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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На фоні масштабних потрясінь у економічній, полі%

тичній та соціальній сфері в Україні, наслідком яких ста%

ло значне зниження стабільності банківської системи та

виведення з ринку багатьох банків, актуальності набу%

ває вдосконалення механізмів антикризового держав%

ного регулювання, спрямованого не стільки на подолан%

ня наслідків кризи окремих банків або уникнення сис%

темної банківської кризи, скільки на усунення тих фак%

торів, що призводять до їх виникнення, послаблюючи

тим самим кожну ланку банківської системи.
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THE DEFINITION OF THE OBJECT FIELD OF THE STATE ANTI�CRISIS REGULATION
OF THE BANKING SYSTEM

У статті визначено необхідність формування об'єктного поля механізмів державного антикризо�

вого регулювання банківської системи. З цією метою досліджено підходи науковців до трактування

понять "банківська криза" та "банківська система". Узагальнення праць дослідників дозволило виз�

начити, що кризи в банківській сфері виникають на мікрорівні (на рівні окремих елементів банківсь�

кої системи) та макрорівні (на рівні банківської системи), при цьому причинно�наслідкові взаємоз�

в'язки між ними важко встановити однозначно. Встановлено, що це обумовлює необхідність фор�

мування окремих механізмів та вибору інструментарію антикризового державного регулювання.

Вивчивши підходи авторів, визначено, що в якості об'єктного поля доцільно розглядати середови�

ще, здатне генерувати явища та процеси, що призводять до появи кризових явищ, обумовлюють

параметри перебігу кризи та масштаби її наслідків.

In the article, the necessity of development of object fields of crisis management mechanisms of the

state banking system. To this end, researchers studied approaches to the interpretation of the concepts

of "banking crisis" and "the banking system". Summary of publications allowed the researchers to

determine that the crisis in the banking sector at the micro level there (at the level of individual elements

of the banking system) and macro level (at the level of the banking system). This stipulates that the causal

relationship between them is difficult to establish clear. It was established that this necessitates the

formation of specific mechanisms and choice of instruments of crisis regulation. After examining the

approaches the authors determined that the object as a field appropriate to consider the environment,

can generate phenomena and processes leading to the emergence of the crisis, determine the parameters

of the crisis and the scale of its consequences.

Ключові слова: криза, банківська система, банківська криза, державне антикризове регулювання, політика
подолання кризових явищ.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Сутність та причини виникнення криз в економіці є

об'єктом дослідження в працях як вітчизняних, так і зару%

біжних вчених, зокрема: Дж. Кейнса, К. Маркса, М. Фрід%

мена, Й. Шумпетера, М. Туган%Барановського, М. Конд%

ратьєва та інших. Ці та інші науковці розглядали кризу

в якості невід'ємної складової економічного розвитку

як один з економічних циклів на макро% та на мікрорівні.

Дослідженням специфіки кризових явищ у банків%

ській сфері займались такі вчені, як Р. Акофф, А. Ве%

ласко, К. Голуб, Г. Гортон, А. Грязнова, Д. Даймонд,

П. Дібвіг, М. Диба, С. Дробишевський, Р. Дутагупта,
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Г. Кальво, Дж. Камінски, Ч. Кіндлбергер, В. Коваленко,

А. Ковальова, І. Ковканадзе, Е. Коротков, О. Лепьохіна,

С. Манжос, Х. Мінскі, А. Мороз, Л. Петик, Р. Чанг, В. Шпа%

чук та інші.

Суттєвий внесок у дослідження теоретичного бази%

су та практичних аспектів державного антикризового ре%

гулювання в банківській сфері зробили такі вітчизняні

та іноземні науковці, як О. Буряк, Ф. Валенсія, Т. Васи%

льєва, М. Волянська, К. Гореліков, С. Єрмаков, Ж. Дов%

гань, Дж. Каруана, А. Кифак, Л. Левен, О. Наточеєва,

М. Попова, О. Савчина, К. Трушина, Л. Успенська,

Х. Фрейхас та інші.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Незважаючи на значну кількість наукових розро%

бок, присвячених антикризовому державному регулю%

ванню в банківській сфері, нами виявлено, що пере%

важна їх більшість досліджують його механізми на

рівні окремого банку, при цьому комплексні механіз%

ми на рівні банківської системи досліджені недостат%

ньо.

Тому вважаємо, що необхідним є розвиток теоре%

тичного базису антикризового державного регулюван%

ня, що вимагає визначення сутності понять "банківська

криза", "банківська система" та її елементів як об'єктів

регуляторного впливу.

Зважаючи на вищенаведене, метою статті є уточнен%

ня об'єктів державного регулювання банківської систе%

ми, на які має бути спрямований вплив антикризових

механізмів усіх рівнів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Банківська система — один із найважливіших еле%

ментів економічної системи країни, що є надважливим

тригером її стану, оскільки саме банки є найактивніши%

ми позичальниками та кредиторами вільних фінансових

ресурсів, здійснюючи їх акумулювання та перерозподіл

у різні сфери національного господарства, сприяючи та%

ким чином економічному зростанню та збільшенню

ВВП.

Банківська система, що функціонує неефективно

або знаходиться у кризовому стані, не здатна належ%

ним чином виконувати притаманні їй функції, що при%

зводить до дезорганізації економічної системи країни

в цілому.

Зважаючи на зазначене, зростає роль механізмів

державного антикризового регулювання, що мають

бути адекватними умовам, в яких воно здійснюється,

враховувати наявні ресурсні та часові обмеження та

спрямовуватись на досягнення стратегічних цілей фун%

кціонування банківської системи.

При цьому, на нашу думку, має бути чітко визначе%

не об'єктне поле державного антикризового регулюван%

ня в банківській системі, щоб відповідні механізми та

інструментарій, що будуть застосовані, враховували ха%

рактеристики та специфічні властивості окремих об'єк%

тів регуляторного впливу.

Для цього, насамперед, вважаємо за доцільне роз%

глянути підходи науковців до тлумачення поняття "бан%

ківська криза" (табл. 1).

Узагальнивши підходи науковців, представлені в

таблиці 1, вважаємо, що традиційні їх трактування не
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Таблиця 1. Підходи науковців до визначення сутності поняття "банківська криза"

Джерело: на основі [2, 4, 5].
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можуть бути використані в якості основи для формуван%

ня об'єктного поля механізмів державного антикризо%

вого регулювання банківської системи.

Це обумовлено тим, що одна частина з них надає

визначення банківської кризи, базуючись на перераху%

ванні подій, що призводять до кризових змін, а інша —

базуючись на формалізації переліку її наслідків, як пра%

вило, негативних. Такі трактування звужують можли%

вості щодо визначення об'єктів антикризового держав%

ного регулювання банківської системи, оскільки не кон%

кретизують рівень, на якому виникає банківська криза,

виключають з їх складу причини та фактори, що обумо%

вили її виникнення, параметри протікання та наслідки.

Для цього, насамперед, вважаємо за доцільне уточ%

нити розуміння поняття "банківська система" з тим, щоб

визначити, яким чином виникають та розгортаються кри%

зові явища в ній визначається масштабність їх наслідків.

Вивчивши підходи науковців із цієї тематики, вважає%

мо за доцільне базуватись на трактуванні банківської сис%

теми, запропонованому Є. Мордань [3]. Нею обгрунтова%

но доцільність інтеграції системного та інституційного

підходів до розуміння банківської системи та розгляду її

як об'єкту державного регулювання, виділяючи мікрорі%

вень (банківська система в розрізі елементів, що її фор%

мують) та макрорівень (банківська система як система з

притаманними їй системними властивостями та ефектами).

У контексті дослідження важливість базування на

такому висновку обумовлена тим, що кризи в банків%

ській сфері можуть виникати на:

— мікрорівні — рівні окремого банку, при цьому ре%

гулятор має зважати на їх внутрішні характеристики,

складність та розвиненість міжбанківських взаємо%

зв'язків, умови функціонування тощо;

— макрорівні — рівні банківської системи, при цьо%

му регулятор має зважати на її системні властивості

(цілісність, структурованість, взаємозв'язок із зовнішнім

середовищем, ієрархічна будова та зв'язок з система%

ми вищого та нижчого порядку, емерджентність та ко%

мунікативність тощо) та системні ефекти, в тому числі

системні ризики.

Відповідно до зазначеного вище вважаємо, що ме%

ханізми державного антикризового регулювання бан%

ківської системи мають орієнтуватись на об'єкти, струк%

туровані за мікро% та макрорівнем. При цьому наголо%

шуємо на тому, що причинно%наслідкові взаємозв'язки

та межі між банківською кризою на макрорівні та кри%

зовими явищами на рівні окремих банків важко встано%

вити однозначно, оскільки наслідки реалізації кризових

ризик%факторів можуть накопичуватися та починати

впливати на все більшу кількість банків, посилюючи заг%

розу їх одночасного банкрутства (рис. 1).

На передкризовому етапі перебіг подій залежить від

розміру й виду шоку та характеристик початкового внут%

рішнього стану об'єктів антикризового державного ре%

гулювання банківської системи. Запобігти дестабілізу%

ючому впливу процесів та явищ, що призводять до бан%

ківської кризи, практично неможливо, однак регуля%

торні органи можуть послабити його масштаби та на%
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Рис. 1. Етапи розвитку банківської кризи

Джерело: побудовано на основі [1].
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слідки завдяки ранньому виявленню та оперативному

реагуванню з застосуванням комплексу превентивних

антикризових заходів.

Об'єктом регулювання в цьому випадку є дестабілі%

зуючі явища та процеси, що призводять до появи кри%

зових явищ у банківській сфері (у тому випадку, якщо

вони чутливі до регуляторних впливів) та внутрішній

потенціал банківської системи з точки зору її здатності

до адаптації до шоків.

На наступному етапі, у разі недостатнього внутрі%

шнього потенціалу банківської системи та / або не%

ефективних антикризових дій регулятора відбуваєть%

ся ескалація кризових явищ за рахунок поширення

шоку через зв'язки у банківській системі за кризови%

ми каналами (кредитним, валютним, інформаційним

тощо). На цьому етапі мають як продовжуватись роз%

роблятись антикризові механізми превентивного ха%

рактеру (об'єкт регулювання — дестабілізуючі явища

та процеси, що призводять до посилення кризових

явищ), так і формуватись антикризові механізми реак%

тивного характеру (об'єкт регулювання — негативні

наслідки реалізації кризових явищ, що мають бути

мінімізовані).

Унаслідок масових банкрутств банків, що є основ%

ною характеристикою банківської кризи перед поши%

ренням її наслідків на реальний сектор, банківська сис%

тема втрачає здатність виконувати свою функцію з пе%

рерозподілу ресурсів в економіці. Об'єктом регулюван%

ня при цьому також є негативні наслідки цих процесів,

що мають бути мінімізовані з метою відновлення здат%

ності банківської системи виконувати притаманній ній

функції в економіці.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Визначено, що кризи в банківській сфері виникають

на мікрорівні (рівні окремих елементів банківської сис%

теми) та макрорівні (рівні банківської системи), при цьо%

му причинно%наслідкові взаємозв'язки між ними важко

встановити однозначно.

Це обумовлює необхідність формування окремих

механізмів та вибору інструментарію антикризового

державного регулювання банківської системи.

При цьому слід розуміти, що об'єктом регулятор%

ного впливу в контексті реалізації антикризових заходів

є не безпосередньо банки або системні ризики, а ті про%

цеси та явища, що спричиняють виникнення банківсь%

кої кризи, обумовлюють протікання кризових процесів

та їх наслідки.

У статті зазначено, що об'єкти регуляторного впли%

ву мають бути конкретизовані залежно від стадії банкі%

вської кризи. Зважаючи на зазначене, доцільним є про%

ведення наукових досліджень, спрямованих на вироб%

лення комплексного підходу до виділення об'єктів дер%

жавного антикризового регулювання банківської сис%

теми за мікро% та макрорівнем залежно від стадії бан%

ківської кризи з урахуванням джерела генерації деста%

білізуючого фактора (екзогенного або ендогенного).

Також доцільно розробити методики проектування пе%

редкризових індикаторів та індикаторів настання бан%

ківської кризи.
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