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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

На сьогоднішній день в умовах трансфор-
мування банківської системи існує досить знач-
не розмиття понять кризового явища, антикри-
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зового управління та відповідно його ефектив-
ності. Тому особливого значення набувають
імплементарні розбіжності, що виникають при
реалізації чи погодженні стратегічних заходів
впливу на системи антикризового менеджмен-
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ту банку. Своєчасне з'ясування кризового ста-
ну банківської установи та знаходження ме-
тодів його усунення є основою рівномірності й
нормалізації САМ у контексті поступового
подальшого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика питання нівелізації кризових
станів за рахунок системи антикризового ме-
неджменту ставала предметом дослідження
плеяди таких науковців: О.І. Барановський,
Ю.І. Борищак, В.О. Василенко, А.Г. Грязнова,
С.В. Карташов, А.І. Ковальов, О.Ю. Масленні-
ков, А.Д. Чернявський та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження шляхів нівелі-

зації кризових станів за рахунок реалізації си-
стеми антикризового менеджменту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нівелізація кризових станів за рахунок ре-
алізації системи антикризового менеджменту
є пріоритетним завданням для покращення та
стабілізації фінансово-економічної сфери
держави. Науково-методичні засади актуаль-
ної досліджуваної проблеми потребують ви-
явлення ступеня участі комерційних банків в
удосконаленні власних технологічних про-

цесів та клієнтських очікувань, який в свою
чергу є індикатором імплементарних розбіж-
ностей, як уточнюючої характеристики,
вільних станів розвитку та направленого стра-
тегічного стану на корегування проблемати-
ки на трьох рівнях:

1. Історико-акцептний рівень спрямова-
ний на детермінацію минулих проблем банку
за активами, договірними, дорадчими та
організаційними відносинами, з метою оцін-
ки та порівняння розроблених заходів у ми-
нулому та зараз. Буде квигідним для тих акц-
іонерів та контролерів, які, придбавши банк,
не володіли у повному обсязі стартовою
інформацію з метою недопущення стратегіч-
них помилок в управлінні. Розгляд усіх прий-
нятих на себе банком вимог та ризиків є ба-
зовим елементом при стрес-тестуванні фінан-
сової установи.

2. Асоціативно-суспільному рівню відпові-
дає направлений пошук малого масиву інфор-
мації на громадському та інституціональному
сегменті в рамках споріднення проблематики
комерційних банків та їх клієнтів і винесення
пропозицій регулятору щодо обгрунтованих,
новостворених системних загроз за видами
діяльності. Допомога банків-партнерів у цьому
випадку може надійти "кризовому" банку в ме-
жах САМ у вигляді кредитів на міжбанківсько-
му ринку для підтримки ліквідності (під заста-
ву корпоративних прав), направленого прито-

Таблиця 1. Імплементарні розбіжності САМ

Джерело: складено автором на основі [2, с. 176—177].

Проблематика Нормативний підхід Практична реалізація на моменті 

Вільний коридор 
доступу до ресурсів 

НБУ 

Подання заявки та застави під 
рефінансування або 

стабілізаційний кредит в НБУ 

Вибірковий підхід, нераціональний 
розподіл, втрати для бюджету 

через викривлення ситуацій в 

падаючих банках  

Зменшення реального 

значення статутного 

капіталу 

Щомісячний контроль за 

показниками капіталізації із 

послідуючими заходами впливу 

Відбувається через 

розбалансованість кредитного 

портфеля, яка завуальовується 

Локальні загрози по 

структурі власності 

банку 

Щоквартальні співбесіди з 

контролерами банку на предмет 

розвитку та поточного стану 

справ 

Щорічні перевірки за напрямами 

фінмоніторингу та нормативів не 

дають об’єктивності 

Ситуативні випадки 

фінансового 

моніторингу у банках 

Послід контроль за 

взаємовідносинами та перевірка 

ФМ клієнтів на фіктивність 

Обмежений функціонал НБУ щодо 

поглиблених перевірок  

Платоспроможність та 

ліквідність банку 
 

Адаптація підходів до 

кредитування та бухгалтерської 
звітності перед НБУ з метою 

сталості 

Штучні заходи для підтримки 

ліквідності банку на дату та 
затримка транзакцій 

Відповідність системи 

ризик менеджменту 

Пізнє реагування на 

проблематику управління 

ризиками та допуск 

проникнення загроз в систему 

банку на рівнях 

Неврахування інклюзивних та 

несистематичних видів ризику в 

практичній діяльності 

Відповідність 

фінансовій безпеці 

банку 

Постановка бар’єрів та 

превентивних заходів на 

системну основу діяльності 

банку в якості індикаторів 
поширення загроз 

Виникнення кризових станів через 

втрати в рамках операційної, 

кредитної та посередницької 

діяльності 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2018

43

ку клієнтів та потенційних доходів, пільгових
періодів за сплату кореспондентських та аген-
тських видів абонплат, відкритих звернень до
регулятора або гарантійними листами за част-
ковими зобов'язаннями.

3. Звітувально-погоджуючий рівень перед-
бачає попередню регламентацію та перевірку
на адекватність технічної карти взаємодії бан-
ку з НБУ, при планових та позапланових пе-
ревірках, на всіх рівнях допуску до інформації
для взаємної оптимізації процесу. Акціонери
банку не завжди розуміють реальний вектор
розвитку банку, приймаючи ситуативні рішен-
ня замість зважених стратегічних, в рамках
"псевдокризової" стратегії. Тому цей рівень
передбачає щоквартальний аналітично-до-
слідний зріз інформації зі співбесідою з конт-
ролером банку або його делегованим пред-
ставником [1].

Проаналізуємо імплементарні розбіжності,
що виникають в рамках реалізації або погод-
ження стратегічних заходів впливу на САМ
банку у таблиці 1.

Розглянуті в межах САМ імплементарні
розбіжності потребують осучаснення відпо-
відно до тієї профільної та непрофільної про-
блематики, яка виникає в ході діяльності бан-
ку. Поява кризових станів породжує небезпе-
ку переходу від одних установ до інших з од-
наковими портфельними, галузевими та діагно-
стичним показниками [6, с. 305].

Запропонуємо авторське визначення кри-
зового стану як негативного фактичного ста-
тусу фінансової установи, приведеного до не-
допустимих форм за рахунок дестабілізуючих
чинників та класифікації втрат, що виключає
розвиток та нівелює минулі здобутки банкі-
вської установи, спричиняючи понаднормове
і надможливе резервування, яке може призве-
сти до виведення з ринку фінансової устано-
ви.

Науково-методичні засади нівелізації кри-
зових станів за рахунок реалізації системи ан-
тикризового менеджменту потребують здійс-
нення комплексного оцінювання кризових
станів та формулювання евентарних завдань,
які можуть забезпечити ефективне управління
за наступними векторами:

— нарощення клієнтського портфелю та
прибутковості відповідно до позначених стра-
тегічних орієнтирів, при яких отриманий опе-
раційний прибуток банку може перекривати
минулі прогалини та зобов'язання згідно з гра-
фіком обслуговування;

— інвестиційна і кредитна діяльність банку,
яка базується на превентивних заходах іденти-

фікації загроз, а у разі прийняття на себе "брут-
то-актива" або "брутто-проекта" банком, доз-
воляє вирішити з достатньою ефективністю
завдання в рамках САМ;

— зовнішньоекономічна діяльність є
найбільшою конкурентним середовищем
для банків через те, що, забезпечуючи дос-
татньо високий рівень доходів, що не регу-
люється, зважаючи на волатильність курсів
на міжбанківському валютному ринку Ук-
раїни, та може генерувати понаднормові
прибутки в разі вдалого продажу валютної
виручки;

— фондова діяльність, що потребує
більшого моніторингу в межах автентичних
правил торгівлі та зберігання цінних паперів
на фондовому ринку, так як по факту, на дум-
ку практиків банківського ринку, через фон-
довий ринок функціонує набір схем, направ-
лений на легалізацію та детінізацію коштів
через ОВГЗ;

— операційна функція банку, яка детермі-
нується внутрішніми нормативними докумен-
тами та націлена на ефект супроводження в
позастабілізаційних та звичайних режимах ро-
боти банку;

— взаємовідносини з регулятором, верифі-
кація яких наразі проходить в односторонньо-
му порядку, а має бути реалізована в дорадчо-
му, консультаційному та інституціональному
аспектах [4, с. 312].

Вчасне з'ясування кризового стану бан-
ківської установи є ключовою обставиною
рівномірності та нормалізації САМ в контексті
поступового подальшого розвитку. Дестабілі-
зація фінансового стану не може бути одно-
значним та одночасним процесом, що вчасно
фіксується профільними службами та коміте-
том [7, с. 201].

Виділимо такі передумови при детермінації
кризового стану портфелю активів та пасивів
банку:

1) порушення та невідповідність технічної
карти бізнес-процесів та організаційною струк-
турою банків принципів впорядкування взаємо-
відносин на всіх рівнях взаємодії;

2) неспівпадіння в поглядах акціонерів
щодо стратегічного розвитку банку та ситуа-
тивних подіях, які можуть вивести з ладу САМ
та завдати шкоди (подібним прикладом було
раптове банкрутство ПАТ "КБ Хрещатик",
який у терміновому порядку було виведено з
ринку після початку виведення коштів акціо-
нерами);

3) методологічна підготовка фронту офісу
банку по запобіганню нестандартних та хибних
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ситуацій при прийнятті документів на кредитні
і депозитні послуг (згідно постанови НБУ про
вивчення стану платоспроможності та поход-
ження коштів фізичної особи);

4) публічне висвітлення проблем платоспро-
можності та ризикових практик, яка на разі не
носить масовий характер через що непоперед-
жені банки можуть набути проблем (неопера-
тивна реакція стосовно кібератак у червні 2017 р.
на банківську систему України, як результат —
паралізування всієї банківської системи, окрім
тих банків, що за кількістю працівників та ма-
тематичною ймовірність не переглянули небез-
печний файл);

5) співпраця з іншими фінансовими посеред-
никами з приводу клієнтів та взаємних розра-
хунків, що може призводити до юридичного та
системного ризику і як наслідок втрати гаран-
тованого забезпечення (наприклад в разі, коли
акредитована страхова компанія банком вихо-
дить з ринку та полишає кредитний портфель
банку без страхових зобов'язань) [5, с. 108—
109].

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження нівелізації кри-

зових станів за рахунок системи антикризо-
вого менеджменту було виявлено, що імпле-
ментарні розбіжності, що виникають в рамках
реалізації або погодження стратегічних за-
ходів впливу на САМ банку, потребують пев-
ної модифікації відповідно до проблематик
профільного та непрофільного спрямування в
ході діяльності фінансової установи. Проана-
лізовано, що комплексне оцінювання кризо-
вих станів та формулювання евентарних зав-
дань можуть забезпечити результативність,
включаючи в себе такі економічні показники:
зовнішньоекономічна діяльність, нарощення
клієнтського портфеля та прибутковості
відповідно до позначених стратегічних орієн-
тирів, операційна функція банку, інвестицій-
на і кредитна діяльність банку, фондова
діяльність, взаємовідносини з регулятором.
Виявлено причини, що впливають на детермі-
нізацію кризового стану в економічному сек-
торі країни. Розроблено принципи нівеляції
кризових станів, враховуючи діяльність систе-
ми антикризового менеджменту. У контексті
подальшого розвитку САМ важливим зали-
шається своєчасне з'ясування кризового ста-
ну фінансової установи.
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