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ВиКЛиКи І ЗАгрОЗи ДІяЛьНОСТІ БАНКІВСьКиХ УСТАНОВ УКрАїНи – 
рЕОргАНІЗАцІя, ПриПиНЕННя, ЛІКВІДАцІя

CHALLENGES AND THREATS TO THE ACTIVITIES OF BANK INSTITUTIONS OF UKRAINE – 
REORGANIZATION, TERMINATION, LIQUIDATION

У статті наведено результати дослідження викликів та загроз, з якими стикаються банківські 
установи України у своїй діяльності, зокрема проаналізовано питання реорганізації, припинення діяль-
ності та ліквідації банківських установ. У процесі дослідження встановлено, що банківські установи 
України наражаються на значний ризик переведення їх регулятором банківського ринку (Національним 
банком України) до категорії неплатоспроможних, що в подальшому призведе до реорганізації, припи-
нення діяльності або ліквідації банківської установи. Аналіз баз даних Національного банку України, 
що містять відомості про реорганізації банківських установ, виявив їх вибірковість. За результатами 
дослідження розроблено низку рекомендацій, спрямованих на допомогу менеджменту українських бан-
ків у прийнятті якісних управлінських рішень. Крім того, результати дослідження можуть слугувати 
базисом для вдосконалення роботи Національного банку України з базами даних.

Ключові слова: загрози та виклики, діяльність банків, реорганізація, припинення, ліквідація, анти-
кризовий менеджмент.

В статье приведены результаты исследования вызовов и угроз, с которыми сталкиваются банков-
ские учреждения Украины в своей деятельности, в частности проанализированы вопросы реорганиза-
ции, прекращения деятельности и ликвидации банковских учреждений. В ходе исследования установле-
но, что банковские учреждения Украины подвергаются значительному риску перевода их регулятором 
банковского рынка (Национальным банком Украины) в категорию неплатежеспособных, что в дальней-
шем приведет к реорганизации, прекращению деятельности или ликвидации банковского учреждения. 
Анализ баз данных Национального банка Украины, содержащих сведения о реорганизации банковских 
учреждений, выявил их избирательность. По результатам исследования разработаны рекомендации, 
направленные на помощь менеджменту украинских банков в принятии качественных управленческих 
решений. Кроме того, результаты исследования могут служить базисом для совершенствования рабо-
ты Национального банка Украины с базами данных.

Ключевые слова: угрозы и вызовы, деятельность банков, реорганизация, прекращение, ликвидация, 
антикризисный менеджмент.

The article presents the results of a study of the problems and threats faced by banking institutions of 
Ukraine in their activities; in particular, the issues of reorganization, termination and liquidation of banking 
institutions are analyzed. Most Ukrainian banks were founded in the period 1990–2000. And almost 2/3 of them 
stopped their work. All banks left the banking market through the procedures of reorganization, termination or 
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liquidation of a banking institution, under the control of the National Bank of Ukraine. The study found that the 
banking institutions of Ukraine are at significant risk of their transfer by the banking market regulator (national 
bank of Ukraine) to the category of insolvent, which will subsequently lead to the reorganization, termination 
or liquidation of the banking institution. The article contains a list of banks that were reorganized (54 bank-
ing institutions), a list of banks being liquidated (74 banking institutions), a list of banks whose liquidation 
has already been completed (32 banking institutions), a list of banks that were sold to investors (1 banking 
institution), a list banks that were sold to the state of Ukraine (1 banking institution), a list of banks that are 
(completely) liquidated (22 banking institutions). A comparison is made of the number of banks that continue to 
operate in the banking market of Ukraine and banks that have encountered problems and have been subjected 
to the process of reorganization, termination or liquidation of a banking institution. It was revealed that the 
database “Reorganization and liquidation”, which is maintained by the National Bank of Ukraine, does not 
contain all the information about the reorganization of banking institutions. The author gives specific examples 
of reorganizations that are not included in the database by the National Bank of Ukraine. Based on the results 
of the study, recommendations were developed aimed at assisting the leadership of Ukrainian banks in making 
quality management decisions. Also, the results of the study can serve as the basis for improving the quality of 
the database “Reorganization and liquidation” of the National Bank of Ukraine.

Key words: threats and challenges, bank activity, reorganization, termination, liquidation, crisis management.

підвищеного ризику опинитись у процеду-
рі реорганізації, припинення діяльності або 
ліквідації. Всі зазначені процедури разом 
у практиці називаються процесом (або про-
цедурою) виведення банку з ринку. Щодо 
виведених із ринку українських банків най-
більш актуальну інформацію можливо отри-
мати з офіційних сайтів Національного банку 
України та Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб [6; 7].

На сторінці сайту НБУ «Реорганізація та 
ліквідація» міститься інформація про 98 бан-
ківських установ, що були реорганізовані 
та/або ліквідовані з 2014 року. У 2014 році 
реорганізовано (ліквідовано) 33 банки, 
у 2015 році – 33 банки, у 2016 році – 21 банк, 
у 2017 році – 9 банків, у 2018 році – 1 банк [8].

Національний банк України надає перелік 
реорганізованих банків із 54 установ. Однак 
база даних містить лише банки, реорганіза-
ція яких здійснювалась у формі приєднання 
до інших банківських установ. Перший з та-
ких банків, АБ «Дисконт», було реорганізо-
вано 27 листопада 1992 року, і він був при-
єднаний до АБ «INKO». Останній банк, що 
був реорганізований у формі приєднання, – 
це ПАТ КБ «Центр», що був приєднаний до 
ПАТ «МТБ БАНК» 30 жовтня 2018 року [9].

Хотілося б зауважити, що наведена на 
сайті Національного банку України інформа-
ція є дещо вибірковою. Так, якщо аналізува-
ти інформацію про проведені реорганізації 

Постановка проблеми. Банківські 
установи України перебувають під тиском 
значних ризиків, що призводить до підви-
щеного ризику припинення їхньої діяльності 
внаслідок втрати ліквідності, виникнення 
кризового стану банківської установи, неви-
конання нормативних та законодавчих вимог 
тощо. Актуалізація інформації про те, яка 
кількість банків попадає в процедури реорга-
нізації, припинення діяльності або ліквідації, 
є нагальною науковою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями управління банківськими 
установами, зокрема дослідженням ризику 
припинення діяльності банківських установ 
внаслідок втрати ліквідності, виникнення 
кризового стану банківської установи, неви-
конання нормативних та законодавчих ви-
мог займалися такі науковці, як О. Другов та 
О. Прийма [1], О.І. Заславська [2], Д.В. Кри-
ленко та А.О. Нижник [3], І.С. Музика [4], 
А.А. Олешко [5] та інші.

Мета статті – визначити якість інфор-
мації про реорганізацію, призупинення ді-
яльності та ліквідацію банківських установ, 
актуалізувати дані про кількість банків, що 
перебувають у процедурі реорганізації, при-
пинення (діяльності) або ліквідації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Широкий спектр викликів та за-
гроз, з якими стикаються у своїй діяльності 
банківські установи України, призводить до 
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банків, що міститься у статутах банків, то ви-
являються деякі невідповідності даних НБУ 
і даних згаданих статутів.

Наприклад, Статут АБ «Укргазбанк» 
містить відомості про те, що «банк є право-
наступником відкритого акціонерного товари-
ства акціонерного банку «Укргазбанк», право-
наступника акціонерного банку «Укргазбанк», 
створеного у вигляді відкритого акціонерного 
товариства, правонаступника акціонерного 
банку «Укргазбанк», створеного у вигляді 
закритого акціонерного товариства, який є 
правонаступником акціонерного банку «Ін-
тергазбанк», створеного у вигляді закритого 
акціонерного товариства, який, у свою чергу, є 
правонаступником акціонерного банку «Хад-
жибейбанк», зареєстрованого Національним 
банком України 21 липня 1993 року за № 183, 
створеного згідно з рішенням установчих 
зборів (протокол № 1 від 3 червня 1993 року) 
на умовах установчого договору, укладеного 
25 травня 1993 року. Банк є правонаступни-
ком АКБ «Сервіс», відкритого акціонерного 
товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 
1993 року за № 186, у відповідності з угодою 
від 01 грудня 1998 року про умови проведення 
реорганізації АКБ «Сервіс» шляхом приєднан-
ня до АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Банк 
є правонаступником Українського комерцій-
ного банку розвитку нафтогазового комплексу 
«Укрнафтогазбанк», відкритого акціонерного 
товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 
1991 року за № 26, у відповідності з угодою 
від 01 жовтня 1999 року про умови прове-
дення реорганізації АКБ «Укрнафтогазбанк» 
шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» 
на умовах філії. Банк є правонаступником 
АКБ «Народний банк», відкритого акціонер-
ного товариства, зареєстрованого НБУ 7 жовт-
ня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою 
від 15 січня 2002 року про умови проведення 
реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом 
приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умо-
вах філії» [10].

Однак у базі даних щодо здійснених реор-
ганізацій банків Національного банку Укра-
їни відсутня інформація про реструктуриза-
цію такого банку, як АБ «Хаджибейбанк», 

а АКБ «Укрнафтогазбанк» названо Україн-
ським акціонерним комерційним банком роз-
витку нафтогазового комплексу (вірогідно, 
йдеться про один і той самий банк).

Інший приклад – АТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК». Згідно зі статутом, що розміще-
ний на сайті банку, він є правонаступником 
АБ «Оазис», АБ «Євроцентр», акціонерного 
банку «Вікторія», відкритого акціонерного 
товариства «Банк Універсальний». Однак ця 
інформація в базі даних Національного банку 
України, що містить перелік реорганізованих 
банків України, відсутня (є лише частка ін-
формації про реорганізації банків «Оазис», 
«Євроцентр» та «Вікторія») [11].

У базі повністю відсутні відомості про 
реорганізацію банків із відкритих акціонер-
них товариств у публічні акціонерні товари-
ства, а потім (у значній кількості) у приватні 
акціонерні товариства. Хоча це формально 
також є реорганізацією структури власності 
банківських установ, і про це є сенс зберігати 
інформацію.

Банки з тимчасовою адміністрацією наве-
дені на сторінках сайту Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Зазначимо, що в Укра-
їні ліквідацією банків займається саме Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб. Банки, 
якими опікується (чи опікувався) зазначений 
фонд, розподілені на підгрупи залежно від 
стадії ліквідації та частково від результатів 
роботи фонду. Першу підгрупу становлять 
банки, що ліквідуються. Перелік таких бан-
ків наведено у таблиці 1:

Ця група банків складається з сімдесяти 
чотирьох банківських установ, в яких проце-
дура ліквідації відбувається на момент прове-
дення аналізу.

Наступна група банків, яка визначена на 
сайті Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, – це банки, ліквідація яких завершена. 
Перелік таких банків наведено у таблиці 2.

Ця група банків складається з тридцяти 
двох банків, в яких процедура ліквідації вже 
закінчилася на момент проведення аналізу.

Далі Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб виділяє банки, що продані інвесторам, 
та банки, що продані державі. Інвесторам 



215

Гроші, фінанси і кредит

Таблиця 1
група банків, що ліквідуються 

№ з/п Назва № з/п Назва
1 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 38 ПАТ «ВіЕйБі Банк»
2 АБ «УКООПСПІЛКА» 39 ПАТ «ГРІН БАНК»
3 АКБ «НОВиЙ» 40 ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
4 АТ «АРТЕМ-БАНК» 41 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
5 АТ «Банк «Національні інвестиції» 42 ПАТ «ЗЛАТОБАНК»
6 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 43 ПАТ «Інтеграл-банк»
7 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 44 ПАТ «КБ «АКСІОМА»
8 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 45 ПАТ «КБ «АКТиВ-БАНК»
9 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 46 ПАТ «КБ «Інвестбанк»
10 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 47 ПАТ «КБ «НАДРА»
11 АТ «ВТБ БАНК» 48 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
12 АТ «Дельта Банк» 49 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
13 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 50 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»
14 АТ «ІМЕКСБАНК» 51 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТиВА»
15 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 52 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТиК»
16 АТ «КБ «СОЮЗ» 53 ПАТ «КРЕДиТПРОМБАНК»
17 АТ «НК БАНК» 54 ПАТ «КСГ БАНК»
18 АТ «РОДОВІД БАНК» 55 ПАТ «ЛЕГБАНК»
19 АТ «СП БАНК» 56 ПАТ «МІСьКиЙ КОМЕРЦІЙНиЙ БАНК»
20 АТ «Фортуна-банк» 57 ПАТ «ОМЕГА БАНК»
21 АТ КБ «ТК КРЕДиТ» 58 ПАТ «ПЛАТиНУМ БАНК»
22 Банк «Демарк» 59 ПАТ «ПРОФІН БАНК»
23 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 60 ПАТ «РАДиКАЛ БАНК»
24 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 61 ПАТ «Старокиївський банк»
25 ПАТ «АКБ «КиїВ» 62 ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
26 ПАТ «АКБ Банк» 63 ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»
27 ПАТ «АКТАБАНК» 64 ПАТ «УКРІНБАНК»
28 ПАТ «Банк «Київська Русь» 65 ПАТ «УКРКОМУНБАНК»
29 ПАТ «БАНК «СОФІЙСьКиЙ» 66 ПАТ «УНІКОМБАНК»
30 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 67 ПАТ «УПБ»
31 ПАТ «Банк Камбіо» 68 ПАТ «чБРР»
32 ПАТ «БАНК МиХАЙЛІВСьКиЙ» 69 ПАТ «ЮСБ БАНК»
33 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛьНиЙ КРЕДиТ» 70 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»
34 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАїНА» 71 ПАТ Банк «Морський»
35 ПАТ «БГ БАНК» 72 ПАТ БАНК «ТРАСТ»
36 ПАТ «ВБР» 73 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
37 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 74 ПУАТ «ФІДОБАНК»

Джерело: розроблене за даними НБУ [12]

продано лише одну банківську установу, 
а саме ПАТ «АСТРА БАНК». Державі також 
продано одну банківську установу, а саме 
ПАТ КБ «ПРиВАТБАНК» [14; 15].

Після зазначених підгруп Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб надає перелік 

банківських установ, що ліквідовані фондом. 
До цієї підгрупи входять такі банківські уста-
нови (табл. 3).

Ця група банків складається з двадцяти 
двох банків, в яких процедура ліквідації вже 
закінчилася на момент проведення аналізу.
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Таблиця 2
група банків, ліквідація яких завершена 

№ з/п Назва № з/п Назва
1 АБ «АЛЛОНЖ» 17 ВАТ АКБ «Гарант»
2 АБ «Банк регіонального розвитку» 18 ВАТ АКБ «Одеса-Банк»
3 АК АПБ «Україна» 19 ВАТ КБ «Іпобанк»
4 АКБ «Iнтерконтинентбанк» 20 КАБ «Слов'янський»
5 АКБ «Європейський» 21 КБ «Українська фінансова група»
6 АКБ «ОЛБанк» 22 ПАТ «АКБ «БАЗиС»
7 АКБ «Прем'єрбанк» 23 ПАТ «Банк «Столиця»
8 АКБ «Росток Банк» 24 ПАТ «ЗЕМЕЛьНиЙ БАНК»
9 АКБ «Східно-Європейський банк» 25 ПАТ «Інноваційно-промисловий банк»
10 АКБ «Трансбанк» 26 ПАТ «КБ «Володимирський»
11 АТ «Наш Банк» 27 ПАТ «КБ «СОЦКОМ БАНК»
12 АТ Банк «БІГ Енергія» 28 ПАТ АБ «Синтез»
13 ВАТ «АКБ «Національний стандарт» 29 ТОВ «Діалогбанк»

14 ВАТ «Європейський банк  
розвитку та заощаджень» 30 ТОВ «Київський унiверсальний банк»

15 ВАТ «КБ Причорномор’я» 31 ТОВ «Український промисловий банк»
16 ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер» 32 ТОВ КБ «АРМА»

Джерело: розроблене за даними НБУ [13]
Таблиця 3

група банків, що ліквідовані
№ з/п Назва № з/п Назва
1 АТ «БАНК «ТАВРиКА» 12 ПАТ «КОМЕРЦІЙНиЙ БАНК «ГЕФЕСТ»
2 АТ «ЕРДЕ БАНК» 13 ПАТ «КОМЕРЦІЙНиЙ БАНК «ДАНІЕЛь»
3 АТ «ФІНРОСТБАНК» 14 ПАТ «МЕЛІОР БАНК»
4 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 15 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
5 ПАТ «АКБ Банк». 16 ПАТ «РЕАЛ БАНК»
6 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 17 ПАТ «ТЕРРА БАНК»
7 ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 18 ПАТ «ФІНБАНК»
8 ПАТ «Західінкомбанк» 19 ПАТ АБ «СТОЛичНиЙ»
9 ПАТ «ІНТЕРКРЕДиТБАНК» 20 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»
10 ПАТ «КБ «УФС» 21 ПАТ КБ «СТАНДАРТ»
11 ПАТ «КЛАСиКБАНК» 22 ПУАТ «СМАРТБАНК»

Джерело: розроблене за даними НБУ [16]

Наведені дані можливо представити у ви-
гляді таблиці, що демонструє ситуацію з банків-
ськими установами в Україні натепер (табл. 4).

Дані з табл. 4 демонструють, що 130 бан-
ківських установ пройшли або проходять 
ліквідаційну процедуру, що ведеться Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб. Нагада-
ємо, що в Україні на момент аналізу функціо-
нувало 76 банківських установ. З проведено-
го аналізу видно, що приблизно два з трьох 
зареєстрованих банків закінчують свою ді-

яльність через ліквідацію Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Підводячи підсумки аналізу результатів 
управління банківськими установами у пе-
ріод із 2008 по 2018 рік, можливо сформулю-
вати такі основні висновки:

− банківські установи демонстрували 
хронічну збитковість;

− кількість працюючих банківських уста-
нов знижувалася;
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Таблиця 4
Банківські установи України, що перебувають 

(перебували під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Статус банку Кількість банків Процент до діючих в Україні банків

Ліквідується 74 97,4%
Ліквідація завершена 32 42,1%
Продано інвесторам 1 1,3%
Продано державі 1 1,3%
Ліквідовані 22 28,9%

Джерело: розроблено автором

− близько двох із трьох зареєстрованих 
банків було піддано ліквідації.

Роль менеджменту банків у таких резуль-
татах діяльності банківських установ, а та-
кож частка саме його провини досить суттєва. 
Маючи низку стимулів для розвитку якості 

управління банківськими установами, наявні 
управлінські кадри не забезпечили сталого 
розвитку банківських установ, що призвело 
до скорочення кількості банків, їхньої збит-
ковості та виведення з ринку їх значної част-
ки регулятором ринку.
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