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Чиж Н. М. Функціонування банківської системи України: проблеми та перспективи
Метою статті є аналіз стану банківської системи та формування перспективних напрямків її розвитку. Основна увага у статті приділяється 
дослідженню особливостей функціонування банківської системи України, її проблемам і перспективам. Аналіз показав, що банківська система 
України має достатній запас фінансової стійкості. Водночас пандемія 2019 р. і війна з Росією негативно вплинули на всю банківську систему 
України, кількість вітчизняних банківських установ стрімко зменшується. Разом із тим, банківська система в умовах війни функціонує безпере-
бійно, рівень ліквідності вітчизняних банків залишається на достатньому рівні за рахунок наявності значних запасів високоліквідних активів та 
незначному відтоку банківських депозитів населення та бізнесу. Домінуючою тенденцією в банківській системі України є безпрецедентна криза, 
спричинена війною, розпочатою Росією, в результаті якої очікуються суттєві збитки банківського сектора нашої держави, якому вже зараз при-
таманний високий кредитний ризик, великі розміри відрахувань до резервів та низька якість кредитних портфелів і їх знецінення. Запропоновано 
низку перспективних напрямків функціонування банківської системи України, зокрема банкам необхідно зважено застосовувати кредитні каніку-
ли, ретельно оцінювати фінансовий стан позичальників, виважено здійснювати реструктуризацію заборгованостей, розвивати кібербезпеку,  
а НБУ послабити регулятивні вимоги у випадку порушення банками нормативів капіталу чи ліквідності, стимулювати впровадження різного 
роду новітніх технологій для виконання різних банківських розрахунків. Кредитний ризик – головний індикатор ефективної діяльності вітчизня-
них банків, який станом на сьогодні здійснює свій негативний вплив на всю банківську систему. НБУ потрібно і надалі впроваджувати антикризові 
заходи для підвищення прибутковості, платоспроможності та ліквідності українських банків.
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The article is aimed at analyzing the state of the banking system and forming perspective directions for its development. The main attention in the article is 
paid to the study of the peculiarities in the functioning of the banking system of Ukraine, its problems and prospects. The carried out analysis showed that 
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На розвиток та ефективне функціонування 
банківської системи України здійснюють ва-
гомий вплив зміни, що відбуваються в еко-

номіці, а саме: збільшення та темпи економічного 
зростання, макроекономічна стабільність країни, 

ефективний розподіл і перерозподіл тимчасово віль-
них грошових коштів. В умовах війни та дестабілі-
зації економіки особливо варто стежити за станом 
банківської системи в Україні, важливо підтримувати 
її стабільність і стимулювати кредитну діяльності віт - 
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чизняних банків. Достатнє кредитування суб’єктів 
господарювання сприяє розвитку їх діяльності та 
розширенню обсягів та асортименту виробництва, 
що, своєю чергою, сприятиме стабільності, зростан-
ню рентабельності, ліквідності та прибутковості всієї 
банківської системи України.

Дослідженню проблем розвитку та функціону-
вання банківської системи України присвячено зна-
чну кількість праць вітчизняних науковців, таких як: 
Л. М. Алексеєнко, С. М. Ганзюк, А. В. Лінькова [1],  
Л. О. Зайцева [3], М. В. Максімова [5], В. М. Мельник, 
М. О. Житар [6], Г. М. Пурій [11], Н. М. Рущишин,  
З. Р. Костак [14], Л. О. Примостка, Р. А. Слав'юк та ін.

Однак певні аспекти даної проблеми лишились 
не з’ясовані. Це зумовлює необхідність розроблення 
нових підходів до організації ефективного функціо-
нуванні банківської системи України з урахуванням 
як поточної ситуації так і перспектив її розвитку.

Метою дослідження є аналіз особливостей бан-
ківської системи України й обґрунтування проблем 
і напрямків поліпшення її функціонування. Для до-
сягнення поставленої мети використано такі методи 
наукового дослідження, а саме: спостереження, по-
рівняння, графічний, аналізу та синтезу.

Банківська система України має бути стабільна, 
прозора й ефективна, що забезпечить розвиток 
економіки держави в цілому. На нашу думку, 

ефективність функціонування банківської системи 
держави необхідно розглядати як економічний ефект 
і кінцевий результат від банківської діяльності при 
врахуванні приросту цих результатів за певний про-
міжок часу. 

Панченко О. В. розглядає обов’язковою необ-
хідною умовою стабільного й ефективного функ-
ціонування банківської системи підвищення при-
бутковості та капіталізації банківського сектора та 
конкурентоспроможності вітчизняних банківських 
установ порівняно з іноземними банками [10].

Варто відзначити, що банківська система Украї-
ни у 2020 р. підтримала економіку країни, належним 
чином вистоявши перед ризиками, що несла в собі 
пандемія. Вітчизняні комерційні банки мали достат-
ню ліквідність, навіть спостерігалася тенденція зни-
ження відсоткових ставок за депозитами без відтоку 
капіталу. Була наявна позитивна тенденція пожвав-
лення кредитування бізнесу за реалізацією державних 
програм кредитування та через зниження ставок за 
кредитом. Негативним у 2020 р. у банківській системі 
було те, що два банки в Україні були визнані неплато-
спроможними через невиконання нормативів регуля-
тивного капіталу та інших нормативів капіталу [13].

Банківська системи України у 2021 р. була також 
стабільною та мала достатній запас фінансової стій-
кості, оскільки такі показники нормативів капіталу, 
як адекватність регулятивного капіталу та основного 
капіталу склали 21,44% та 14,45% відповідно при нор-
мативному значенні 10% та 7% [12].

На жаль, сучасний стан банківської системи 
України показує її нездатність подолати не-
сприятливі явища в умовах кризи та нестій-

кої політичної ситуації. На це вказує підвищення 
недовіри громадян до банків на фоні постійного ко-
ливання курсу гривні та підвищення її курсу до іно-
земних валют. Більшість людей не віддають перевагу 
депозитам і поточним рахункам, а тримають гроші 
дома, оминають кредити. Наслідком цього стало ско-
рочення капіталів банків, їх збитковість і, як резуль-
тат, значне скорочення самої кількості комерційних 
банків в Україні (табл. 1). 

Станом на початок 2022 р. ліцензію Національ-
но банку України мав 71 банк, у тому числі з інозем-
ним капіталом 33 банки та 23 банківські установи зі 
100% іноземним капіталом. Порівняно з 2021 р. кіль-
кість діючих банківських установ зменшилася на три, 
причому кількість комерційних банків з іноземним 
капіталом лишилась незмінною.

Загалом упродовж 2013–2022 рр. унаслідок по-
гіршення ліквідності та платоспроможності кількість 
функціонуючих банків, котрі мають ліцензію НБУ, 
скоротилася на 109. Політична криза 2014 р. і війна 
негативно вплинули на банківську систему України, 
кількість банків стрімко починає зменшуватися. 

Значне скорочення кількості банків спостеріга-
ється протягом 2014–2017 рр. – на 17, 46, 21 відпо-
відно. Так, протягом тільки 2015 р. банкрутами ста-
ли три великі банки з топ-10 України, а саме: «Надра 
банк», «Дельта банк» і «Фінанси і кредит». Діяльність 
всього банківського сектора України в цей період є 
збитковою через неплатоспроможність більшості по-
зичальників.

Згідно з даними табл. 1 можемо зробити такі ви-
сновки, що відбувається поступове зменшення як за-
гальної кількості банків, так і кількості банків з інозем-
ним капіталом. Наприклад, станом на 2017 р. загальна 
кількість складала 82, з них 38 з іноземним капіталом, 
а у 2018 р. загальна кількість зменшилася на 5, з них 1 –  
з іноземним капіталом. Водночас варто відмітити, що 
спостерігається збільшення кількості банків зі 100% 
іноземним капіталом – на 5 у 2018 р. порівняно із 2017 р.,  
та їх кількість протягом 2019–2021 рр. залишається 
незмінною на рівні 23 банківські установи. Причиною 
такого зменшення також стала реформа, запропоно-
вана Національним банком Украї ни, що вплинула на 
прозорість і механізм діяльності банків, а також ва-
гомим рішенням стало закриття російських банків та 
вихід їх з українського ринку. 

24 лютого 2022 р. напад Росії на Україну значно 
вплинув на функціонування банківської системи на-
шої держави та її кількісні показники. Так, у І кварталі 
2022 р. відбулася ліквідація двох банків з російським 
капіталом, а на кінець першого кварталу поточного 
року їх кількість склала 69, у т. ч. 4 державних, 16 іно-
земних та 49 приватних банків [8]. А саме, було лік-
відовано АТ «Міжнародний резервний банк» і ПАТ 
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Таблиця 1

Кількість комерційних банків в Україні у 2013–2021 рр.

Показник
Рік

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кількість діючих банків 180 163 117 96 82 77 75 74 71

З них з іноземним капіталом 49 51 41 38 38 37 35 33 33

У т. ч. зі 100% іноземним капіталом 19 19 17 17 18 23 23 23 23

Абсолютне відхилення кількості  
діючих банків 4 –17 –46 –21 –14 –5 –2 –1 –3

Абсолютне відхилення, з них  
з іноземним капіталом –4 2 –10 –3 0 –1 –2 –2 0

Абсолютне відхилення, у т. ч.  
зі 100% іноземним капіталом –3 0 –2 0 1 5 0 0 0

Відносне відхилення кількості  
діючих банків 2,27 –9,44 –28,22 –17,95 –14,58 –6,10 –2,60 –1,33 –4,05

Відносне відхилення, з них  
з іноземним капіталом –7,55 4,08 –19,61 –7,32 0,00 –2,63 –5,41 –5,71 0,00

Відносне відхилення, у т. ч. зі 100% 
іноземним капіталом –13,64 0,00 –10,53 0,00 5,88 27,78 0,00 0,00 0,00

Джерело: складено на основі [4].

«Промінвестбанк», розмір їх чистих активів мізер-
ний і складав 2% банківського сектора України, тому 
їх ліквідація не мала ніякого впливу на нашу банків-
ську систему.

Окрім скорочення кількості банків, відбуло-
ся скорочення кількості відділень діючих банків.  
З 01.01.2018 р. до 01.01.2021 р. кількість діючих струк-
турних підрозділів банків скоротилася на 2355 оди-
ниць. Таке скорочення пояснюється європейським 
шляхом розвитку української банківської системи, 
адже світова тенденція розвитку онлайн-банків зако-
номірно несе за собою скорочення кількості фізичних 
структурних підрозділів цих банків. Це має вагомий 
негативний додатковий наслідок, а саме, зменшення 
кількості робочих місць. 

У першому кварталі 2022 р. теж спостерігається 
скорочення мереж банків. Найбільшу кількість відді-
лень закрили іноземні та державні банківські устано-
ви. Це зменшення найбільше відбувалося в м. Києві 
та в Донецькій і Луганській областях. У тимчасово 
окупованих регіонах чи тих населених пунктах, де був 
ризик вторгнення російських військ, більшість відді-
лень були тимчасово закриті. Банки північних облас-
тей жваво відновлюють банківську мережу протягом 
березні та квітня 2022 р. Станом на 01.04.2022 р. сис-
темно вагомі банківські установи нараховували 4917 
відділень [8].

Отже, на сучасному етапі розвитку банківської 
системи України перед кожним громадянином постає 
питання вибору надійного банку, в який він не побо-
їться вкласти гроші. Українська банківська система у 
І кварталі 2022 р. достойно впоралася з кризою, спри-
чиненою війною Росії проти нашої держави. НБУ за-

безпечив безперебійне функціонування банків та 
електронних систем платежів. Вітчизняні банки про-
довжили свою роботу в таких складних умовах, були 
доступними своїм клієнтам в умовах відносної безпе-
ки як працівників, так і клієнтів. Досвід дистанційної 
роботи в умовах локдауну, спричиненого карантином 
через пандемію коронавірусу, стався в нагоді.

Проаналізувавши рейтинг надійності та стій-
кості банків України за 2021 р., що складений 
на базі офіційної статистики НБУ Міністер-

ством фінансів, варто відмітити, що в першу десят-
ку входять банки з іноземним капіталом провідних 
країн світу, такі як: Райффайзен банк (Австрія), Кре-
ді Агріколь Банк, Укрсиббанк (Франція), Кредобанк 
(Польща), ОТП Банк (Угорщина). Що стосується дер-
жавних банків України, таких як ПУМБ і ПриватБанк, 
то вони теж зайняли престижні місця в топ-10 рей-
тингу [12]. Головними факторами оцінки надійності 
банку є: стресостійкість – здатність банку проти-
стояти внутрішнім і зовнішнім ризикам; лояльність 
вкладників – прихильність клієнтів банку до його 
депозитних продуктів та успішність діяльності банку 
на роздрібному сегменті депозитного ринку; оцінка 
аналітиків – середня оцінка надійності банку з по-
гляду пулу експертів.

Можна зробити висновок, що українські гро-
мадяни довіряли великим іноземним банкам, що є 
наслідком вищеперерахованих проблем української 
банківської системи. Такий вибір українців може 
призвести до послаблення позиції ще недостатньо 
розвиненої банківської системи нашої країни.
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Ще одним важливим показником при аналізі 
банкової системи є прибутковість банків (табл. 2). 
Як бачимо з табл. 2, у 2018 р. вітчизняні банки отри-
мали прибуток 22,3 млрд грн, а не збиток у сумі 26,5 
млрд грн, як це було у 2017 р.. Зокрема, у 2019 р. чис-
тий прибуток збільшився на 36,1 млрд грн і склав 58,4 
млрд грн.

Варто відзначити, що протягом аналізованого 
періоду у структурі доходів вагому частку за-
ймають процентні доходи, причому протягом 

2017–2019 рр. доходи зростають, у 2020 р. вони змен-
шуються на 3,4%, і далі у 2021 р. знову збільшуються 
на 21 млрд грн, або на 14,22%. При детальнішому ана-
лізі слід відмітити, що процентні витрати протягом 
2017–2018 рр. зменшуються, а у 2019 р. збільшуються 
на 6,2 млрд грн, або 9,14%, і далі у 2020–2021 рр. від-
бувається знову поступове зменшення їх розміру на 
11,1 млрд грн і 11,8 млрд грн відповідно. Протягом 
2017–2021 рр. спостерігається позитивна тенденція 
зростання комісійних доходів щороку, а саме, на 11,1 
млрд грн у 2019 р., на 8,5 млрд грн у 2020 р. і на 22,6 
млрд грн у 2021 р.

Банківська система України у 2021 р. була при-
бутковою, ситуація, порівняно з 2020 р., стабілізува-
лась – банки фокусувалися в основному на роботі з 
фізичними особами, збереглися високі темпи при-
пливу депозитів населення та роздрібного кредиту-

вання. Прибуткову діяльність продемонстрували всі 
групи банків – з іноземним і приватним капіталом, а 
також державні банки.

У 2021 р. чистий прибуток банків склав 77,5 
млрд грн, порівняно з 2020 р. його розмір складав 39,7 
млрд грн, що удвічі більше. У докризовому 2019 р. чис-
тий прибуток банківської системи був 58,4 млрд грн, 
тобто у 2021 р. він зріс до рівня докризового 2019 р.  
і перевищив його, темп зростання склав 95,21%. Вар-
то відзначити що у 2021 р. 66 банків України мали 
прибуткову діяльність та отримали чистий прибуток 
у розмірі 77,9 млрд грн, а 5 банківських установ отри-
мали збитки в розмірі 0,4 млрд грн.

Зростанню прибутку банків України у 2021 р. 
сприяло зростання операційної ефективності та 
зменшення на 58% відрахувань до резервів за кре-
дитами. Збільшення кількості безготівкових розра-
хунків збільшило розмір комісійних доходів банків, 
зростання кредитування спричинило збільшення 
процентних доходів та одночасне скорочення опе-
раційних витрат і призвело до такого історичного 
максимуму розміру прибутку банківського сектора 
України у 2021 р. Отже, можна зробити висновок, що 
банківська система в Україні у 2021 р. була фінансово 
стабільною, ефективною та мала потенціал для під-
тримки економічного зростання країни.

Варто відмітити, що у зв’язку з повномасштаб-
ним вторгненням Росії в першому кварталі 2022 р.  

Таблиця 2

Доходи і витрати банків України у 2017–2021 рр., млрд грн

Показник 2017 2018 2019 2020 2021

Показник динаміки

2019 2020 2021

Абс. Відн. Абс. Відн. Абс. Відн.

Доходи, у т. ч.: 178 204,5 243,1 250,2 273,8 38,6 118,88 7,1 102,92 23,6 109,43

– процентні  
доходи 124 140,8 152,9 147,7 168,7 12,1 108,59 –5,2 96,60 21 114,22

– комісійні  
доходи 37 51 62,1 70,6 93,2 11,1 121,76 8,5 113,69 22,6 132,01

– інші доходи 1,3 1,8 2,8 2,7 3,2 1 155,56 –0,1 96,43 0,5 118,52

– повернення 
списаних активів 1,1 0,5 0,9 0,7 1,4 0,4 180,00 –0,2 77,78 0,7 200,00

Витрати, у т. ч.: 204,5 182,2 184,7 210,4 196,3 2,5 101,37 25,7 113,91 –14,1 93,30

– процентні  
витрати 70,9 67,8 74 62,9 51,1 6,2 109,14 –11,1 85,00 –11,8 81,24

– комісійні  
витрати 9,6 13,2 18,1 24,1 35,2 4,9 137,12 6 133,15 11,1 146,06

– інші витрати 15,1 2 2,4 2,7 3,8 0,4 120,00 0,3 112,50 1,1 140,74

– відрахування  
в резерви 49,2 23, 8 10,7 31 3,4 –13,1 44,96 20,3 289,72 –27,6 10,97

Чистий прибуток 
(збиток) –26,5 22,3 58,4 39,7 77,5 36,1 261,88 –18,7 67,98 37,8 195,21

Джерело: складено на основі [2].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

107БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2022
www.business-inform.net

банківський сектор України отримав збитки, цей не-
гативний результат фінансової діяльності отримано 
вперше із 2017 р. Так, банківська система в березні 
2022 р. отримала збиток 10,1 млрд грн – через збіль-
шення відрахувань до резервів під прогнозовані 
ризики в результаті війни в розмірі 21,6 млрд грн.  
Спостерігається зростання кількості збиткових бан-
ківських установ за перший квартал 2022 р. з 5 до 25 
установ, їх загальний збиток склав 6 млрд грн [8]. 
«ПриватБанк» був прибутковим та отримав більше 
60% прибутку банківських установ.

У першому кварталі 2022 р., у зв’язку з військо-
вою агресією Росії, спостерігалося зниження попиту 
на кредити та інші банківські продукти та послуги, від-
булося значне зменшення обсягів касово-розрахунко-
вих операцій, що спричинило падіння комісійних до-
ходів вітчизняних банківських установ. Водночас всі 
банки надали клієнтам кредитні канікули терміном на 
два місяці, хоча це не було вимогою НБУ чи уряду.

Основні показники діяльності банків України, 
такі як рентабельність активів та капіталу, активи, ка-
пітал, зобов’язання банків, наведено в табл. 3. 

Протягом аналізованого періоду спостеріга-
ється зростання активів – на 1025,2 млрд грн з 2017 
по 2021 рр. Упродовж 2020 та 2021 рр. активи банків 
України зросли на 329,5 млрд грн і 536,2 млрд грн. 
відповідно. У 2020 р. зростання активів спричинило 
приріст вкладень у державні цінні папери на 251,8 
млрд грн, а у 2021 р. насамперед зростання активів 
відбувалося за рахунок збільшення розміру кредитів, 
наданих клієнтам, – на 104,7 млрд грн.

Загалом за 2017-2021 років обсяги кредитів, що 
надані суб’єктам господарювання, зменшилися 
на 68,9 млрд грн, проте динаміка була неодно-

рідною протягом періоду. Пандемія та карантинні об-
меження призвели до скорочення попиту населення 
на окремі види товарів та послуг, що, своєю чергою, 
призвело до занепаду певних секторів вітчизняної 
економіки. Відбувалося погіршення фінансового ста-

Таблиця 3

Основні показники діяльності банків України у 2017–2021 рр., млрд грн

Показник 2017 2018 2019 2020 2021
Абсолютне відхилення

2018 2019 2020 2021 2021/ 
2017

Активи 1333,8 1359,7 1493,3 1822,8 2359 25,9 133,6 329,5 536,2 1025,2

Готівкові кошти 44, 1 46,9 56,3 73,2 75,5 2,8 9,4 16,9 2,3 31,4

Кредити, надані іншим 
банкам 28,3 33,7 34,9 50,4 60,1 5,4 1,2 15,5 9,7 31,8

Кредити, надані  
клієнтам 1036,7 1118,9 1033,4 960,6 1065,3 82,2 –85,5 –72,8 104,7 28,6

Кредити органам  
державної влади 1,5 2,9 4,7 11,6 26,9 1,4 1,8 6,9 15,3 25,4

Кредити суб’єктам  
господарювання 864,4 919,1 821,9 749,3 795,5 54,7 –97,2 –72,6 46,2 –68,9

Кредити фізичним 
особам 170,8 196,8 206,7 199,6 242,6 26 9,9 –7,1 43 71,8

Кредити небанків-
ським фінансовим 
установам

0,04 0,07 0,03 0,06 0,23 0,03 –0,04 0,03 0,17 0,19

Вкладення в ЦП та дов-
гострокові інвестиції 425,8 480,6 539,5 791, 3 829,9 54,8 58,9 251,8 38,6 404,1

Резерви за активними 
операціями 511,1 556,4 492,2 388,4 278,8 45,3 –64,2 –103,8 –109,6 –232,3

Капітал 161,1 154,9 199,9 209,4 255,7 –6,2 45 9,5 46,3 94,6

Статутний капітал 495,8 465,5 470,7 479,9 481,5 –30,3 5,2 9,2 1,6 –14,3

Зобов'язання банків 1172,7 1204,7 1293,4 1613,4 1798,2 32 88,7 320 184,8 625,5

Рентабельність  
активів, % –1,93 1,69 4,26 2,44 4,09 3,62 2,57 –1,82 1,65 6,02

Рентабельність  
капіталу, % –15,84 14,67 33,45 19,22 35,15 30,51 18,78 –14,23 15,93 50,99

Джерело: складено на основі [7; 9].
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ну суб’єктів господарювання та зменшення їх можли-
востей до отримання кредитів. 

Упродовж 2020 р. держава в особі уряду впрова-
джувала різні державні програми підтримки малого 
бізнесу шляхом державних гарантій і компенсації від-
соткових платежів. Це сприяло пожвавленню обсягів 
кредитування суб’єктів господарювання, і у 2021 р. 
спостерігається зростання корпоративного кредиту-
вання на 46,2 млрд грн.

Протягом 2017–2021 рр. кредитування фізичних 
осіб поступово збільшується на 71,8 млрд грн, чому 
сприяло зменшення процентних ставок. У 2021 р.  
спостерігається значне зростання роздрібного кре-
дитування на 43 млрд грн. Одночасно присутній зна-
чний кредитний ризик для вітчизняних банківських 
установ у 2021 р., оскільки певні позичальники все ще 
відчувають фінансові проблеми, що може вплинути 
на якість і своєчасність сплати боргів. 

Як бачимо з табл. 3, вітчизняні банки Украї-
ни протягом 2017–2019 рр. поступово збільшують 
не лише активи, але й капітал та зобов’язання бан-
ків. У порівнянні з 2017 р. у 2021 р. спостерігається: 
збільшення обсягів зобов’язань на 625,5 млрд грн 
(становлять 1798,2 млрд грн); зростання капіталу на 
94,6 млрд грн (становить 255,7 млрд грн). Це свідчить 
про достатню довіру населення до цих фінансових 
установ. Протягом 2017–2021 рр. банківська система 
України показувала підвищення рентабельності ак-
тивів і капіталу на 6,02% та 50,99% відповідно. Проте 
пандемія у 2020 р. зупинила цю тенденцію, відбулося 
зменшення рентабельності активів на 1,82% та рента-
бельності капіталу на 14,23%. Потрібно звернути ува-
гу на те, що банківська сфера добре витримала кри-
зу, і в кінці 2021 р. показники майже повернулися до 
початкового значення 2019 р.: 4,09% рентабельність 
активів та 35,15% рентабельність капіталу у 2021 р. 
порівняно з 4,26% рентабельності активів та 33,45% 
рентабельності капіталу у 2019 р.

Українська банківська система гарно впоралася 
та функціонує в умовах війни. Більшість віт-
чизняних банків продовжують надавати нові 

кредити суб’єктам господарювання та тим секторам 
економіки, які вкрай необхідні в період війни. Це на-
самперед стосується фермерських господарств для 
забезпечення їх безперебійної роботи на період по-
сівної. Також уряд України продовжує фінансувати 
програми компенсації відсоткових ставок для мало-
го та середнього бізнесу. Щодо розмірів кредитуван-
ня населення, то протягом першого кварталу 2022 р. 
спостерігається негативна тенденція зменшення кре-
дитного портфеля, при цьому кредитний портфель 
бізнесу є майже незмінним.

У 2022 р. банківська система України та її фінан-
совий результат, на жаль, зустрінеться з дуже велики-
ми проблемами. Доходи банківських установ впадуть 
від упровадження кредитних канікул, після яких ба-

гато клієнтів у зв’язку з втратою бізнесу від війни бу-
дуть просити або реструктуризацію боргу, або взага-
лі не зможуть обслуговувати свої кредити. Головним 
викликом стане ще й якість кредитного портфеля та 
вагомий обсяг відрахування до резервів.

Національному банку України для забезпечення 
безперебійного функціонування банківської системи 
потрібно застосовувати такі заходи: 
 щоквартальне стрес-тестування вітчизняних 

банківських установ; 
 зменшення чисельності банків шляхом консо-

лідації; 
 розв’язання проблем з проблемними креди-

тами та зменшення кредитного ризику;
 забезпечення безперебійного кредитування 

інноваційної та інвестиційної сфер.
На нашу думку, основні проблеми банківського 

сектора в Україні такі: 
 безпрецедентна криза, спричинена війною 

Росії проти нашої держави; 
 очікувані суттєві збитки банківського сектора 

України;
 наявність високого кредитного ризику та знач - 

них відрахувань до резервів; 
 низька якість кредитних портфелів та їх зне-

цінення;
 недостатня конкуренція серед банківських 

установ у зв’язку з великою часткою на ринку 
банківських продуктів державних банків; 

 депозитний портфель формується за рахунок 
поточних вкладів та депозитів короткотермі-
нових і до запитання;

 обмежений захист прав вітчизняних банків-
ських установ в питаннях надання кредитів та 
інвесторів;

 наявність значної кількості непрацюючих 
кредитів.

Виходячи з вищенаведеної інформації, можна 
зробити висновок, що перспективними на-
прямки функціонування банківської системи 

України є такі: 
 банківські установи повинні скрупульозно 

оцінювати фінансовий стан позичальників; 
 обґрунтовано та зважено застосовувати кре-

дитні канікули для клієнтів; 
 реструктуризацію боргів впроваджувати до-

сить виважено; 
 НБУ мусить застосовувати послаблення регу-

лятивних вимог у випадку недотримання бан-
ками нормативів ліквідності чи капіталу; 

 вдосконалення якості корпоративного управ-
ління у вітчизняних банках; 

 сприяння подальшому зростанню довіри на-
селення до вітчизняних банківських установ; 

 стимулювання збільшення рівня та вдоскона-
лення механізмів захисту вкладників та інвес-
торів; 
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 стимулювання доступного кредитування для 
суб’єктів бізнесу та населення; 

 проведення на належному рівні інформацій-
них заходів про банківські послуги для різних 
верств споживачів та їх прозорість; 

 стимулювання впровадження та розвитку різ-
ного роду новітніх технологів для здійснення 
банківських платежів і розрахунків;

 розвиток кібербезпеки для сприяння ще біль-
шого поширення безготівкових операцій та 
новітніх банківських продуктів.

ВИСНОВКИ
Стабільна, ефективна, надійна та прозора банків-

ська система – це запорука фінансової міцності всієї 
держави. На жаль, у 2022 р. банківська система України 
мусить функціонувати в умовах війни, що значно по-
значається на результаті її функціонування. Сьогодні 
кредитний ризик є головним чинником ефективної ді-
яльності вітчизняних банківських установ. Економіч-
ний спад та агресія Росії здійснюють свій негативний 
вплив на якість кредитних портфелів банків, що розтя-
гується в часі. Після перемоги України НБУ необхідно 
буде впроваджувати антикризові підходи та надати час 
вітчизняним банківським установам підвищити свою 
ліквідність і платоспроможність, щоб знову отримува-
ти позитивний фінансовий результат і дотримуватися 
стандартів пруденційного права.                   
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Краснова І. В., Лавренюк В. В. Підходи до моделювання операційного ризику банку
Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності та підходів до таксономії та кількісної оцінки операційного ризику банку, з ураху-
ванням еволюції стандартів, визначених міжнародними інституціями. Розвиток фінансових технологій, стохастичні чинники потребують від 
банків адаптації власних операцій у відповідь на нові виклики або зміну існуючих загроз, що впливають на операційну стійкість банківських уста-
нов. Наведено статистику загрозливого впливу частотності подій і сукупних збитків від подій операційного ризику. Зазначено, що операційні 
події можуть бути досить різноманітними за своєю природою, дуже непередбачуваними та загрозливими за загальним фінансовим впливом. 
Це вимагає постійного вдосконалення системи ризик-менеджменту та своєчасної валідації моделей оцінки операційного ризику банку. У статті 
розкрито сутність, джерела, чинники й операційні події, які постійно еволюціонують. Розкрито зміст модельного інструментарію. Зазначено, 
що економічна природа операційного ризику має внутрішні та зовнішні джерела, декілька рівнів їх прояву, охоплює всі процеси, продукти та сис-
теми банку, у тому числі людський фактор. Узагальнено таксономію операційного ризику за різними критеріями. Доведено, що саме розподіл за 
бізнес-лініями допомагає банкам простіше ідентифікувати властиві кожному окремому банку типи подій операційного ризику, зважаючи на осо-
бливості власних бізнес-моделей. Множинність подій операційного ризику обумовлює необхідність їх адекватної оцінки та використання нових 
методів для прогнозування й усунення загроз. Обґрунтовано переваги актуарного підходу. Актуарні моделі можуть застосовуватися як на рівні 
«зверху – вниз» так і «знизу – вгору», мають значні переваги як у методологічному, так і в практичному аспектах щодо обчислення обсягу необ-
хідного капіталу для абсорбції ризиків від реалізації ризик-подій. Виокремлено ключові недоліки запропонованих у Базель ІІ трьох основних підходів 
(AMA, TSA, BIA) до оцінки операційного ризику. Зазначено, що оновлений Базельським комітетом, стандартизований підхід є комбінацією най-
кращих практик оцінки операційного ризику, який може застосовуватися в будь-якому банку, незалежно від юрисдикції, розміру та бізнес-моделі.
Ключові слова: банки, ризики, операційний ризик, ризик-менеджмент, моделювання операційного ризику, Базельський комітет.
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Krasnova I. V., Lavreniuk V. V. Approaches to Modeling the Operational Risk of Bank
The purpose of the article is to study the economic essence and approaches to taxonomy and quantitative assessment of the bank’s operational risk, taking into 
account the evolution of standards defined by international institutions. The development of financial technologies, along with stochastic factors, require banks 
to adapt their own operations in response to new challenges or changes in existing threats affecting the operational sustainability of banking institutions. The 
statistics of the threatening impact of the frequency of events and cumulative losses from operational risk events are presented. It is noted that operational 
events can be quite diverse in nature, very unpredictable and threatening in general financial impact. This requires continuous improvement of the risk man-
agement system and timely validation of the bank’s operational risk assessment models. The article discloses the essence, sources, factors and operational 
events that are constantly evolving. Also the content of the model instrumentarium is disclosed. It is noted that the economic nature of operational risk has 
internal and external sources, several levels of their manifestation, covers all processes, products and systems of bank, including the human factor. The article 
generalizes taxonomy of operational risk according to various criteria. It is proved that it is the distribution of business lines that helps banks to more easily 
identify the types of operational risk events inherent in each individual bank, taking into account the peculiarities of their own business models. The multiplic-


