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ВСТУП
Банківська система будь-якої країни відіграє провідну роль у розвитку фінансової системи
держави. У зв’язку з цим, банкрутство банківської установи матиме негативні наслідки як для
певних суб’єктів, так і для економіки країни в цілому, оскільки банківська діяльність суттєво
впливає на об’єктивні процеси її функціонування, особливо на ефективність і стабільність економічного розвитку.
Проблема банкрутства та неплатоспроможності комерційних банків вивчалася багатьма науковцями. Такі вчені, як Р. Бурганов, О. Іванілов, Г. Кірейцев, А. Мороз, М. Савлук, Ю. Нікітін,
К. Ларіонова, О. Базілінська, І. Каракулова, Н. Харнут, В. Степанов, О. Терещенко, А. Меньшова
та інші приділяли велику увагу питанням виникнення, шляхам запобігання банкрутства та фінансового оздоровлення. В. Успаленко, І. Зотов, Т. Тохтамиш зосередили своє вивчення даної проблеми на визначенні оцінки схильності комерційного банку до банкрутства [1]. Але не зважаючи на
те, що існує багато робіт науковців, які пов’язані з дослідженням та вирішенням даної проблеми,
остання не втрачає своєї актуальності і потребує з часом більш детального аналізу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити економічну сутність, види та причини банкрутства банків, а також
провести аналіз поточних тенденцій у розвитку банківської системи України та з’ясувати наявність
можливих загроз для її стабільності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасне поняття «банкрут» походить від італійського виразу banca rotta, який означав звичай
«перекидати лавку банкіра, що стояла на площі міста, у разі його неспроможності розрахуватися
з кредиторами» [2]. Термін «конкурс» раніше широко застосовувався в німецькому законодавстві
про банкрутство, яке передбачало єдину процедуру — конкурсне провадження. У законодавстві
США взагалі не використовувалось поняття «банкрутство», хоча цей термін міститься в назві
основного нормативного акта у цій сфері — Кодексу про банкрутство. А в самому кодексі дається
визначення поняття неспроможності. У країнах, які не мали своїх традицій правового регулювання, найчастіше застосовувалися терміни «неспроможність» і «банкрутство» [3].
Аналіз економічної літератури дозволив виділити три основні підходи до трактування поняття
«банкрутство» (табл. 1), серед яких виділяють наступні:
1) фінансовий крах та абсолютна неплатоспроможність [4, 7];
2) нездатність фінансувати поточну операційну діяльність [5, 6, 9, 10-12];
3) відмова від сплати за власними боргами [8].
Відповідно до цього, маємо обґрунтовані підстави визначити, що банкрутство комерційного
банку — це неспроможність здійснювати банківською установою фінансування поточної операційної діяльності, а також відповідати за власними борговими зобов’язаннями перед кредиторами через нестачу активів у ліквідній формі.
В наукових розробках зустрічаються різні підходи щодо виділення основних видів банкрутства. Захарченко В., як і Подольська В.О. та Яріш О.В., розрізняє чотири види банкрутства [13,
14], а на думку Поддєрьогіна А.М. та Базілінської О.Я. необхідно виокремлювати лише три основні види банкрутства [15, 16] (рис. 1).
Суть основних видів банкрутства полягає у наступному:
1) реальне передбачає повну неспроможність банківської установи відновити у найближчий
період свою фінансову стабільність та платоспроможність;
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Таблиця 1. Морфологічний аналіз терміну «банкрутство» *
Автор, нормативноправовий документ
1

Джерело

Тлумачення

2

3
В сучасному розумінні банкрутство означає фінансовий крах боржника, який стає неспроможним виконати майнові зобов'язання перед
своїми кредиторами. В світовій практиці під банкрутством розуміється визнана судом абсолютна неплатоспроможність боржника.
Під банкрутством суб'єкта господарювання розуміє його нездатність фінансувати поточну операційну діяльність і погасити термінові зобов'язання.
Банкрутство — це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній
формі нездатність юридичної особи — суб’єкту підприємницької
діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений
для цього строк.
Банкрутство — це визнане судовими органами незадовільне господарське становище фізичної чи юридичної особи, ознакою якого є
припинення розрахунків за зобов’язаннями через нестачу активів у
ліквідній формі.

О.В. Старцев

[4]

А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфулін

[5]

О. Третяк

[6]

Є.М. Андрущак

[7]

Т.В. Пепа,
В.О. Федорова,
А.Б. Кондрашихін,
О.В. Андрєєва

[8]

Господарський кодекс
України
Закон України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Методичні рекомендації щодо застосування
комерційними банками
Закону України «Про
банкрутство»
Методичні рекомендації з аналізу і оцінки
фінансового стану підприємств

[9]

[10]

Банкрутство — відмова громадянина або фірми сплачувати за власними борговими зобов’язаннями через брак коштів.
Банкрутство — нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше
як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури
вважається банкрутством.
Банкрутство — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур
санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку грошові
вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної
процедури.

[11]

Банкрутство — це неспроможність юридичної особи — суб’єкта
підприємницької діяльності у встановлений строк задовольнити
вимоги кредиторів, повернути кредити банку та забезпечити
обов’язкові платежі до бюджету.

[12]

Банкрутство — неспроможність підприємства платити за своїми
борговими зобов'язаннями. Банкрутство може бути зумовлене конкуренцією, некомпетентним управлінням, біржовими спекуляціями
тощо.

* Складено авторами

Види банкрутства
Приховане
[15, 16]

Реальне
[13, 14]
Технічне
[13, 14]

Навмисне
[13-16]

Фіктивне
[13-16]

Рис. 1. Основні види банкрутства (Складено авторами)
2) технічне — це неплатоспроможний стан підприємства, що викликаний суттєвим простроченням дебіторської заборгованості;
3) навмисне являє собою свідоме доведення стану комерційного банку до стійкої фінансової
неплатоспроможності через здійснення з корисливих мотивів акціонерів та управлінців вищої

67
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Мстоян К.В., Мохамад О.В. Банкрутство банку: економічна сутність, види та причини

ланки протиправних дій або через невиконання чи неналежне виконання ними своїх службових
обов’язків;
4) фіктивне є результатом свідомого, неправдивого оголошення банку щодо своєї фінансової
неплатоспроможності задля того, щоб ухилитись від виконання своїх зобов’язань чи отримання
певної відстрочки по їх виплаті;
5) приховане виникає при навмисному приховуванні факту стійкої фінансової нестабільності
банківської установи через подання недостовірної інформації щодо результатів своєї діяльності.
Банкрутство банку не є випадковим станом, а зумовлюється рядом причин і обставин. Причини банкрутства достатньо вивчені в економічній літературі і розділяються авторами на зовнішні
та внутрішні. Зовнішні обставини не залежать від керівництва та акціонерів банку, а внутрішні
спричинені чинниками, що існують всередині установи (рис. 2).
Головні причини банкрутства банків

Зовнішні [14, 16, 17]:

Внутрішні [14, 16, 17]:

 політична нестабільність держави;
 недосконалість законодавства;
 високий рівень податків;
 платоспроможний попит клієнтів;
 банкрутство
юридичних
осібклієнтів банку, банків-партнерів тощо;
 посилення конкуренції на міжбанківському ринку;
 рівень розвитку технологій;
 високий рівень інфляції;
 посилення монополії на банківському ринку;
 нестабільність фінансового та валютного ринків;
 наявність конфліктних ситуацій між
акціонерами банку;
 зміна демографічної ситуації в країні;
 утрата довіри до банку (наприклад
від не правильного управління);
 рейдерські атаки тощо.

 низький рівень менеджменту банку
(неефективне використання матеріальних, трудових та інших ресурсів);
 збиткова діяльність банківської
установи (неефективність операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності);
 недосконалість процесу ціноутворення на банківські продукти та послуги;
 низький рівень кваліфікації персоналу банку;
 зменшення клієнтської бази;
 негативні зміни в складі та структурі банку;
 нераціональне збільшення мережі
комерційного банку;
 некомпетентне керівництво;
 неефективна політика управління
ризиками тощо.

Рис. 2. Причини банкрутства комерційних банків (Складено авторами)
Оголошенню банкрутства передує прояв у банку певних ознак проблемності, серед них [18]:
1) банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів капіталу банку, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України,
на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця;
2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше
робочих днів тому;
3) системне порушення банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
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4) банк порушив вимоги законодавства щодо порядку подання та/або оприлюднення звітності,
в тому числі подав Національному банку України та/або оприлюднив недостовірну звітність, що
призвело до суттєвого викривлення показників фінансового стану банку;
5) систематичне незабезпечення ефективності функціонування та/або адекватності системи
управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Протягом наступних 180 днів, якщо ситуація у банку не покращилась, НБУ приймає рішення
про віднесення його до категорії неплатоспроможних та припиняє нагляд за його діяльністю.
Згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», роботу з проблемними
банками здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Цю нову функцію Фонд отримав
нещодавно після відповідних законодавчих змін [19]. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний
робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення
банку до категорії неплатоспроможних.
Проте, якщо ситуація з проблемним банком не зазнала позитивних зрушень упродовж визначеного терміну часу, то, як правило, передбачено визнання даного банку банкрутом і здійснення
процедури його ліквідації. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення
Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора та розпочинає процедуру ліквідації. Процедура ліквідації банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з дня
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців.
Офіційні дані щодо розвитку банківської системи України свідчать про її відновлення після
періоду світової економічної кризи, позитивні зміни щодо залучення коштів та їх розміщення,
покращення фінансових результатів діяльності. Проте наявні негативні прояви. Зокрема, станом
на початок 2013 року 22 банки перебували у стадії ліквідації, а протягом попереднього року 26
установ було виключено з державного реєстру (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка кількості банків України за 2008-2013 рр. [20]
До переліку комерційних банків, які сьогодні знаходяться на етапі ліквідації, включено наступні [20]: АТ «Градобанк»; Акціонерний комерційний банк «Трансбанк»; Акціонерний банк
«Банк регіонального розвитку»; ТОВ «Український промисловий банк»; ВАТ Банк «БІГ Енергія»;
Акціонерний комерційний банк «Східно-Європейський банк»; КБ «Українська фінансова група»;
ПАТ «Банк Столиця»; ПАТ «ЕРДЕ БАНК»; ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» та інші.
Дві останні зазначені банківські установи були включені до даного списку на початку 2013
року і їх ліквідація здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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Як було зазначено, однією з причин банкрутства банків є зниження якості їх активів. У табл. 2
представлено зміни, які відбувалися у період з 2008 по 2013 роки щодо обсягу активів банківських установ, простроченої заборгованості та резервів, що сформовані для покриття можливих
втрат за активними операціями банків.
Таблиця 2. Аналіз активів банків України за 2008-2013 рр., млн. грн. [20]
Назва показника
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Активи банків
599 396
926 086
880 302
942 088
1 054 280
Прострочена заборгованість за креди6 357
18 015
69 935
84 851
79 292
тами
Резерви під активні
20 188
48 409
122 433
148 839
157 907
операції банків
Частка простроченої заборгованості
1,06
1,95
7,94
9,01
7,52
у активах банків,%
Якість активів,%
3,37
5,23
13,91
15,80
14,98

01.01.2013
1 127 192
72 520
141 319
6,43
12,54

Згідно з даними таблиці 2, за попередні 6 років обсяг активів комерційних банків зріс на 88,05%,
що у гривневому еквіваленті складає 527,796 млрд. грн. При цьому за цей період часу обсяг простроченої заборгованості збільшився в 11,5 рази, а обсяг резервів під активні операції — у 7 разів.
Графічно ситуацію у банківському секторі відображено на рис. 4 та рис. 5.
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Рис. 4. Динаміка активів, простроченої заборгованості та резервів під активні операції банків
України за 2008-2013 рр., млн. грн. [20]
Розглядаючи зміни обсягів активів банків за аналітичний період виявлено, що тенденція до
збільшення характерна для двох проміжків часу, а саме 2008-2009 рр. та 2010-2013 рр. Така ситуація в країні може бути обумовлення наслідками світової фінансової кризи 2009 року. Що ж до
динаміки обсягів резервів та простроченої заборгованості, то її можна описати наступним чином:
 для обсягу резервів тенденція зростання була притаманна лише в період з 2008 по 2012 роки,
оскільки на початок 2013 року резерви комерційних банків України склали 141,3 млрд. грн., що
на 16,6 млрд. грн. або у відсотковому значення на 10,5% менше за обсяг попереднього року;
 для обсягу простроченої заборгованості аналогічна тенденція була характерною упродовж
2008-2011 років, а у наступні два роки відбувався спад і, у зв’язку з цим, обсяг скоротився більш,
ніж на 12,3 млрд. грн., що у відсотковому виразі становить 14,5%.
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Ознайомившись із ситуацією, яка склалася упродовж останніх 6 років у банківському секторі
щодо якості активів банків (рис. 5), можна зробити наступний висновок: частка простроченої
заборгованості у активах банків різко збільшувалась з 2008 року до 2011 року, але на початок 2013
року значення даного показника становило 6,43%, що є нижчим на 1,51 в.п. від відповідного
значення за 2010 рік. Аналогічна ситуація відбувалась і щодо якості активів (співвідношення обсягу сформованих резервів до загальних активів): значення даного показника збільшувалось з
3,37% у 2008 році до 15,80 % у 2011 році, проте на початок поточного року показник якості активів банків складав 12,54%. Отже, намітилась позитивна тенденція.
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Рис. 5. Динаміка показників якості активів банків України за 2008-2013 рр., % [20]
Аналіз зобов’язань банків України в 2008-2013 роках (табл. 3) засвідчив зростання їх загального обсягу до 2009 року, в якому відбулось суттєве зниження показника переважно через відтік
депозитних вкладів. Проте, за результатами діяльності комерційних банків України в 2010 році
спостерігається відновлення і рівень зобов’язань сягнув тієї точки, якій відповідав до кризового
року, а подальші зміни можна описати за допомогою тенденції зростання.
Аналогічні зміни відбувались і в обсягах строкових коштів, залучених банками від своїх клієнтів.
Таким чином, частка строкових коштів у зобов’язаннях банків зменшувалась з 2007 року до поТаблиця 3. Аналіз зобов’язань банків України за 2008-2013 рр., млн. грн. [20]
Назва показника
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Зобов'язання бан529 818
806 823
765 127
804 363
898 793
ків
Строкові кошти
179 814
248 494
205 712
261 906
311 677
клієнтів банків
Міжбанківські
кредити та депо—
—
—
172 800
166 500
зити
Частка строкових
коштів у зо33,94
30,80
26,89
32,56
34,68
бов’язаннях, %
Частка міжбанківських кредитів і
депозитів у зо—
—
—
21,48
18,52
бов’язаннях банків, %

01.01.2013
957 872
381 915
119 300

39,87

12,45

71
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Мстоян К.В., Мохамад О.В. Банкрутство банку: економічна сутність, види та причини

чатку 2010 року, але з настанням посткризового періоду її величина за 3 роки зросла з 26,89% у
2009 році до 39,87% станом на 1 січня 2013 року. Варто зазначити, що незважаючи на значні
зміни, значення даного показника все ж таки перебувало в допустимих (оптимальних) нормах
(25-40%), оскільки мінімальне значення становило 26,89% (2009 рік), максимальне — 39,87%
(2012 рік). Даний показник характеризує ступінь мінімізації ризику стійкості ресурсної бази або її
витратності. Його значення у розмірі 25% забезпечує мінімізацію витрат, а у розмірі 40% —
мінімізацію ризику стійкості [21].
Аналізуючи зміни, які відбулись у статті «Міжбанківські кредити і депозити», варто відмітити,
що її обсяг скорочувався упродовж останніх трьох років: з 21,48% всіх зобов’язань банків на
початок 2010 року до 12,45% станом на 1 січня 2013 року. Це свідчить про те, що банки стали
більш «самостійними» і «незалежними» від міжбанківського ринку.
Отже, за проведеним аналізом можна зробити висновок, що комерційні банки в Україні за
останні 3 роки почали активніше залучати кошти від населення та юридичних осіб, вдвічі меншою стала частка залучених коштів з міжбанківського ринку по відношенню до зобов’язань. Такі
зміни є позитивною характеристикою ділової активності банків України.
Вагомою проблемою для банків може стати недокапіталізація. Регулятивний капітал є одним
із найважливіших показників діяльності банківських установ, основним призначенням якого є
покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільності. У табл. 4 подано динаміку зміни обсягу регулятивного капіталу за останні 6 років.
Таблиця 4. Аналіз регулятивного капіталу банків України за 2008-2013 рр., млн. грн. [20]
Назва показника 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Регулятивний
72 265
123 066
135 802
160 897
178 454
178 909
капітал
Достатність (адекватність) регу13,92
14,01
18,08
20,83
18,90
18,06
лятивного капіталу (Н2), %
Упродовж всього аналітичного періоду розмір регулятивного капіталу банків збільшувався з
72,3 млрд. грн. на початок 2008 року до 178,9 млрд. грн. станом на 1 січня 2013 року, тобто у
відсотковому еквіваленті дане збільшення становило 2,47 рази. Відповідно до Постанови НБУ в
першій групі економічних нормативів, а саме у групі «Нормативи капіталу», введений норматив
Н2, який інформує про адекватність регулятивного капіталу банків. Його нормативне значення
для діючих банківських установ повинно бути не менше 10%, що є свідченням про достатність
даного капіталу. Згідно з даними таблиці 4 значення даного нормативу зростало з 13,92% на початок 2008 року до 20,83% у 2010 році, що вдвічі більше за нормативне і свідчить про зростання
частки ризику, який пов’язаний зі здійсненням банками своєї діяльності, що беруть на себе власники банківських установ. Проте, у наступні 2 роки значення даного показника знизилось до
18,06%, але є не нижчим за нормативне.
ВИСНОВКИ
В цілому результати аналізу свідчать про наявність позитивних тенденцій у розвитку банківської системи України. Проте банки в процесі своєї діяльності щоденно стикаються зі складними
проблемами, що можуть стати серйозною загрозою для їх існування. Установи, що здатні їх подолати, працюють далі, а інші — опиняються на межі банкрутства. Дослідження показало, що банкрутство банку являє собою неспроможність останнього здійснювати фінансування своєї діяльності та відповідати за власними борговими зобов’язаннями через нестачу активів у ліквідній
формі. Основними причинами виникнення такої ситуації є недостатність капіталу комерційного
банку, його неплатоспроможність, а також зниження якості активів у зв’язку зі збільшення обсягів проблемних кредитів.
Запобігання стану неплатоспроможності банківської установи можливо завдяки вирішенню
таких задач, як: своєчасне проведення якісного та повного контролю за діяльністю банку, здійснення
ефективного управління активами і пасивами, досягнення і підтримка якісної структури кредитного портфеля, а також розробка заходів щодо покращення ефективності роботи банку в цілому.

72
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №6

Мстоян К.В., Мохамад О.В. Банкрутство банку: економічна сутність, види та причини

Також варто відмітити і те, що коли банкрутство маленького банку в Україні може пройти відносно безболісно для економіки країни, то ліквідація великої банківської установи (банка-гіганта),
або мережі банківських установ, призведе до негативних наслідків не лише для фінансового сектору, а і для країни загалом.
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