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1) наукового обґрунтування боргової стратегії України, в якій конкретизовані цілі, завдання і
методи їх досягнення на довгострокову перспективу, визначені граничні розміри державного бор-
гу та напрями інвестиційного використання залучених коштів;

2) прийняття Закону України «Про державний борг і гарантований державою борг», яким за-
кріпити максимально допустиму величину державного боргу України на рівні 35 % ВВП [4] і рег-
ламентувати усі питання управління боргом. Доцільно також врахувати можливість використання
фіскальних правил нового покоління [5], які дозволяють поєднання обмеження розмірів боргу з
показниками, що забезпечують дію автоматичних стабілізаторів і дозволяють певну гнучкість при
застосуванні антициклічної фіскальної політики з метою протидії значним спадам в економіці;

3) збільшення частки боргу в національній валюті у загальній сумі державного і гарантованого
державою боргу України до 70—80 %. Внутрішні запозичення слід збільшити за рахунок розши-
рення кола покупців державних цінних паперів — інституційних інвесторів та фізичних осіб, для
яких емітувати різні види державних облігацій;

4. формування ефективної систему ризик-менеджменту, яка базуватиметься на використанні
сучасних методів оцінки потенційних боргових ризиків. Управління боргом повинно включати
диверсифікацію ризиків, яка передбачає випуск цінних паперів з широким діапазоном строків обі-
гу замість концентрації цих строків у тих точках поточної кривої доходності, які в даний момент,
як здається, вимагають найнижчих витрат, розподіл цінних паперів за валютою, який наближений
до запланованих урядом виплат, та використання опціонів, ф’ючерсів, свопів та інших деривативів
лише для добре зрозумілих цілей хеджування ризиків;

5) визначення напрямів використання залучених за допомогою державних позик коштів, нада-
вши пріоритет інвестиційним проектам. Мінімізувати використання запозичених ресурсів для фі-
нансування поточних видатків бюджету.
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Аннотация. Анализируются главные проблемы функционирования банковской системы Украины.
Исследовано влияние реструктуризации валютных кредитов на финансовое состояние банков. Опре-
делены главные направления обеспечения стабильности банковской системы Украины в кризисных
условиях.
Abstract. The main problems of the banking system of Ukraine are analized. The effect of the restructuring of
foreign currency loans on the financial position of banks is investigated. Identify The main ways of ensuring
of Ukrainian banking system stability in crisis are identified.

Наразі в Україні відбувається падіння економіки, зумовлене поєднанням різних видів криз. Це
негативно впливає на стабільність держави та її банківської системи. Таким чином постає пробле-
ма забезпечення стійкості банківської системи України шляхом максимальної консолідації усіх гі-
лок влади і реформування валютно-курсової, монетарної, бюджетно-фіскальної політики.

На сьогодні важливим є аналіз ефективності методів оцінки та визначення шляхів забезпечення
стабільності банківської системи України в кризових умовах.

Банківська система — це складова кредитної системи держави, що включає НБУ, інші банки,
зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України, Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб, банківську інфраструктуру, а також зв’язки та взаємовідносини між ними
[1].

Рівень розвитку економіки значною мірою залежить від стану банківської системи [2]. Стабіль-
ність банківської системи — комплексна характеристика стану банківської системи, за якого ре-
алізується її сутність і призначення в економічній системі країни, адекватно та ефективно викону-
ються її функції, а також забезпечується спроможність підтримувати рівновагу та відновлювати
стан після зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних
параметрів, спричинених кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансфор-
мацією економіки тощо). Банківську систему вважають стабільною, якщо вона:

― полегшує ефективний розподіл фінансових ресурсів у просторі та часі;
― дозволяє здійснювати оцінку, розподіл та управління фінансовими ризиками;
― зберігає здатність виконувати ці найважливіші функції навіть за умов зовнішніх потрясінь

або посилення диспропорцій [3].
У 2015 рік банківська система України увійшла з невирішеними проблемами 2014 року:
― ліквідація значної кількості банків у зв’язку з їх неплатоспроможністю, порушенням зако-

нодавства з питань легалізації, відмиванням коштів злочинним шляхом і фінансування тероризму;
― значна девальвація гривні, та як наслідок погіршення якості кредитного портфелю банків;
― створення значних резервів за активними операціями унаслідок зростання класифікованої

заборгованості, що негативно вплинуло на рівень капіталізації банківських установ;
― політична нестабільність призвела до підвищення депозитних ставок, що знизило маржу;
― здійснення значних відрахувань у резерви, що привело банківську систему до збитковості;
― зростання валютних ризиків для української банківської системи;
― викривлення окремими банками статистичної звітності, що ускладнило можливості оцінки

реальних масштабів кредитування [4, 5].
Ефективне функціонування банківської системи — необхідна умова розвитку ринкових відно-

син в Україні, що об’єктивно визначає головну роль центрального банку стосовно регулювання
банківської діяльності [2]. З метою підтримки ліквідності комерційних банків, НБУ було вжито
низку заходів, серед яких встановлення обмежень на зняття коштів з рахунків у національній та
іноземній валютах, встановлення нових норм обов’язкового резервування, зменшення обсягу
обов’язкових резервів, які мають щоденно зберігатись на кореспондентському рахунку в НБУ,
встановлення обмежень на здійснення дострокового викупу цінних паперів власної емісії та інші.
Наразі основним джерелом фондування активних операцій банків є кошти населення, тому значна
кількість банківських установ з метою збереження клієнтської бази та для підтримки ліквідності
суттєво підвищує відсоткові ставки за вкладними рахунками, що свідчить про прийняття такими
банками високоризикової стратегії діяльності. Також вступив у дію Меморандум щодо врегулю-
вання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті, відповідно до якого ва-
лютні кредити, залишки за основним боргом яких не перевищують 2,5 млн грн мають бути рест-
руктуризовані в національну валюту за встановленим НБУ курсом станом на 01.01.2015 р.
Верховна Рада України прийняла Закон №1558-1, що зобов’язував банки реструктурувати всі ва-
лютні споживчі кредити, одержані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборго-
ваності, за курсом на дату укладення такого договору (5,05 грн за дол. США). Проте такий закон
може поставити під загрозу не лише стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян,
адже реалізація зазначених положень може спричинити те, що банківська система втратить здат-
ність дотримуватися обов’язкових нормативів капіталу, що в свою чергу може призвести до необ-
хідності її негайної докапіталізації, у тому числі державою через рекапіталізацію, — а це додатко-
ве суттєве навантаження на державний бюджет. Проблему реструктуризації валютних кредитів
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необхідно розглядати в комплексі з іншими проблемами, інакше уявне розв’язання однієї пробле-
ми може суттєво загострити інші. Так, реструктуризація валютних кредитів фізичних осіб за кур-
сом 5,05 гривень за долар для банків спричинить втрати у розмірі близько 75 % їх номінальної вар-
тості, а в деяких банків розміри таких втрат перевищать величину резервів під можливі втрати за
кредитами фізичних осіб. Це призведе до погіршання показників достатності капіталу банків, що в
свою чергу може стати підставою для віднесення їх до категорії неплатоспроможних і введення в
них тимчасових адміністрацій. У цілому для платоспроможних банків втрати від реструктуризації
валютних кредитів фізичних осіб за курсом 5,05 гривень за долар можуть сягнути 100 млрд грн
при загальній величині резервів під можливе знецінення кредитів фізичних осіб майже 75 млрд
грн, що означає можливе зниження капіталу вітчизняної банківської системи на 25 млрд грн.

Поряд з цим, очікує на затвердження Проект Закону України «Про фінансову реструктуриза-
цію», успішне прийняття і реалізація положень якого чинитиме позитивний вплив на процеси від-
новлення економічної активності в країні шляхом вирішення проблеми значних обсягів проблем-
ної заборгованості в портфелях українських банків, та, як наслідок, поступового пожвавлення
банківського кредитування економіки [4]. Головними напрямами забезпечення стабільності вітчи-
зняної банківської системи є:

1) у монетарній сфері:
― подальше вдосконалення системи прийняття рішень з монетарної політики та її операційно-

го механізму;
― використання Національним банком в якості операційних орієнтирів монетарної політики

чистих міжнародних резервів, чистих внутрішніх активів, обсягу монетарної бази, а також регу-
лювання грошової пропозиції шляхом впливу на ліквідні кошти, наявні у розпорядженні банків;

― суттєве посилення ролі облікової ставки, як базової ставки монетарної політики: процент-
ні ставки за інструментами регулювання ліквідності будуть визначатись у тісній прив’язці до її
рівня;

― посилення підзвітності та зв’язків НБУ з ринком і громадськістю з метою їх орієнтування
щодо інфляційних очікувань та прийняття рішень;

― у міру стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку поступове скасування адміністра-
тивних заходів, запроваджених у терміновому порядку для стримування тиску на платіжний ба-
ланс. Втім, на певний час, до стабілізації фінансових умов, контроль за капіталом залишатиметься
в силі. Якщо ризик зменшення капіталу матеріалізується, а фінансова стабільність і умови валют-
ного ринку погіршаться, можливе тимчасове посилення адміністративних заходів;

2) у сфері банківського нагляду:
― підвищення рівня капіталізації банків;
― удосконалення підходів до регулювання операцій банків з пов’язаними особами;
― виявлення реальних обсягів операцій з пов’язаними особами та вжиття заходів, спрямова-

них на їх зменшення;
― посилення відповідальності, в тому числі шляхом встановлення кримінальної відповідаль-

ності, керівників банків, власників істотної участі та інших пов’язаних осіб за діяльність, що при-
зводить до неплатоспроможності банків;

― проведення оцінки якості активів банків з метою визначення потреби в додатковій капіталі-
зації банківських установ;

― подальше очищення банківської системи від фінансових установ, які є неплатоспроможни-
ми, здійснюють відмивання грошей і недотримуються вимог законодавства;

― створення скоординованої системи позасудової реструктуризації кредитів та сприяння доб-
ровільній реструктуризації валютних іпотечних кредитів [4].

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що стабільність банківської системи є чин-
ником забезпечення сталості фінансової та економічної систем і економічної безпеки держави. На
сьогоднішній день сприяння або забезпечення стабільності банківської системи є однією із основ-
них функцій НБУ та можливе за умови проведення останнім ефективних заходів щодо реформу-
вання грошово-кредитної політики та впровадження структурних реформ.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ
ДІАГНОСТИКИ КРИЗ

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСОВ

ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
OF CRISIS DIAGNOSIS

Анотація. Обґрунтовано доцільність використання економіко-математичних методів і моделей для
діагностики кризи економічних об’єктів. Розглянуто два підходи до побудови таких моделей. Перший
з них ґрунтується на використанні класичних економіко-математичних моделей, а другий — на тео-
рії нечітких множин.
Аннотация. Обосновано целесообразность использования экономико-математических методов и
моделей для диагностики кризиса экономических объектов. Рассмотрено два подхода к построению
таких моделей. Первый из них основывается на использовании классических экономико-математи-
ческих моделей, а другой — на теории нечетких множеств.
Abstract. The expediency of use of economic and mathematical methods and models for crisis diagnostics of
economic objects is proved. Two approaches to creation of such models are considered. The first of them is
based on use of classical economic and mathematical models, and the second - on the theory of indistinct
sets.

Світова фінансово-економічна криза 2008 року вказала на потребу постійного моніторингу си-
туації в економіці як окремих країн, так і світу, необхідність проведення періодичної діагностики
стану цих та інших економічних систем. Метою цих дій є виявлення проблем у розвитку кожної з
цих систем, визначення ймовірності настання кризи та можливості її попередження. Залежно від
результатів цієї діагностики можна буде шукати такі управлінські рішення, впровадження яких
дасть можливість відвернути кризу. Тому актуальними є наукові дослідження, які стосуються про-
блеми здійснення діагностики, зокрема методів її проведення.

Як відомо, криза характеризується зменшенням обсягів виробництва та зростанням рівня ін-
фляції, вивільненням працівників, збільшенням кількості безробітних і скороченням зайнятих, по-
гіршенням добробуту населення та зміною величин деяких інших показників. Велика кількість по-
казників, які потрібно одночасно аналізувати, утруднює діагностику кризи. Перелік показників,
які підлягають діагностуванню залежить від об’єкта дослідження.

Об’єктом діагностики в даному випадку є складна, високоорганізована динамічна система (вся
економіка країни, окрема галузь, конкретна фірма чи організація будь-якої форми власності), або
будь-який елемент цієї системи (внутрішнє середовище організації, конкретні види ресурсів, ви-
робничі функції, організаційна структура, собівартість і т. ін.) [1, с. 59]. Якщо об’єктом діагности-
ки є економіка якоїсь держави, критеріями діагнозу є макроекономічні показники, якщо галузь, то
основні її техніко-економічні показники, і якщо організація, то її мікроекономічні показники, що
застосовуються у бухгалтерському обліку.

Природа об’єкта дослідження також визначає методи, форми і засоби постановки діагнозу, які
можуть суттєво відрізнятися одні від одних. Оскільки суттєвою особливістю економічної діагнос-
тики є її спрямованість на оцінювання стану економічних об’єктів в умовах неповної інформації,
то одним з найпоширеніших підходів до її реалізації є експертні методи, які ґрунтуються на уза-
гальненні інформації, наданої експертами. На сьогодні розроблено достатньо значна кількість ме-
тодів діагностики, які для визначення стану певної економічної системи використовую результати
її експертного оцінювання.

Крім експертних методів, для діагностики криз економісти дуже часто застосовують аналітичні
методи. Аналітична діагностика для оцінювання стану економічної системи чи процесу її розвитку
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