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Методологія  дослідження.  Результати   дослідження  отримані  за  рахунок

застосування методів: аналізу і синтезу – при дослідженні показників фінансової стійкості

банківської  системи  України;  методу  порівняльних  характеристик  –  при  порівнянні

показників присутності іноземного капіталу в країні; індукції та дедукції – при виявленні

основних проблем функціонування банківського сектору в контексті кризових явищ.

Фактологічною основою дослідження рівня фінансової стійкості є статистичні дані

Національного банку України,  НРА «Рюрик», а також дані Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб для визначення нефінансових факторів впливу.  

Результати.  Виявлено  існування  впливу  кризових  явищ  на  фінансову  стійкість

банківської  системи  України  2014-2015  років:  скорочення  ресурсної  бази,  зниження

рентабельності  діяльності,  зменшення  капіталізації  банків.  Систематизовано  основні

антикризові  заходи  НБУ  і  доведено,  що  політика  реформування  та  «очищення»

банківського сектору мала позитивний вплив на перебіг економічних процесів.  Вказано на

існування значного рівня недовіри до банківського сектору.

Встановлено  тенденцію  до  зменшення  частки  іноземного  капіталу  і  збільшення

питомої ваги присутності  капіталу Російської Федерації  в Україні.  Наголошено, що цей

факт має бути під особливим контролем НБУ. 

Новизна. У ході аналізу основних тенденції розвитку банківської системи України в

контексті  кризових  явищ встановлено,  що  криза  2014-2015 рр.  має  в  своєму підґрунті

некомпетентну  економічну  політику  попередніх  років,  а  також  значний  вплив  «кризи

недовіри». З огляду на це, вказано на необхідність НБУ приділити значну увагу розгляду

та  дослідженню  впливу  нефінансових  факторів,  таких  як  «довіра  до  банківського

сектору».

Практична  значущість.  Запропоновано  першочергові  заходи  для  запобігання

розвитку кризових явищ і підвищення рівня фінансової стійкості: прийняття законодавчих

актів,  покращення  комунікативної  політики  Національного  банку  України,  підвищення

рівня фінансової грамотності населення.

Ключові  слова: фінансова  стійкість  банківської  системи,  показники  фінансової
стійкості банківської системи,  фінансова криза, кризові явища у фінансовій сфері.
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