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   Метою роботи є розробка науково-

методичного підходу до превентивного 

моніторингу фінансової кризи банку та його 

апробація на проблемних банках України. 

 



АКТУАЛЬНІСТЬ: 

нестабільність в економічній та фінансовій 

системі України; 

прискорений відтік депозитних ресурсів 

банків; 

погіршення якості кредитних портфелів; 

обмеження оптового фінансування; 

девальвації національної грошової одиниці. 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема моніторингу фінансової кризи банку 
Джерело: складено автором  



Причини погіршення 

•зниження залишків коштів; 

•зростання попиту та його 

невідповідність пропозиції; 

•відтік коштів із банківської системи; 

•повідомлення щодо погіршення 

ліквідності банків. 

•зниження залишків коштів на 

коррахунках банків;  

•зростання попиту на ресурси та його 

невідповідність пропозиції. 

•зростання офіційних ставок;  

•зниження котирувань облігацій. 

•порушенням системними банками 

умов розрахунково-касового 

обслуговування та невиконання 

зобов’язань;  

•банкрутство та ліквідація банків 

•зниження кредитних рейтингів 

банків 

•скорочення обсягу кредитних 

лімітів. 

Індикатори фінансової кризи 

•показники динаміки обсягу коштів банків на 

коррахунках в НБУ; 

•тенденції щодо попиту на рефінансування НБУ; 

•показники динаміки депозитів фізичних та 

юридичних осіб; 

•повідомлення в ЗМІ щодо стану ліквідності 

банківської системі. 

•показники динаміки процентних ставок на 

міжбанківському кредитному ринку;  

•показники динаміки обсягу угод на 

міжбанківському кредитному ринку. 

•показники динаміки офіційних ставок країн, з 

якими банк має ділові відносини;  

•показники динаміки котирувань на фондових 

ринках. 

•можливість окремих системних банків 

виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та 

контрагентами; 

•динаміка випадків банкрутства (ліквідації) чи 

введення тимчасової адміністрації в банки; 

•показники кредитного рейтингу окремих банків-

контрагентів; 

•показники динаміки використання обсягу 

кредитного ліміту. 
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Рис. 2. Система зовнішніх індикаторів фінансової кризи банку 
Джерело: розроблено автором 



Рис. 3. Система внутрішніх індикаторів фінансової кризи банку 
Джерело: розроблено автором 

Причини погіршення 

• зниження загальної ресурсної 

бази; 

• відтік депозитів; 

• низький рівень капіталізації 

банку; 

• підвищення рівня концентрації 

фінансування; 

• скорочення обсягу активних 

операцій; 

• зменшення високоліквідних 

активів; 

• підвищення концентрації 

активів; 

• зростання дефіциту ліквідності;  

• погіршення стану миттєвої, 

поточної та короткострокової. 

• зниження залишку на 

кореспондентському рахунку в НБУ; 

• перевищення нормативних 

значень лімітів ризику ліквідності. 

 

• зниження прибутковості 

діяльності банку; 

• зниження процентної маржі.  

 

Індикатори фінансової кризи 

• показники динаміки залучення ресурсів у 

загальному обсязі та за окремими складовими; 

• нормативи достатності капіталу;  

• показники структури ресурсної бази;  

• показники залежності від запозичених 

ресурсів; 

 

• показники динаміки обсягів загальних 

активів та окремих складових; 

• частка недохідних активів (готівка в касі) у 

структурі загальних активів; 

• частка активів, які можуть бути швидко 

продані за прийнятною ціною; 

 

• показник норми обов’язкового резервування;  

• нормативи миттєвої, поточної, 

короткострокової ліквідності; 

• показники динаміки фінансової результату; 

• показник рентабельності активів; 

• показник рентабельності власного капіталу; 

• чистий спред;  

• чиста процентна маржа.  
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Рис. 4. Схема відображення періоду дослідження з використанням «сигнального» 

підходу 



Змінні Індикатори Негативна динаміка Змінні Індикатори Негативна динаміка 

Х1 Темп приросту активів Зменшення Х17 
Темп приросту депозитів 

клієнтів 
Зменшення 

Х2 
Темп приросту кредитного 

портфеля 
Зменшення Х18 Темп приросту коштів банків Збільшення 

Х3 
Темп приросту споживчих 

кредитів 
Зменшення Х19 

Темп приросту боргових цінних 

паперів 
Зменшення 

Х4 
Темп приросту резервів за 

кредитами 
Збільшення Х20 

Співвідношення капіталу до 

активів 
Зменшення 

Х5 
Темп приросту кредитів виданих 

банкам 
Збільшення Х21 Рентабельність активів Зменшення 

Х6 
Відношення первинної 

ліквідності до активів 
Зменшення Х22 Рентабельність капіталу Зменшення 

Х7 
Частка кредитного портфеля у 

активах 
Збільшення Х23 Чистий процентний спред Зменшення 

Х8 
Частка основних засобів у 

активах 
Збільшення Х24 Чиста процентна маржа Зменшення 

Х9 
Частка міжбанківських кредитів у 

активах 
Зменшення Х25 

Темп приросту чистого 

прибутку 
Зменшення 

Х10 
Частка портфелю цінних паперів 

у активах 
Зменшення Х26 

Співвідношення 

адміністративних витрат до 

активів 

Збільшення 

Х11 
Відношення резервів під кредити 

до кредитів 
Збільшення Х27 

Співвідношення відрахування 

до резервів до активів 
Збільшення 

Х12 
Відношення резервів під МБК до 

МБК 
Збільшення Х28 Дохідність активів Зменшення 

Х13 
Відношення резервів під цінні 

папери до цінних паперів 
Збільшення Х29 

Частка процентних доходів у 

валових доходах 
Збільшення 

Х14 
Відношення резервів під активні 

операції до доходів 
Збільшення Х30 

Частка комісійних доходів у 

валових доходах 
Зменшення 

Х15 Темп приросту власного капіталу Зменшення Х31 
Частка процентних витрат у 

валових витратах 
Збільшення 

Х16 Темп приросту зобов’язань Зменшення Х32 
Частка комісійних витрат у 

валових  
Зменшення 
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СУКУПНІСТЬ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ БАНКУ З НАЙВИЩОЮ 

ПРОГНОСТИЧНОЮ СИЛОЮ: 

 Показник 
Граничне 

значення 
КПСі Pі

у-Pі
б 

1 2 3 4 

Темп приросту активів 0,070 0,352 0,122 

Темп приросту кредитного портфеля 0,100 0,416 0,174 

Темп приросту споживчих кредитів 0,165 0,614 0,326 

Темп приросту резервів за кредитами 0,105 0,452 0,214 

Темп приросту кредитів виданих банкам 0,245 0,406 0,130 

Відношення первинної ліквідності до активів 0,055 0,860 0,474 

Частка кредитного портфеля у активах 0,770 0,222 0,078 

Частка основних засобів у активах 0,080 0,682 0,356 

Частка міжбанківських кредитів у активах 0,040 0,468 0,248 

Частка портфелю цінних паперів у активах 0,060 0,668 0,386 

Відношення резервів під кредити до кредитів 0,000 0,296 0,088 

Відношення резервів під МБК до МБК 0,255 0,356 0,112 

Відношення резервів під активні операції до доходів 0,130 0,578 0,234 

Темп приросту власного капіталу 0,070 0,370 0,114 

Темп приросту зобов’язань 1,200 0,252 0,088 

Темп приросту депозитів клієнтів 0,240 0,394 0,154 

Темп приросту коштів банків 0,155 0,690 0,338 

Співвідношення капіталу до активів 4,710 0,424 0,168 

Рентабельність активів 0,350 0,378 0,236 

Рентабельність капіталу 1,360 0,422 0,166 

Чистий процентний спред 1,275 0,690 0,412 

Чиста процентна маржа 0,010 0,624 0,314 

Темп приросту чистого прибутку 0,075 0,534 0,212 

Співвідношення відрахування до резервів до активів 0,040 0,316 0,108 

Дохідність активів 0,035 0,294 0,104 
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Рис. 5. Імовірність настання фінансової кризи у банках 

за період з 01.07.2011 по 01.07.2014 року, % 
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