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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто системно важливі банки як ключові 

елементи, які впливають на стійкість фінансової системи та 
економіки різних країн світу. З метою дослідження першопри-
чин цього явища було простежено розвиток поняття системно 
важливих банків в історичній ретроспективі, розкрито основні 
етапи та виокремлено ключові елементи системно важливих 
банків. Систематизовано існуючі погляди щодо визначення 
системно важливих банків.

Ключові слова: системно важливі банки, концентрація ка-
піталу, диверсифікація капіталу, системний ризик, ефект «за-
раження».

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены системно значимые банки как 

ключевые элементы, влияющие на устойчивость финансовой 
системы и экономики различных стран мира. С целью иссле-
дования первопричин этого явления было прослежено разви-
тие понятия системно значимых банков в исторической ретро-
спективе, раскрыты основные этапы и выделены ключевые 
элементы системно значимых банков. Систематизированы су-
ществующие точки зрения относительно системно значимых 
банков.

Ключевые слова: системно значимые банки, концентра-
ция капитала, диверсификация капитала, системный риск, 
эффект «заражения».

АNNOTATION
The paper examines systemically important banks as key 

elements that impact on the stability of the financial system and 
economy as a whole. The research uses methods of evaluation, 
analysis, comparison and synthesis. In this work, we trace the de-
velopment of the concept of systemically important banks; name 
the key elements of systemically important banks. We systematize 
existing views on the definition of systemically important banks.

Keywords: systemically important banks, concentration of 
capital, diversification, systemic risk, «contagion».

Постановка проблеми. Питання виокрем-
лення системно важливих банків набуло особли-
вої актуальності під час кризи 2008–2009 рр., 
коли проблеми декількох великих учасників 
фінансової системи США спричинили пору-
шення вибудованих взаємозв’язків та спрово-
кували потрясіння різних секторів фінансового 
ринку. З метою недопущення такої ситуації в 
майбутньому світові фінансові організації разом 
з наглядовими органами держав розпочали 
пошук уніфікованого механізму виявлення сис-
темно важливих банків у світових і національ-
них банківських системах та розробку стандар-
тизованого законодавства для цих установ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У світовій теорії та практиці проблемам вио-
кремлення системно важливих банків займа-

ються зарубіжні та вітчизняні дослідники. 
Серед зарубіжних учених доцільно виділити 
праці С.А. Айвазяна, І.К. Андрієвської, Джу, 
Е. Енса, Р. Коннолі, С.Я. Пака, Г.І. Пенікаса, 
Х.С. Роха, Е. Шуінарда, Раяна, Сеговіано, 
Тарашова, Хуанга та ін. 

Питання системно важливих банків за умов 
посилення фінансової нестабільності та ролі 
центральних банків в забезпеченні їх стій-
кості висвітлено в працях вітчизняних уче-
них: І.В. Бєлової, І.І. Д’яконової, О.І. Кірєєва, 
В.В. Лавренюка, В.І. Міщенка, Р.М. Набока, 
С.В. Науменкової, К.В. Парипи, А.А. Пере-
сади, М.І. Савлука, М.І. Самсонова, А.І. Сте-
паненка, О.М. Христофорова, А.П. Яценюка та 
ін. Крім того, значну роль у вивченні системно 
важливих банків відіграють документи Базель-
ського комітету з банківського нагляду, Ради 
з фінансової стабільності, Міжнародного валют-
ного фонду та нормативи центральних банків 
країн світу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те що про-
блемі виокремлення та регулювання системно 
важливих банків в умовах глобальної фінан-
сової нестабільності приділяється посилена 
увага, багато питань залишається без відповіді. 
Зокрема, в економічній літературі відсутній 
уніфікований погляд на визначення сутності 
системно важливих банків.

Мета статті полягає в систематизації існую-
чих поглядів на визначення системно важливих 
банків для більш повного розуміння причин 
появи загроз для економіки результаті діяль-
ності цих установ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Системно важливі банки відіграють провідну 
роль у функціонуванні фінансової системи 
на рівні держави та світової економіки. Дане 
явище пояснюється тим, що великі фінансові 
установи мають більше можливостей створити 
інноваційний продукт, який отримає визнання 
у всьому світі, та максимально задовольнить 
зростаючі потреби клієнтів. Однак, зважаючи 
на збільшення питомої ваги активів системних 
банків у банківській системі країни, у наглядо-
вих органів виникає необхідність створення від-
повідного законодавства з метою забезпечення 
стійкості та розробки дієвого механізму обме-
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ження поширення можливих негативних явищ, 
які виникають внаслідок банкрутства або неста-
більності системно важливих банків та вплива-
ють на реальний сектор економіки.

Розкриття сутності системно важливих бан-
ків вважаємо за доцільне почати з окреслення 
передумов виникнення установи, яка має сис-
темну важливість для економіки, що сприя-
тиме як формуванню теоретичної бази та поня-
тійного апарату наукового дослідження, так і 
з’ясуванню місця системно важливих банків у 
фінансовій системі країни.

Системно важливі банки в різних країнах 
світу утворювались трьома різними шляхами. 
Одні банки стали системними за рахунок роз-
витку самого банку: концентрації активів у 
банківській системі та створення розгалуженої 
філіальної мережі (Україна, ПАТ «Ощадбанк»). 
Інші банки набували системного значення 
завдяки банківським об’єднанням: банківським 
холдингам та банківським групам. Але в історії 
системних банків існує ще й третя група, у якій 
системно важливим банком є банк-кастодіан 
(Сінгапур). Банк-кастодіан (custodian) – банк, 
який забезпечує відповідальне зберігання та 
управління цінними паперами за дорученням 
своїх клієнтів, а також може надавати інші 
послуги, включаючи кліренс, управління гро-
шовими операціями, кредитування в іноземній 
валюті та у формі цінних паперів [1]. 

Відповідно до законодавства України, бан-
ківською холдинговою компанією (bank holding 
company) є фінансова холдингова компанія, 
сукупне середньоарифметичне значення акти-
вів банків – учасників банківської групи якої за 
останні чотири звітних квартали становить не 
менше 50% сукупного розміру середньоарифме-
тичних значень активів усіх фінансових уста-
нов, що входять до цієї групи, за цей період [2].

Іншим видом банківських об’єднань є бан-
ківська група. Згідно з Положенням про поря-
док ідентифікації та визнання банківських 
груп, під банківською групою (banking group) 
варто розуміти групу юридичних осіб, які 
мають спільного контролера, що складається: 
1) з материнського банку та його українських 
та іноземних дочірніх та/або асоційованих ком-
паній, які є фінансовими установами; 2) з двох 
або більше фінансових установ, в якій банків-
ська діяльність є переважною [2].

Розрізняють наступні види банківських 
груп: а) міжнародна банківська група – група 
фінансових установ, пов’язаних відносинами 
контролю, діяльність якої представлена більше 
ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на 
консолідованій основі з боку іноземного органу 
нагляду; б) іноземна банківська група – група, 
яка є частиною міжнародної банківської групи; 
в) національна банківська група – банківська 
група, яка не є частиною міжнародної банків-
ської групи [3].

Зауважимо, що всі глобальні системно важ-
ливі банки є частиною банківських/фінансових 

груп або банківських холдингових компаній. 
Така ситуація співвідносна і для України, сис-
темно важливі банки якої представлені банків-
ськими групами ПАТ «КБ «ПриватБанк», ПАТ 
«Промінвестбанк», ПАТ «КБ «Укрсоцбанк», 
ПАТ «КБ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ 
«Дельтабанк», ПАТ «КБ «Сбербанк Росії» та 
міжнародною фінансовою групою BNP Paribas 
ПАТ «УкрСибБанк».

У сучасній зарубіжній економічній літе-
ратурі зустрічаються різні тлумачення дуже 
великих банків, які часто називають «занадто 
великими, щоб збанкротувати» (too big to 
fail), «занадто системними, щоб збанкро-
тувати» (toо systemically to fail), «занадто 
взаємопов’язаними, щоб збанкротувати» (too 
interconnected to fail), «занадто важливими, 
щоб збанкротувати» (too important to fail) та 
«занадто великими, щоб бути врятованими уря-
дом» (Too-Big-To-Save). Кожне з цих визначень 
пояснює окремі причини для посилення нагля-
дових вимог за діяльністю системно важливих 
банків та надання підтримки урядом внаслідок 
погіршення діяльності або банкрутства банків.

Відповідно визначенню С. Зоу, «занадто 
великий, щоб збанкротувати» (too big to fail) – 
це фінансовий інститут, який володіє значною 
долею ринку та має таку кількість економічних 
зв'язків, що його банкрутство матиме катастро-
фічні наслідки для світової економіки та/або 
для економіки окремої країни [4].

Розглядаючи вплив великих фінансових 
інститутів на економіку, Хі Су Рох та Сан Ян 
Пак пропонують поняття «занадто важливі, 
щоб збанкротувати» (too important to fail), при 
цьому зміщують акцент з розміру фінансової 
установи на взаємопов’язаність цього банку 
з великою кількістю важливих банків, яка 
може поставити під загрозу всю фінансову сис-
тему [5].

Розкриваючи поняття «занадто системного, 
щоб збанкротувати» банку (toо systemically to 
fail), Ерік Раджан наголошує на тому, що це 
установа, активи якої є диверсифікованими, 
тобто розподіленими на фінансовому ринку 
між великою кількістю інших установ з метою 
мінімізації ризиків. У процесі виходу з ринку 
така фінансова установа може стати причи-
ною «зараження» проблемними ресурсами для 
інших банків і тим самим спровокувати запуск 
негативних процесів в економіці [6].

Окреслюючи поняття «занадто 
взаємопов’язаного, щоб збанкротувати» фінан-
сового інституту (too interconnected to fail) – це 
така фінансова установа, яка не вирізняється 
особливим розміром, проте виступає основним 
контрагентом на ринку і пропускає через себе 
велику кількість різних фінансових потоків, 
утворюючи навколо себе мережу із багатьох 
фінансових інститутів [7].

Відомий спеціаліст в області регулювання 
банківської діяльності В. Ахарія розглядає 
системно важливі банки з точки зору бан-
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ківських об’єднань кількох невеликих та 
пов’язаних між собою добре диверсифікова-
ними ресурсними портфелями установ, які 
разом приймають участь у різних інвестицій-
них проектах, тим самим наражаючи один 
одного на ефект «зараження» низько ліквід-
ними активами [8].

Розглядаючи рівень ВВП деяких країн світу 
та порівнюючи його з розміром активів най-
більших банків, які здійснюють діяльність у 
цих країнах, виникає необхідність розкриття 
системно важливих банків з точки зору мож-
ливостей уряду підтримати великі банки під 
час кризи. Відповідно до емпіричних дослі-
джень, активи найбільшого банку в Ірландії 
під час кризи 2007–2009 рр. перевищували 
ВВП Ірландії майже в 2,5 рази, а активи 
найбільшого банку Люксембургу у 2014 р. 
(Deutsche Bank Luxembourg) перевищували 
ВВП Люксембургу в 1,63 рази (рис. 2). Отже, 
банки стають занадто великими, щоб бути під-
триманими урядом під час кризи, бо для поря-
тунку такого банку, навіть при акумулюванні 
всіх можливих наявних ресурсів уряду, коштів 
буде недостатньо [9; 10; 5, с. 3].
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Рис. 1. Співвідношення сукупних активів банківської 
системи до ВВП відповідних країн світу [11]

Відзначаючи значне перевищення банків-
ського сектору над виробленим в країні річним 
ВВП, вважаємо за потрібне акцентувати увагу 
та тому, що порятунок цієї фінансової установи 
за представлених умов не є можливим.

Окрім вітчизняних та зарубіжних вчених, 
розробку підходів до визначення системно важ-
ливих банків здійснюють Базельський комітет 
з банківського нагляду, Рада з фінансової ста-
більності, Міжнародний валютний фонд (через 
системний ризик). 

Базельський комітет з банківського нагляду 
визначає системно важливі фінансові інсти-
тути як інститути, банкрутство або незначне 
погіршення діяльності яких через їх розмір, 
складність та взаємопов’язаність призведе до 
значних втрат для фінансової системи та еконо-
міки в цілому [12].

З точки зору Ради з фінансової стабільності, 
під системно важливими фінансовими уста-
новами варто розуміти установи, що харак-
теризуються суттєвим обсягом і складністю 
операцій, системною пов’язаністю та склад-
ною замінністю, а порушення чи диспропорції 
в їх діяльності можуть призвести до значних 
збитків для фінансової системи та економіки в 
цілому [13, с. 6].

Відповідно до методики Міжнародного 
валютного фонду, системно важливим банком 
є банк, діяльність якого може спровокувати 
ризик порушення процесу надання фінансових 
послуг, що призведе до погіршення функціо-
нування частини чи всієї фінансової системи, 
та становить загрозу негативних наслідків для 
реального сектору економіки [14, с. 31].

А. Жуков під системно важливими фінан-
совими інститутами розуміє фінансові уста-
нови, які характеризуються суттєвим 
об’ємом та складністю операцій, системною 
взаємопов’язаністю, складнощами заміни [15].

У своїх дослідженнях П. Прает розкриває 
поняття системно важливого банку як фінансо-
вої установи, неплатоспроможність або нездат-
ність функціонувати належним чином якої буде 
мати істотний негативний вплив на фінансову 
систему [16, с. 3].

Ф. Алєскеров, Г.І. Пенікас, І.К. Андрієв-
ська, Д.В. Григор’єв, Н.П. Львов, Е.С. Малков, 
О.О. Нікітін доповнюють визначення П. Пра-
ета і характерезують системно важливий банк 
як велику кредитну організацію, істотне погір-
шення стану або банкрутство якої може спри-
чинити серйозні проблеми у фінансовій системі, 
що негативно позначиться на реальному секторі 
економіки [17, c. 26].

E цьому ж контексті визначає системно важ-
ливі банки Я. Анвар – як банк, неплатоспро-
можність або нездатність функціонувати належ-
ним чином якого можуть спричинити фінансову 
кризу при прямій дії або слугувати спусковим 
механізмом для поширення шоків [18, c. 1].

С. Науменкова та В. Міщенко пропонують 
розуміти під системно важливими банки, які 
внаслідок зміни певної сукупності внутрішніх і 
зовнішніх чинників можуть призвести до нако-
пичення диспропорцій та негативно вплинути 
на фінансову стабільність [19, с. 3].

На взаємопов’язаності банків, що визначає 
суть системно важливих банків, акцентують 
увагу Хі Су Рох та Сан Ян Пак, підкреслю-
ючи, що системно важливі банки – це банки, 
взаємопов’язаність яких з великою кількістю 
важливих банків може поставити під загрозу 
всю фінансову систему [5]. 

Схоже визначення пропонує В. Новікова, 
визначаючи системно важливі банки як великі, 
тісно пов’язані з іншими банки, вихід з ринку 
яких може завдати значні збитки еконо-
міці [20, с. 33].

Для уточнення змісту системно важливих 
банків вважаємо за необхідне розглянути їх 
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трактування урядами Гонконгу, Китаю, Австра-
лії, Канади та України (табл. 1).

Таким чином, документи Базельського комі-
тету з банківського нагляду, ЄС, Ради з фінан-
сової стабільності та провідних консалтингових 
агенцій слугують основою для розробки влас-
ного законодавства різними країнами світу. 
А уряди країн, в свою чергу, враховуючи вплив 
внутрішніх та зовнішніх факторів, а також 
ґрунтуючись на емпіричних даних, отриманих 
в результаті аналізу системно важливих банків, 
розробляють власні нормативи та рекомендації.

Висновки. Базуючись на вищерозглянутих 
нами поглядах щодо визначення системно важ-
ливого банку, можна сказати, що такі банки 
є ключовими елементами фінансової системи 
будь-якої країни світу. 

Кризові явища в банківській системі Укра-
їни, які почалися у 2008 р. та набули нового 
розвитку у 2014–2015 рр., загострили проблему 
своєчасного виявлення та зниження негатив-
ного впливу системно важливих банків на еко-
номіку країни. Так, збитки банківської сис-
теми України станом на 1 липня 2015 р. разом 
з неплатоспроможними банками сягнули 81 
974 млн. грн., що склало 5,5% сукупних акти-
вів банківської системи України, не скориго-
ваних на резерви за активними операціями, а 
обсяг виданих кредитів НБУ за шість місяців 
2015 р. склав 16 812 млн. грн. Тому превен-
тивні дії щодо виокремлення системно важли-
вих банків та посилення вимог до них є необхід-
ною умовою забезпечення стійкості банківської 
системи кожної країни світу. 
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Таблиця 1
Визначення системно важливих банків урядами країн світу

Країна Визначення

Гонконг [21]

Системно важливі банки – це фінансові інститути такої важливості, які в стані 
нежиттєздатності спроможні мати значний негативний вплив на глобальну (G-SIBs) 
або національну фінансову систему (D-SIBs). Системно важливі банки – це такі 
фінансові інститути, які у випадку погіршення стану або нежиттєздатності здатні 
спричинити серйозні перебої у фінансовій системі та економіці

Китай [22]
Системно важливі банки – це банки, які мають таке значення, що крах або тяжке 
становище яких можуть стати причиною серйозних порушень фінансової системи та 
в кінцевому рахунку всієї економіки

Австралія [23, с. 8] Системна важливість має бути визначена з точки зору потенційних наслідків бан-
крутства банку на економіку, а не самого ризику настання банкрутства

Україна [2]
Системно важливий банк – (systemically important bank; systemic bank) – банк, 
неможливість функціонування якого спричиняє значний вплив на функціонування 
банківської системи в цілому 

Канада [24] Національні системно важливі банки (D-SIBs) – це банки, банкрутство яких має 
згубні наслідки для функціонування канадської фінансової системи та економіки
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