідно з рейтингом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього
економічного форуму за 2015-2016-2017 рр. вітчизняна банківська система зайняла
останні позиції серед країн світу за показником “міцність банків”, незначне
покращення спостерігається тільки у 2017-2018 рр. (135 місце серед 138 країн) [4].
Україна, будучи відкритою до зовнішнього середовища, а отже, і частиною
світової фінансово-кредитної системи, неодмінно піддається впливу глобалізаційних
процесів. З огляду на Європейський інтеграційний вектор доцільно визначити основні
тенденції розвитку світових фінансово-економічних систем:
- цифровізація економіки, що прискорює мобільність та збільшує
вседоступність ресурсів в контексті глобалізаційних та інтеграційних потоків;
- інформатизація всіх сфер економіки, що надає доступ до значної кількості
даних і, з однієї сторони збільшує прозорість та якість діяльності, а з другої сторони,
зважаючи на їх несистематичний, «розпорошений» характер надання в поєднанні з
неконструктивним діалогом керівництва банківською системою на всіх її рівнях
негативно впливає на стійкість банківської сфери і створює «ефект недовіри і
невизначеності»;
- соціальноорієнтована стратегія діяльності, в якій питання соціальної
відповідальності, клієнтоорієнтованості та підвищення рівня інтелектуального
капіталу є основними положеннями в стратегії забезпечення стійкого та стабільного
розвитку фінансово-економічних систем.
Світові, зокрема, європейські, тенденції монетарного і банківського регулювання
з метою подолання впливу глобальної фінансово-економічної кризи спрямовані, з
одного боку, на обмеження ризикованості операцій банківської системи на
фінансовому ринку, а з іншого — на підтримку економічного зростання, інтенсивне
кредитування реального сектору, зокрема малого і середнього бізнесу. Вказана
тенденція лягла в основу зміни філософії центрального банкінгу, яку називають новою
ерою монетарної політики.
Особливу увагу слід приділити
антикризовим заходам регулювання
центральних банків різних країн. Так, наприклад, Федеральною резервною службою
США було реалізовано безпрецедентну програму кількісного пом’якшення та
стимулювання кредитування малого і середнього бізнесу. В контексті економічного
зростання США відбувся процес переходу монетарної політики до помірного
підвищення ставок, проте вона й надалі залишатиметься досить м’якою для подальшої
підтримки економічного зростання і зайнятості. Банк Англії проводить Програму
пільгового рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема малий і
середній бізнес. Європейський центральний банк здійснює цільові довгострокові
операції рефінансування для кредитування банками виробництва, а монетарна
політика спрямована на запровадження широкої програми кількісного пом’якшення
для стимулювання економіки: 10.03.2016 р. відбулось зниження ставки за головними
операціями рефінансування до 0% та розширення програми викупу облігацій до
80 млрд. євро щомісячно. Народним банком Китаю було здійснено цільове скорочення
обов’язкового резервування щодо операцій кредитування агропромислового
комплексу та малого і середнього бізнесу, а банком Кореї реалізовано пакет
стимулювання їх розвитку [1]. Отже, можна обґрунтовано стверджувати, що нині
центральні банки реалізують стратегію гнучкого підходу до здійснення регулятивного
нагляду.
Слід відмітити, що кризи XXI сторіччя суттєво відрізняються від попередніх, і
здійснення самих регулятивно-наглядових заходів центральними банками стає
недостатньо з огляду на різні причини виникнення кризових ситуацій. Якщо кризи
XX сторіччя в основному були викликані фінансово-економічними причинами
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(відсутність ефективних систем управління ризиками, макроекономічними
факторами), то нині ключовими причинами стають саме нефінансові — соціальнопсихологічні в рамках ірраціональної поведінки суб’єктів, як от: «криза недовіри»,
наявність інформаційної асиметрії поряд із низьким рівнем фінансової грамотності.
Однією з ключових причин повільного виходу з банківської кризи є недовіра
клієнтів, як до банків з боку вкладників, так і недовіра до Національного банку та
банківської системи загалом, викликана недостатньою прозорістю діяльності.
Згідно даних опитування, проведеного українською компанією «Inmild» на
замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та при підтримці програми
фінансового розвитку USAID, тільки 11 % опитаних вказали, що зберігають у банках
більшу частку власних заощаджень, 7 % – половину своїх заощаджень, 49 % – лише
незначну частку. Отже, третина всіх опитаних респондентів, що мають заощадження,
не довіряють комерційним банкам та зберігають власні кошти поза банками [6]. Така
недовіра населення вкрай негативно впливає на рівень соціально-економічного
розвитку країни і на рівень фінансової стійкості банківської системи зокрема.
Підвищення якості політики Національного банку України пропонується
реалізовувати на таких стратегічних засадах превентивного антикризового
управління:
- гнучкого диференційованого підходу здійснення регулятивної політики
(зокрема в частині виконання економічних нормативів в контексті реалізації Базель ӀӀӀ:
встановити діапазонні значення нормативів ліквідності для стимулювання банків
раціонально та ефективно використовувати наявні ресурси; удосконалити процедуру
доступу банків до ресурсів з поправкою на їх соціально-економічну роль; розробити
цільові програми, мета яких — розвиток малого та середнього бізнесу як потужного
двигуна стійкого розвитку економіки та банківської системи загалом);
- запобігання наслідкам ірраціональної поведінки суб’єктів банківської системи
шляхом реалізації державної стратегії фінансової грамотності та використання
інструментів нівелювання наслідків інформаційної асиметрії;
- створення дієвих інститутів гарантування та захисту прав суб’єктів
банківської системи: досвід медіації у вирішенні конфліктів та фінансовий омбудсмен.
5. Висновки та пропозиції.
Отже, банківські кризи є невід’ємною частиною глобальної фінансовоекономічної системи, проте кризи останніх років суттєво відрізняються за своє
природою від попередніх. Нині світ увійшов в «Еру нової монетарної політики», в
основі якої покладено такі тези: підтримка малого і середнього бізнесу, інноваційність
та мобільність, інтелектуальний капітал та прозорість діяльності як запорука розвитку
економіки та стійкості банківської системи.
З огляду на вказане, перспективними напрямами досліджень є розробка
методики оцінювання рівня довіри до банківської системи України, прийняття
загальнодержавної стратегії фінансової грамотності та створення нових інститутів
гарантування та захисту прав суб’єктів банківської системи — як важливих
інструментів антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості
банківської системи.
Сучасний етап «нової ери» економіки визначив основні тенденції та стратегічні
напрями розвитку банківської сфери, але водночас виявив виклики та загрози, у
відповідь на які банківські установи всіх рівнів України повинні сконцентрувати увесь
власний потенціал.
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Украины: реализация гибкого дифференцированного подхода осуществления
регулятивной политики центральным банком, предотвращения последствий
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Abstract. The current state of the banking system of Ukraine in terms of major
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