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В останні роки чітко спостерігається тенденція збільшення економічної та 

політичної нестабільності на національному, регіональному та глобальному 

рівнях, що призводить до утворення банківських криз, проблеми яких у 

світовому масштабі поки не знайшли свого розв’язання. 

Дослідження питань антикризового управління доцільно починати з 

визначення поняття «криза», яке розглядається різними науковцями по різному, 

Метою дослідження причини виникнення банківських криз є розробка системи, 

яка б дозволяла своєчасно виявляти існуючі проблеми і складати прогноз на 

необхідний період [1, c. 114-117]. 

Банківські кризи ─ це невід’ємна риса ринкової економіки, вони 

супроводжують процес поступового розвитку суспільства. Безпосередніми 

причинами кризи банку є неповернення наданих ним позик, знецінення 

інвестицій, втрати при термінових угодах тощо [2, 3]. Криза проявляється як в 

умовах складної ситуації в економіці, так і в період її гармонійного розвитку. На 

сьогодні відбувається світова фінансова криза, від якої потерпає й Україна. Через 

світову фінансову кризу уряди провідних країн переглянули свою політику щодо 

фінансових ринків. Українська економіка дуже залежить від експорту, що 

негативно позначається на динаміці розвитку експортного виробництва та на 

галузях. 

Для забезпечення стабільності банківської системи НБУ прийняв 

постанову №319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 

2008 року. НБУ здійснив операції з рефінансування банків та з мобілізації коштів 

банків. Для банківського сектору потенційну загрозу становлять банки з 

іноземним капіталом, а також зовнішні борги. 

Система елементів антикризового управління розглядається на мікро- і 

макрорівнях. Інструменти антикризового управління макроекономічного 
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спрямування поділено на фінансові, структурні та операційні. Інструменти 

антикризового управління на макрорівні розглядаються як спеціальні, які 

застосовуються окремими банками відповідно до ситуації, що складається на 

певний період часу. 

Банкрутства окремих банків відбуваються не частіше ніж банкрутства 

інших підприємств, але вони можуть мати більш негативні наслідки для 

економіки. 
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