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ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА СИСТЕМНА БАНКІВСЬКА 

КРИЗА: КРИТЕРІЇ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

 
Розглянуті різноманітні підходи до визначення критеріїв категорії фінансової нестабільності та 

її основного прояву – виникнення системної банківської кризи. За основними критеріями зроблена 

спроба діагностики сучасного стану фінансової системи України. Визначений вплив основних 

факторів, як кількісних, так і якісних, що спричиняють появу системної банківської кризи. Особлива 

увага надана такому якісному показнику, як довіра до банківської системи. 

 

In the articles considered the various going is near determination of criteria category financial 

instability and it basic display – origin of system bank crisis. After basic criteria the attempt of diagnostics of 

the real state of the Ukraine financial system  is done. Influence of basic factors, both quantitative and high-

quality is certain, that draw appearance of system bank crisis. The special attention is given such high-quality 

index, as a trust to the banking system. 

 

 

Вільний рух величезних фінансових потоків в умовах фінансової 

глобалізації, але за умов відсутності належної системи регулювання і 

прогнозування кризових ситуацій, значно збільшує небезпеку виникнення 

нестабільності банківських і фінансових систем, як окремих країн так і регіонів. 

При чому не існує єдиного класифікатора показників (індикаторів) визначення 

фінансової стабільності. Кількісний склад вищезгаданих параметрів зрозуміло 

залежить від динамічності та структури фінансової системи певної країни, в 

тому числі стану її інституційних суб’єктів.  А зв’язок між цими компонентами 

забезпечують індекси фінансової стабільності (стійкості). За визначенням 

МВФ, індикатори фінансової стабільності (стійкості) (FSI) – «індикатори 

поточного фінансового здоров’я та міцності фінансових установ країни та їх 

контрагентів – корпорацій та домогосподарств. Вони включають як агреговану 

інформацію окремих установ, так і індикатори, що характеризують ринки, на 

яких функціонують фінансові установи…. нова галузь економічної статистики, 

що відображає внутрішні та зовнішні взаємозв’язки фінансової системи» [1, 

c.17]. Відзначимо, що в зарубіжних дослідженнях під терміном «фінансова 

стабільність» або «фінансова стійкість» в цьому контексті слід розуміти 

стабільність (стійкість) саме фінансової системи [1, c.6]. Аналіз різноманітних 

підходів до визначення критеріїв категорії фінансової нестабільності та 

можливість їх застосування до діагностики стану фінансової системи України 

становить актуальність нашого дослідження.  

Питанням фінансової нестабільності та причинам виникнення банківських 

криз присвячено безліч праць останніх десятиліть.  

Фактори, що викликають валютну кризу розглядав Ж. Сачс, механізми 

формування кризи розглянуті в працях А. Деміргук-Кунт і Е. Детрагіа, можливі 

індикатори кризи прроаналізовані в роботах Г. Камінскі, С. Лізондо, причини 

виникнення фінансової нестабільності обґрунтовані у Ф. Мішкіна. Проте дані 

дослідження не присвячені аналізу країн з транзитивною економікою, 

враховуючи те, що існує специфічний характер причин виникнення криз в їх 



банківських та фінансових системах. Розгляду саме цієї проблеми присвячені 

праці російських вчених Д. Вороніна, Ю. Журавльової, українських В. 

Міщенко, О. Кірєєва, М. Шаповалової, І. Карлової, Ю. Кучинської, М. Мрочко, 

Ю. Тихан, К. Стемпєнь на ін.  

Відомо, що причинами виникнення системної банківської кризи є 

одночасно як кількісні (макроекономічні, такі як ВВП, темпи інфляції,  

показники платіжного балансу тощо, так і грошово-кредитні – відсоткові 

ставки,  якість та структура кредитного портфелю  та ін.), так і якісні показники 

(рівень «тіньової економіки», транспарентність банківського сектору, довіра до 

нього, асиметричність інформації та ін.). Отже, їх комплексний розгляд та 

обґрунтування системи оцінки впливу на сучасний стан банківської системи 

України  становить мету та завдання обраного дослідження. 

Кризи за своїми проявами і причинами мають різноманітний характер і 

можуть бути притаманні як економіці окремої країни, регіону, так і групам, 

завдяки міжнародному характеру фінансового капіталу.  Ґрунтуючись на аналізі 

зарубіжних дослідників на думку доктора К.Стемпель стабільність фінансової  

системи можна розглядати через два підходи до цієї категорії, а саме у дієвості 

здійснення фінансовою системою, в тому числі і банками, своїх основних 

функцій, і у відсутності явища системного ризику [2]. Різноманіття параметрів, 

за якими досліджується стан фінансової стабільності за регіональними 

ознаками деяких країн, в тому числі України, був досліджений В. Міщенко, О. 

Кірєєвим, М. Шаповаловою, Д.Поповим, Р. Лисенко, Росії – Ю. Журавльовою 

[1; 3]. Проведений аналіз різноманітності індикаторів фінансової стійкості для 

окремих країн показав,  що для більшості країн такий підхід є досить простим 

(Австрія, Бразилія, Іспанія, Фінляндія), побудованим в основному на динаміці 

фінансових результатів банківського сектору, і на відміну, для таких країн як 

Росія та України – розгорнутим, що включає детальний прогноз впливу 

зовнішніх факторів, в тому числі макроекономічних, на зміни обсягів капіталу, 

якості активів банківського сектору тощо. Перелік ІФС для України був 

розроблений НБУ за рекомендаціями МВФ, хоча на практиці останній  

передбачає компіляцію та поширення країнами всього 40 індикаторів  

фінансової стійкості, а саме,  25 індикаторів для сектору депозитних корпорацій  

і 15 індикаторів для клієнтів сектору депозитних корпорацій, у тому числі: інші 

фінансові корпорації (2 індикатора), не фінансові корпорації (5 індикаторів), 

домашні господарства (2 індикатора), ліквідність ринку (2 індикатора) і ринки 

нерухомості (4 індикатора). Наразі, Національний банк України лише 

щокварталу складає та поширює дані за індикаторами фінансової стійкості 

сектору депозитних корпорацій (банків) з яких 12 основних і 10 

рекомендованих, хоча отримує щоденну оперативну звітність [4]. Таким чином, 

з одного боку, з повною  інформацією аналізу фінансової стабільності 

банківської системи за 40 параметрами «пересічним» банківським клієнтам 

можливо ознайомитися лише на веб-сторінці сайту МВФ, при чому вона також 

не має оперативного характеру. З іншого боку, певний рівень розкриття 

оперативної інформаційної прозорості  банківської  системи на даний час 

надають в основному лише рейтингові агенції, а не головний регулятор 



України.  Для прикладу, в період розгортання кризових явищ міжнародною 

рейтинговою агенцією Standart & Poor’s та Агенцією фінансових ініціатив було 

оприлюднено результати дослідження інформаційної прозорості 30 найбільших 

банків України, активи яких становлять 80% банківського сектору за 

критеріями структури власності, корпоративного управління, фінансової та 

операційної інформації тощо. За їх дослідженнями середній показник 

інформативності банківської системи України склав всього 41% при 

аналогічному показнику 10 найбільших банків світу 78,5%. [5, с.384]. На 

відміну від України, Центральний банк Росії готує для оприлюднення огляди 

фінансової стабільності, використовуючи рекомендації МВФ та «Dangerous 

markets». Критеріями виникнення фінансової нестабільності на думку 

російських фахівців слід вважати наступне (табл. 1): 
Таблиця 1 

Критерії виникнення фінансової нестабільності у Російській Федерації [3]  
№ п\п Характеристика критеріїв 

1 Річні темпи приросту кредитного портфеля протягом 2-х і більше років перевищують 20% 

2 Вилучення вкладниками коштів з банківських депозитів протягом 2-х кварталів підряд 

3 Частка прострочених банківських кредитів перевищує 5% сукупних банківських активів 

4 Безперервне зростання ціни на активи впродовж  2-х років (щорічно на 20%) 

5 Зростання відсоткових ставок в цілому і для окремих банків  

6 Зростання цін на нерухомість, що випереджає динаміку платоспроможного попиту, в 

умовах підвищеної монополізації і непрозорості ринку нерухомості 

7 Частка короткострокових вимог банків-нерезидентів в сукупному обсязі вимог до 

позичальників-резидентів перевищує 25% 

8 Різкі зміни в напрямах та обсягах потоків капіталу 

  

Розглянемо відповідність вищезгаданих критеріїв до сучасного стану 

фінансової системи України, приймаючи до уваги те, що за завітом Асоціації 

Українських банків «Україні вдалося уникнути системної банківської кризи»  

[6]. Проте, в межах нашого дослідження не можливо проаналізувати  всі 

перелічені авторами фактори за браком ще відсутності повної звітної 

інформації за 2009 рік і керуючись лише оперативними даними, зупинимося на 

деяких. Останні роки банківської практики показали суттєве зростання як рівня 

кредитування, так і рівня простроченої кредитної заборгованості. За 

статистичними даними показники кредитування банківським сектором 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб наведені у таблиці 2.  
Таблиця 2 

Динаміка  обсягів кредитування банківським сектором (млн. грн.) [7] 
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

Кредитування 

банківським 

сектором  

Суб’єкти 

господарювання 

109934 166889 271417 460209 483355 

Фізичні особи 33499 78543 155446 273800 235362 

Отже, приріст кредитного портфелю набув найвищих показників, більше 

ніж 50% протягом 2006-2008 рр. Взагалі в 2009 році з а даними АУБ станом на 

1 січня 2010р., обсяг активів банківської системи становив 880,3 млрд. грн.  

Зменшення за рік склало 45,8 млрд. грн за рахунок скорочення обсягів 

кредитних операцій, частка яких становить 79,2% усіх активів [8]. З іншого 

боку,  у структурі кредитного портфеля значно збільшилася частка проблемних 



кредитів - у 3,88 рази, і до 1 січня досягла 9,4%. У цілому за 2009 рік проблемна 

заборгованість зросла на 51,92 млрд. грн. [6]. Тенденції розвитку піку 

банківської кризи 2008 року показали ще одну особливість банківського 

кредитування - це зростання відсоткових ставок на операції кредитування.   За 

статистичними даними показники середньомісячних відсоткових ставок за 

операціями кредитування наведені у таблиці 3. 
Таблиця 3 

Динаміка показників середньомісячних відсоткових ставок за операціями 

кредитування  (в %) [7] 
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

% ставки у грн. 16,4 15,1 14,4 21,6 19,6 

% ставки в іноз. валюті  11,7 11,5 11,2 12,6 10,2 

Дана тенденція на перший погляд пояснюється нестачею ресурсів завдяки 

масовому відпливу депозитних коштів населення  наприкінці 2008 р. та 

першому півріччі 2009 року особливо в національній валюті. Але, на нашу 

думку,  вона криється в інших причинах. Отже, потрібно звернути уваги на 

дослідження Д. Стигліца та А. Вайса «Пропорційність кредитування на ринках 

з недосконалою інформацією», до яких належать країни з транзитивною  

економікою завдяки  недостатньої прозорості (транспарентності) 

функціонування фінансово-кредитної системи [9], про що було наголошено 

вище при аналізі індикаторів фінансової стабільності. На їх думку тенденції 

«несприятливого відбору» як наявних так і потенційних позичальників 

призводить до постійного зростання процентних ставок банками завдяки  

«налаштованості» сплачувати вищий відсоток за кредит суб'єктами з найвищим 

кредитним ризиком, оскількив результатіуспіху витрати будуть покриті 

надприбутками, а у разіотриманнязбитків позичальники готові відмовитися від 

своїх зобов'язань. А оскількитакі позичальники складають більшість в 

кредитному портфелі, тому банки щоб уникнути не повернення кредитів 

завищують відсотковуставку. Доречність останнього критерію підтвердження 

існуванням так званого «морального ризику» в більшості країн, що 

розвиваються, коли кредитори надають позички, нехтуючи серйозним 

нестійким положенням боржника, заздалегідь сподіваючись на допомогу 

міжнародних фінансових організацій у разі кризи, в нашому випадку  - завдяки 

гарантуванню збереження інвестицій з боку МФВ. Це дозволяє банкам 

проводити високо ризиковану політику кредитування з розрахунку на 

міжнародну допомогу у разі появи несприятливих шоків [10]. Таким чином, 

присутні майже всі ознаки наявності фінансової нестабільності. В цьому 

контексті актуальним стає діагностика А. Деміргука-Кунта і Е. Детрагіа,  які за 

критерії системної банківської кризи використовують наявність як мінімум 

одного з нижче перелічених умов: 

 Частка непрацюючих активів в активах перевищила 10%; 

 Вартість операцій по порятункубанків перевищила 2% ВВП; 

 Проблеми банківського сектора призвели до великомасштабної 

націоналізації банків; 



 Мала місце паніка серед вкладників, або були зроблені екстраординарні 

заходи, такі як заморожування депозитів, довготривалі банківські канікули, або 

введенняурядом гарантій депозитів у відповідь на кризу [11, c. 91]. 

Якщо перші три критерії наближаються до свого критичного значення, 

стосовно останнього фактора, то в даній концепції він був притаманний в 

повному обсязі національній банківській політиці останніх років. Отже,  

проблеми недостатньої транспарентності функціонування банківського сектора 

призводять до втрати довіри клієнтів до банківського сектора.  На наш погляд, 

потрібно також враховувати такий ключовий фактор, як довіра до банківської 

системи домашніх господарств та корпоративного сектору, який взагалі не 

визначений в якості індикатора фінансової стійкості за рекомендаціями МВФ. 

Цьому фактору належну увагу приділяє А. Ларж, який трактує фінансову 

стабільність, яка визначається довірою до неї [12]. З проблеми визначення  цієї 

категорії М. Фут в своїй праці  «Що означає фінансова стабільність і як ми її 

отримуємо» , висуває наступні характеристики, якій їй притаманні, серед яких 

один із параметрів належить довірі, а саме [13]:  

 стабільність  грошової системи; 

 рівень зайнятості населення, наближений до природньої норми зайнятості 

в економіці; 

 довіра ринкових гравців до фінансових організацій та ринків; 

 відсутність відносних коливань цін на реальні та фінансові активи, що в 

змозі негативно вплинути на національну грошову систему та рівень занятості  

Цю думку підтверджують і українські економісти М. Мрочко та Ю. 

Тихан, де «нормальна банківська діяльність можлива тільки там, де існує довіра 

громадян до своєї держави та її фінансової системи, суб’єктів господарювання 

один до одного, влади та бізнесменів до окремих членів суспільства» [5, c.379]  

За їх дослідженнями в період масового відпливу депозитів населення з 

банківської системи, а саме в листопаді 2008 року рівень довіри населення до 

банків України становив всього 11,7%, а недовіри – 56,4%, а на початку 2009 

року останній зріс до 79,6%  [5, c.380].  Е. Сантор в своій праці «Банківські 

кризи і інфекції: емпірична дійсність» розглядає шляхи розповсюдження 

банківської кризи як інфекції і виникнення банківської епідемії завдяки впливу 

неліквідних банків на інші через системи міжбанківських розрахунків та 

міжбанківського кредитування, і появі так званої негативної «стадної» 

поведінки вкладників завдяки отриманню про ці події ними будь-якої 

інформації [14, c.4]. Цієї ж думки дотримується і Ф. Мішкін, а саме, «фінансова 

нестабільність виникає тоді, коли фінансова система зазнає уразливості, яка 

супроводжується  інформаційними потоками, в такому вигляді, що вона більше 

не може трансформувати заощадженняв інвестиції» [15, c. 6]. Впродовж цього, 

саме на думку українських економістів Карлової І.О. та Кучинської Ю.В. 

основною причиною розгортання кризи ліквідності банківської системи 

України стала рейдерська атака на «Промінвестбанк», в якості основної зброї 

були використані  різноманітні мас-медійні засоби, за допомогою яких «….було 

вчинено інформаційну атаку на банківську установу, що в результаті призвело 



до дестабілізації та розбалансування всієї банківської системи» [16].   Крім цих 

факторів потрібно враховувати й узагальнюючи фактори, що спричиняють 

виникнення банківських криз саме у країнах з транзитивною економікою і 

притаманні нашій національній економіці. Ця класифікація подана Д. 

Вороніним при аналізі криз та реструктуризації банків в східно-євпропейських 

країнах , а саме [17]: 

 суттєва питома вага «поганих» позик в кредитному портфелі; 

 значний негативний вплив гіперінфляційних процесів на банківський 

сектор, завдяки якому стрімкими темпами знецінюється капітал та активи 

кредитних установ, а величина відсоткових ставок за кредитами стає не 

можливою для підприємств реального сектору; 

 ліберальна система ліцензування кредитних установ, що призводить до 

значного зростання кількості банків, в тому числі із непрозорою структурою 

власності; 

 не відповідність вимог банківського нагляду та регулювання постійно 

зростаючим банківським ризикам; 

 запізнілий характер появи інститутів, що відіграють роль фінансових 

стабілізаторів (системи гарантування банківських вкладів та кредитних бюро). 

Аналізуючи всі вищезгадані чинники, на нашу думку, присутня більшість 

ознак виникнення системної банківської кризи. Впродовж розвитку даного 

твердження  доцільним буде відокремлення впливу основних факторів, що 

спричинили появу даного явища: 

 Відсутність достатньої транспарентності функціонування грошово-кредитної 

системи на основі визначення індикаторів фінансової стабільності з одного 

боку, та нестабільність національної грошової одиниці з іншого, призвели до 

проявів критерію асиметрії інформації що полягав у виникненні недовіри 

фінансовому сектору, і як результат - появи банківської паніки серед 

вкладників. Саме дані ситуації посилювалися внаслідок того, що як тільки 

з’являється бажання вкладників вилучити свої заощадження з банківської 

системи, вони не спроможні покласти межу між «поганим» та «надійним» 

банком, і тим самим криза має можливість уразити всю систему, тобто 

перерости із локальної, що стосується одного з банків, до системної.  Такі дії 

також були підсилені й бажанням вилучати свої депозити разом із зміною 

(зростанням) валютно-обмінного готівкового курсу. І як результат,  мав місце 

ефект втрати банківською системою координації дій вкладників завдяки не 

відповідності строковості активів та пасивів, при якому банківські пасиви 

короткострокові та їх вартість зафіксована на певному рівні, в той же час 

активи довгострокові і при певних ринкових коливаннях схильні до ризику 

підвищеної неліквідності; 

  Наявність так званого песимізму у раціональних очікувань населення та 

бізнесу.  Завдяки постійним інфляційним очікуванням, що притаманні країнам з 

транзитивною економікою, виникає явище, що полягає на думку В. Осецького в 

наступному - «чим дорожчий товар, тим більший попит. ..», яке і спричиняє 

високі темпи довгострокового кредитування приватного сектору за рахунок 



короткострокових кредитних ресурсів, як внутрішнього так і зовнішнього 

міжнародного походження. « В Україні одна з головних загроз прискорення 

інфляції полягає в надзвичайному швидкому зростанні приватного споживання, 

що стимулюється не лише збільшенням бюджетних виплат, а й високими 

темпами нарощування обсягів кредитування фізичних осіб, 

домогосподарств»[18]. 

  Існує та продовжує діяти високий рівень боргових проблем позичальників. З 

одного боку, платоспроможні позичальники, боргові зобов'язання яких були 

виражені в національній валюті, не бажали повертати запозичені кошти 

внаслідок  очікування подальших процесів падіння національної грошової 

одиниці і таким чином знецінення їхнього боргу. З іншого, позичальники, 

заборгованість яких була виражена в іноземній валюті, внаслідок  

вищезгаданих тенденцій,  також не бажали їх повертати завдяки не можливості 

виконати зобов’язання в результаті недоотримання очікуваних доходів та 

зменшення  ринкової вартості забезпечення кредиту. Таким чином, існує 

проблема асиметрії інформації, яка і порушує функціонування фінансової 

системи взагалі, сутність якої полягає в тому, що позичальник зазвичай має 

кращу інформацію, ніж кредитор, про свої потенційні можливості щодо 

отримання доходу або навпаки ризикованості бізнесу при будь-яких 

економічних змінах. Отже мав місце протягом останніх років з одного боку, 

вплив так званого «несприятливого відбору» Г.Акерлофа позичальників, який 

полягає в тому, що найбільш активними до кредитування, є позичальники, які 

при виникненні будь-яких труднощів навіть не суттєвих, не зможуть або не 

бажають повернути кредит [19], з іншого ефект «морального ризику», коли 

кредитори надають позички, нехтуючи серйозним нестійким положенням 

боржника заздалегідь сподіваючись на допомогу міжнародних фінансових 

організацій у разі виникнення кризових ситуацій. 

Подальшого дослідження потребує всебічний аналіз критеріїв оцінки 

фінансової стабільності сектору домашнього господарства, як  інституційного 

суб’єкта фінансової системи.  
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