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ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анотація. Автором узагальнено основні підходи до прогнозування системних банківських криз; розгля-

нуто особливості застосування економетричних моделей та сигнального підходу з метою діагностування 

кризових явищ у банківському секторі фінансового ринку.

Ключові слова: банківська криза, діагностика банківської кризи, індикатори банківських криз.

Summary. The author summarizes the main approaches to the prediction of systemic banking crises; the features 

of econometric models and signal approach to diagnostics of the crisis in the sector of the financial market are discussed 

in the article.
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Постановка проблеми. Діяльність банківських 

установ пов’язана з численними ризиками, що 

обумовлюється основною метою їх функціонуван-

ня — максимізація прибутку. Відповідно, важли-

вим завданням у контексті підтримки стабільнос-

ті банку є оцінювання ризиків та прогнозування 

кризи. Створення та впровадження ефективних 

систем антикризового та ризик-менеджменту на 

мікрорівні, що дозволяє оцінити валютні, кредит-

ні, операційні, відсоткові ризики, ризик ліквіднос-

ті та інші основні загрози банківській діяльності, є 

важливим напрямком досліджень, які проводять-

ся провідними науковцями протягом останнього 

часу. З точки зору макрорегулювання, важливим 

є періодичне здійснення оцінки ймовірності сис-

темних банківських криз. Так, національні регу-

лятори банківських систем розвинутих країн по-

ступово розробляють та впроваджують у практику 

моделі діагностики кризових явищ у діяльності 

банківської системи з метою виявлення еконо-

мічних і фінансових слабких сторін та вразли-

востей. Особливої важливості дослідження цього 

питання набуває на ринках банківських послуг 

країн з перехідною економікою, що й обумовлює 

актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням вивчення та розвитку моделей прогнозу-

вання кризових явищ у вітчизняній банківській 

системі присвячено праці О. Барановського, 

С. Глущенко, Е. Мащенко, В. Міщенка, В. Ма-

зуренко, В. Новицького, О. Плотнікова та ін. Се-

ред зарубіжних науковців слід відмітити таких, 

як А. Деміргук-Кант, Е. Детрагіарше, Г. Камін-

скі, О. Кармінський, Дж. Капріо, Ю. фон Ха-

ген та ін. Проте відсутність єдності вчених щодо 

механізму прогнозування, який би задовольняв 

вимоги сучасного фінансового середовища, обу-

мовлюють актуальність подальших досліджень, 

зокрема даної статті.

Метою статті є дослідження науково-мето-

дичних підходів до прогнозування системних 

банківських криз і раннього попередження бан-

крутств банків, виокремлення їх специфіки та 

розробка практичних рекомендацій.

Виклад основного матеріалу. Наразі більшість до-

слідників погоджуються з існуванням двох альтерна-

тивних підходів під час прогнозування кризових явищ 

та фінансової нестабільності в економіці, а саме:

1) побудовані на основі класичних матема-

тичних (економетричних) моделей;

2) побудовані з використанням спеціальної 

системи випереджаючих індикаторів.

Як продемонструвала остання криза 2008–

2009 років, банківська нестабільність є переду-

мовою розвитку валютної кризи та дестабілізації 

фінансової системи в цілому. Це, у свою чергу, 

призвело до зростання прибутковості діяльності 

вітчизняних підприємств, зокрема, в першу чер-

гу — учасників міжнародної торгівлі. Очевид-

ними тезами, що підтверджують недосконалість 

державної політики напередодні розгортання за-

гальної фінансової кризи, є наступні:

1) на початку банківської кризи регулятор 

долучається до інфляційної емісії національної 

валюти, намагаючись за рахунок додаткового 

кредитування банків запобігти їх банкротству. 

Зростання внутрішніх цін призводить до настан-

ня валютної нестабільності;

2) надання фінансової підтримки комерцій-

ним банкам з боку регулятора покращує ліквідність 

банківської системи під час кризи, однак надмірна 

грошова маса переходить до валютного ринку, що 

спричиняє зростання волатильності курсів;

3) нерозвиненість інфраструктури фінансової 

системи у поєднанні із нестабільністю всередині 

банківської системи прискорює розвиток валют-

ної кризи, оскільки гравці ринку проводять опе-

рації з активами, деномінованими в іноземній 
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валюті, замість використання інструментів у на-

ціональній валюті.

Економетричне моделювання передбачає по-

будову регресійних моделей [1; 2; 3], що дозволя-

ють оцінити взаємозв’язок показників, визначити 

імовірність настання фінансової кризи. Регресій-

на модель відображає залежність ймовірності на-

стання кризи сформованого набору економічних 

індикаторів. Така модель може бути використана 

для прогнозування ймовірності настання кризи в 

майбутньому. Можливим є використання непара-

метричної оцінки, спрямованої на розробку кіль-

кісних характеристик, що дозволяють завчасно 

виявляти уразливість банківської системи країни 

перед можливою кризою. У межах такої оцінки 

можна використовувати побудову граничних зна-

чень індикаторів-передвісників кризи на основі 

набору критеріїв, а також розробку набору зведе-

них індексів економічної стабільності.

Серед переліку методичних підходів до ви-

значення таких показників, на нашу думку, слід 

виокремити розрахунок інтегрованого індексу, 

який відповідає ймовірності настання кризової 

ситуації та розраховується наступним чином:
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де K/S — відношення кількості «негативних» сиг-

налів до «позитивних»;

Р
і
 — загальна кількість вхідних сигналів;

К — кількість негативних сигналів;

S
it
 — поправочний коефіцієнт, що відображає 

кількість сигналів за попередній період.

В якості сигнального горизонту, тобто пері-

оду, протягом якого динаміка показників може 

свідчити про кризу, може розглядатися період 

від 6 до 24 місяців. Якщо індикатор подає сигнал 

безпосередньо перед кризою, він, швидше за все, 

показує факт настання кризи, а не прогнозує її. 

Тому істотне значення має тимчасова структура 

вхідних сигналів. Враховуючи різноманіття ха-

рактеристик банківської діяльності та їх сутнісну 

близькість один з одним, а також функціональну 

орієнтацію, з певними припущеннями, майже 

будь-який індикатор, що використовується під 

час аналізу діяльності та регулювання банківської 

системи країни, може інтерпретуватися з позицій 

його використання для оцінки фінансової стій-

кості банківської системи.

Більшість дослідників стверджує, що на сьогод-

ні вітчизняна банківська система знаходиться у ста-

ні виходу з локальної (нестійкої) рівноваги і може 

з часом набути стабільного рівноважного стану: 

як негативного, «погіршеного», так і позитивного, 

«по ліпшеного» характеру. Так, якщо у 2008 році спо-

стерігався перехід системи до фази нестабільності 

під впливом світової економічної кризи, то у 2009–

2010 роках відбувся фазовий перехід системи до не-

стійкої рівноваги. Питання полягає в тому, коли і як 

відбудеться повернення системи до довгострокової 

стійкої рівноваги. Разом з тим не можна виключати 

ситуації, що поточне нестабільне становище затяг-

неться на досить тривалий термін, здійснюючи іс-

тотний вплив на стратегічну еволюцію української 

банківської системи.

Проведене дослідження ролі банківської сис-

теми, а також робіт вітчизняних науковців, при-

свячених цій проблематиці, продемонструвало, 

що фінансова стійкість банківської системи є 

найпершим критерієм забезпечення фінансової 

стабільності фінансового сектору країни в цілому, 

а тому, на нашу думку, відповідальним департа-

ментам НБУ слід виокремити релевантні факто-

ри, що найбільш адекватно характеризують ста-

більність фінансово-кредитних установ, з метою 

проведення моніторингу (рис. 1).

Рис. 1. Систематизація індикаторів, що здійснюють 

прямий та опосередкований вплив на фінансову 

стабільність банківського сектору країни

Серед запропонованих показників треба ви-

значити їх пріоритетність у відношенні до оцінки 

загального рівня стійкості банківської системи, тоб-

то розділити їх на обов’язкові та додаткові. Якщо 

розмір більшості цих показників задовольняє або 

вищий (нижчий, залежно від критерію оцінки) від їх 

граничних значень, то рівень стійкості банківської 

системи можна вважати високим. Якщо розмір до-

сліджуваних показників знаходиться в проміжку 

між граничним і критичним значеннями, то рівень 

стійкості можна вважати задовільним. Якщо зна-

чення індикаторів є нижчими (вищими, залежно від 

критерію оцінки) від середнього рівня показників, 

то це свідчить про незадовільну фінансову стійкість 

банківської системи. Після цього проводиться ана-

ліз за додатковими показниками (табл. 1).

За результатами узагальнюючого аналізу ро-

биться висновок щодо загального рівня стійкості 

банківської системи як на загальнодержавному, 
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Таблиця 1

Показники оцінки рівня розвитку банківської системи країни/регіону

Показник
Рівні

незадовільний задовільний високий

Показник монетизації за гривневою масою (I
1
)  <30 % 30 % < I

1
 < 50 % > 50 %

Показник валютизації (I
2
) > 1,3 1 < I

2
 < 1,3 1

Частка готівкових грошей в загальному грошовому 

агрегаті (I
3
)

> 20 % 10 % < I
3
 < 20 %  < 10 %

Показник випередження грошової маси над індек-

сом цін всіх товарів (I
4
)

 < 1 1 < I
4
 < 1,25 > 1,25

Показник кредитування (I
5
)  < 1 1 < I

5
 < 1,2 > 1.2

Показник простроченої заборгованості за надани-

ми кредитами (I
6
)

> 3 % 0 < I
6
 < 3 % 0

Показник масштабності кредитних організацій (I
7
)  < 50 % 50 % < I

7
 < 80 % > 80 %

Показник нерівномірності розвитку реального і 

кредитного секторів національної економіки (I
8
)

> 50 %  < 50 % 1

так і на регіональному рівнях, а також стосовно 

ступеня ймовірності виникнення загроз її стабіль-

ному функціонуванню в майбутньому.

Загальний рівень  фінансової стійкості бан-

ківської системи може бути оцінений за допомо-

гою побудови матриці стійкості (табл. 2).

Таблиця 2

Матриця фінансової стійкості банківської системи

Показник
Рівні

незадовільний задовільний високий

I
1

–
+–

+
–

I
2

–
+–

+
–

I
3

–
+–

+
–

I
4

– +– +

I
5

–
+– +
– +–

I
6

–
+– +
– +-

I
7

–
+–

+
–

I
8

–
+

+
–

Примітка.

«+» — високий рівень фінансової стійкості банківської 

системи;

«+–» — задовільний рівень фінансової стійкості банків-

ської системи;

«–» — незадовільний рівень фінансової стійкості бан-

ківської системи.

Виходячи з даних таблиці 2, можна підсуму-

вати, що низькому значенню показника відпо-

відає незадовільний рівень фінансової стійкості 

банківської системи, середньому — задовільний 

рівень, високому — високий рівень.

Інша модель, яка широко використовується 

аналітиками з метою прогнозування настання фі-

нансової нестабільності, відома під назвою «метод 

сигналів» [4; 5; 6] і передбачає дослідження харак-

теристик виходу того чи іншого макроекономіч-

ного індикатору за межі граничного значення.

Якщо індикатор подає сигнал протягом пев-

ного проміжку часу перед кризою (так званого 

сигнального вікна), то сигнал вважається якісним 

(табл. 3). Якщо ж індикатор подає сигнал, а криза 

протягом певного періоду часу після цього не ви-

никає, то сигнал вважається «білим шумом». Опти-

мальна тривалість сигнального вікна, що дозволить 

компанії вчасно зреагувати та переорієнтувати фі-

нансові ресурси, відповідає 3 календарним місяцям.

Таблиця 3

Параметри дії сигналів фінансової нестабільності 
банківської системи

Наявність 

сигналу

Криза відбу-

лася протягом 

визначеного 

часового 

інтервалу

Криза не від-

булася протя-

гом визначе-

ного часового 

інтервалу

Сигнал надійшов (+) A B

Сигнал не надійшов (–) C D

Однією з характеристик моделі є припущен-

ня, що здатність індикаторів прогнозувати кризо-

ві явища визначається не лише їх поточними зна-

ченнями, а й змінами протягом минулих періодів 

(наприклад, стійке у часі зниження золотовалют-

них резервів може спровокувати спекулятивну 

атаку задовго до того, як рівень золотовалютних 

резервів досягає критичного значення). Крім 

того, негативна тенденція індикаторів може ком-

пенсуватися впливом сприятливих факторів, які 

модель не враховує.

Висновки з проведеного дослідження. Як 

висновок, слід зазначити, що в країні з метою 

своєчасного прогнозування банківських криз 

має бути визначений перелік показників, на 

основі яких буде оцінюватися стан банківської 

системи в конкретний проміжок часу із вико-

ристанням адекватної економетричної моделі. 

Так, розробка та впровадження дієвої системи 

ранньої ідентифікації системних банківських 
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криз дозволить знизити витрати, пов’язані 

із негативним впливом кризових факторів, 

а також переформувати структуру активів та 

зобов’язань з метою мінімізації фінансових 

втрат.
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Розглянуто складові фінансового механізму державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів. Досліджено динаміку показників інноваційного розвитку Запорізької області. Виявлено особливості 

у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області за рахунок бюджетних коштів.

Ключові слова: державне регулювання, інноваційний розвиток, розвиток регіонів, фінансові важелі.

Summary. Copmonents of financial mechanism of government control of regional innovative development are 

considered. The dynamics of indexes of innovative development of Zaporizka area is investigated. Features are 

identified in financing of innovative development of the Zaporizka area due to budgetary facilities.

Key words: government control, innovative development, development of regions, financial leverages.

Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-

витку економіки для всіх без винятку країн одним 

із найбільш пріоритетних напрямів є стимулюван-

ня інноваційної діяльності. Без сумніву, першочер-

гова роль у фінансовому регулюванні інноваційно-

го розвитку регіонів має належати державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-

ні українські науковці: А. В. Абрютіна, В. М. Диба, 

Ю. В. Каракай, О. В. Листопад, А. Є. Никифо-

ров, С. В. Онишко, В. О. Парнюк, О. С. Хринюк та 

інші, у своїх працях досліджують питання держав-

ного регулювання інноваційного розвитку в Украї-

ні та на світовому рівні. Разом з тим значущість 

регіонального аспекту інноваційного розвитку 

України спричиняє необхідність проведення по-

дальших досліджень з метою виявлення особли-

востей, що склались у фінансуванні інновацій у 

регіонах, та виявлення ролі у ньому держави.

Метою дослідження є виявлення тенденцій, 

що склалися у фінансовому забезпеченні іннова-

ційного розвитку Запорізької області, та виокрем-

лення у них ролі державного регулювання.

Виклад основного матеріалу. В усіх успішних 

економіках, що обрали шлях економіки знань через 

зростання та конкурентоспроможність, загально-

визнаним є той факт, що відповідна політика у цій 

сфері має визначати довготривалі цілі та дотримува-

тись стабільного і послідовного зростання інвести-

цій (як державних, так і за рахунок інших джерел) 

в інноваційну сферу. Роль держави у регулюванні 

інноваційного розвитку країни має бути посиленою 

і реалізовуватися через відповідні дії та програми [1]:

а) максимальної адаптивності суспільства до 

утвердження інноваційної ідеології;

б) випередження поступального розвитку по-

літичних, соціальних і економічних інститутів у їх 

взаємодії з розвитком науково-технічних факто-

рів суспільного прогресу;

в) підтримки руху до нового, синтезного ста-

ну, який сьогодні усвідомлюється у формуванні 
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