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АНОТАЦІЯ 

Версаль Н.І. Адаптація банківської системи до фінансових шоків. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних 

засад дослідження фінансових шоків у контексті адаптації до їх впливу 

банківських систем розвинених країн і країн, що розвиваються, що дозволило 

розробити практичні рекомендації щодо застосування інструментів адаптації і 

розбудови адаптивного потенціалу банківської системи України. 

Розроблено концепцію адаптації банківської системи до фінансових шоків, 

які виникають на кредитному, валютному, депозитному та фондовому ринках. 

Визначено, що через специфічні ознаки фінансових шоків (стохастичність, різка 

суттєва зміна ситуації, неконтрольованість і реалізований ризик) неможливо 

використовувати інструменти їх раннього попередження. Подолання наслідків 

впливу фінансових шоків, які виявляють себе у різкій зміні ситуації на 

фінансових ринках, більшою мірою випадковій і слабко контрольованій, 

зумовлює потребу у здійсненні адаптації банківської системи як процесу зміни її 

характеристик як на рівні комерційних банків, центральних банків, так і інших 

регуляторів (як фінансових, так і нефінансових) з використанням економічних, 

адміністративних та нормативно-правових інструментів.  

Концептуально сформовано бачення адаптації як процесу, що містить 

п’ять складових: інституційні рівні (банки, фінансові регулятори і держава); цілі, 

які необхідно формувати не тільки на оперативному і тактичному, але й на 

стратегічному рівнях; принципи, які формують фундамент ефективності 

адаптації банківської системи до фінансових шоків (прозорість, оперативність, 

перспективність, комплексність, узгодженість, економічність, оптимальність, 

гнучкість); види адаптації, через призму яких було здійснено аналіз інструментів 
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адаптації банківської системи до фінансових шоків; система інструментів 

адаптації банківської системи до фінансових шоків, сформована залежно від 

видів фінансових шоків, які виникають на відповідних сегментах фінансового 

ринку; критерії оцінювання ефективності адаптації до фінансових шоків. 

Обґрунтовано, що методологія дослідження адаптації банківської системи 

до фінансових шоків має містити теоретичну і емпіричну складові. В основу 

теоретичної складової покладено теорію Х. Мінскі – теорію фінансової крихкості 

(нестабільності). Емпірична складова формує підґрунтя для використання низки 

економіко-статистичних методів, які уможливлюють вимірювання і порівняння 

показників, релевантних як у контексті дослідження як фінансових шоків, так і 

застосування інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків. 

Охарактеризовано особливості реалізації фінансових шоків у розрізі 

депозитного, кредитного та валютного ринків у трьох групах досліджуваних 

країн (перша група - США, Велика Британія, Франція, Німеччина, друга група - 

Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, Румунія, Словенія, 

Болгарія, Хорватія, країни Балтії, третя група - Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова та Україна – країни Східного партнерства). Обґрунтовано, що 

країни, які розвиваються, є більш чутливими до впливу фінансових шоків на 

основі аналізу інтегрального показника (складові інтегрального показника 

залежать від сегменту фінансового ринку, який аналізується).  

З’ясовано, що найбільш значущими фінансовими шоками, які суттєво 

впливають на банківську систему країн, що розвиваються, є шоки валютного 

ринку (різка зміна валютного курсу в умовах високого рівня фінансової 

доларизації), шоки кредитного ринку (кредитні буми, різке зростання 

проблемної заборгованості), шоки депозитного ринку (відтік вкладів). Шоки 

фондового ринку не є релевантними через його нерозвиненість (капіталізація 

фондового ринку у деяких країнах поступається фінансовій глибині на рівні 

банків) і через незначну активність банків на цьому ринку у зазначених країнах.  
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Значущість шоків валютного ринку у країнах, що розвиваються, зокрема, 

країнах Східного партнерства, зумовлюється високим рівнем доларизації 

депозитів (причини: високий рівень інфляції і інфляційних очікувань, значний 

рівень девальвації національної валюти та відповідно наявність девальваційних 

очікувань, ефект гістерезису, інтегрованість до міжнародних ринків, значний 

обсяг тіньової економіки) і кредитів (причини: захист від інфляції, необхідність 

підтримки учасників зовнішньоекономічних відносин і доларизація депозитів). 

У зв’язку з цим удосконалено розрахунок низки показників: індекса доларизації 

банківських кредитів і депозитів, фінансової глибини, а також запропоновано 

розрахунок показника співвідношення індексу доларизації кредитів до індексу 

доларизації депозитів з метою мінімізації впливу валютних шоків. 

Охарактеризовано систему інструментів адаптації банківської системи до 

фінансових шоків залежно від інституційних рівнів і від ринків, на яких вони 

виникають, а також показано їх дієвість у розрізі досліджуваних груп країн. 

Доведено, що на рівні банків зупинити вплив шоків депозитного ринку, зокрема, 

відтоку вкладів, надзвичайно складно, а тому найбільш дієвим інструментом 

подолання шоків на депозитному ринку є інструменти, що використовуються 

фінансовими регуляторами, а в окремих випадках державою. Найбільш 

впливовим інструментом є гарантування (страхування) вкладів, у зв’язку з чим 

запропоновані шляхи його подальшого вдосконалення в Україні з двох позицій: 

з позиції розширення можливостей фінансування Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та з позиції адаптації системи гарантування вкладів до сучасних 

реалій, зокрема, в частині приєднання до Директив ЄС з гарантування вкладів. 

Визначено, що інструменти адаптації до фінансових шоків на кредитному 

ринку (реструктуризація заборгованості таким чином, щоб позичальник 

залишався платоспроможним, пошук банка-партнера для перекредитування, 

переорієнтація на інші, більш прибуткові, напрями кредитування або 

інвестування, оптимізація витрат банку і скорочення процентної маржі, 

співпраця з міжнародними фінансовими установами, зміна кредитної політики, 
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ліквідація проблемної заборгованості), які використовуються на рівні банків є 

достатньо ефективними і в розвинених країнах, і в країнах, що розвиваються. 

Проте, застосування інструментів адаптації до шоків кредитного ринку на рівні 

фінансових регуляторів і на рівні держави в країнах, що розвиваються, 

потребують суттєвого вдосконалення, зокрема, за напрямом імплементації 

інструментів макропруденційної політики і створення спеціальних установ для 

придбання проблемних активів.  

Доведено, що більшість інструментів, які використовуються як банками, 

так і фінансовими регуляторами для подолання фінансових шоків валютного 

ринку в країнах, що розвиваються, потребують удосконалення. На основі 

розгляду моделей валютної трансформації (відсутність валютної трансформації, 

трансформація депозитів у національній валюті в кредити в іноземній валюті, 

трансформація валютних депозитів у кредити в національній валюті) 

запропоновано модель, яка структурує доходність банку у відповідні три 

складові. Основою моделі є гіпотеза щодо доцільності трансформації валютних 

депозитів у кредити в національній валюті через значну різницю в процентних 

ставках, характерну для країн Східного партнерства. На основі моделі 

здійснюється аналіз двох складових доларизації – стратегічної (частка депозитів 

в іноземній валюті в сукупному обсязі депозитів) та тактичної (частка 

трансформації таких депозитів у кредити в національній валюті). Управління 

цими складовими ґрунтується на застосуванні Conditional Value-at-Risk (CVaR), 

що дозволяє ефективно враховувати вплив потенційних валютних шоків як на 

рівні регуляторів, так і на рівні комерційних банків.  

На основі кореляційно-регресійного аналізу впливу фінансових шоків на 

ключові показники фінансової стійкості були доведені такі гіпотези, як 

девальвація національної валюти негативно впливає на показник відношення 

регулятивного капіталу до зважених за ступенем ризику активів, призводить до 

зростання показників відношення проблемних кредитів до капіталу і проблемних 

кредитів до загальної суми наданих кредитів, зумовлює зниження зобов’язань як 
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у національній, так і іноземній валютах; зростання проблемної заборгованості 

призводить до зростання ліквідності банків; відтік вкладів є одним з чинників 

скорочення обсягів кредитів. Адаптація показників фінансової стійкості до 

впливу фінансових шоків відбувається з різною швидкістю, яка залежить не 

тільки від інтенсивності безпосередньо фінансових шоків, але й від їх значень у 

дошокові періоди. 

З’ясовано особливості адаптації банківської системи України до 

фінансових шоків під час дії глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. та 

локальної банківської кризи 2014-2017 рр. в Україні як на рівні банків у розрізі 

банків з державним капіталом і приватним капіталом, банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом, так і на рівні Національного банку України, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та держави. Визначено, що інструментарій 

адаптації до фінансових шоків на всіх інституційних рівнях зазнав значних змін 

і був суттєво вдосконаленим, проте низка інструментів адаптації залишається 

недооціненою (на рівні банків – проведення інформаційних кампаній і 

переорієнтація на альтернативні методи залучення коштів; на рівні 

Національного банку України – недостатньо високий рівень застосування 

інструментів макропруденційної політики, на рівні Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб – повільний рух у напрямку імплементації європейських директив 

зі страхування вкладів, на рівні держави – відсутність спеціальних фондів для 

подолання шокових ситуацій, неефективна робота зі створення спеціальних 

агентств, спрямованих на придбання проблемних активів, і нерозв’язаність 

проблем з банками з державною формою власності).  

Доведено, що стратегічним пріоритетом адаптації банківської системи до 

фінансових шоків має стати розбудова її адаптивного потенціалу у розрізі тріади: 

банки, фінансові регулятори і держава за трьома основними характеристиками: 

організаційними, технологічними і ресурсними. На рівні банків необхідно 

посилювати організаційні характеристики шляхом створення координаційно-

регулятивних органів і посилення самодисципліни у здійсненні банківської 
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діяльності, технологічні характеристики – через вдосконалення інструментів 

хеджування, зміни підходів до роботи з проблемними активами, використання 

нових технологій, ресурсні характеристики – у напрямку зниження 

проциклічності фінансових ресурсів і підвищення ефективності використання 

інших видів ресурсів. 

Обґрунтовано, що фінансові регулятори (Національний банк України, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб) для розбудови адаптивного потенціалу банківської 

системи у розрізі організаційних характеристик мають поглибити ступінь 

співпраці з іншими органами державної влади через активізацію діяльності і 

розширення повноважень Ради з фінансової стабільності. Запропоновано 

посилити технологічні характеристики банківської системи у контексті 

фінансових регуляторів через збалансування акцентів між мікро- і 

макропруденційним регулюванням, підвищенням ефективності інструментів 

монетарної політики тощо. Доведено важливість створення національних 

платформ для підвищення рівня фінансової грамотності і як наслідок зростання 

рівня фінансової інклюзії економічних суб’єктів як важливу складову 

інформаційного ресурсного забезпечення. 

Встановлено, що інструменти макропруденційної політики є ефективними 

і у випадку позитивних (кредитні буми), і у випадку негативних фінансових 

шоків (шоки ліквідності, шоки валютного ринку тощо). Доведено, що 

використання інструмента адаптації як резерви за кредитами банків має 

проциклічний характер, у зв’язку з чим доцільно використовувати такі 

інструменти, як контрциклічний буфер капіталу, обмеження на зростання обсягів 

кредиту і встановлення граничних значень на такі показники, як відношення 

суми кредиту до вартості забезпечення, відношення суми кредиту до обсягу 

доходу, відношення платежів за кредитом до доходу позичальника. Остання 

група показників є особливо актуальною для запровадження в Україні через 

обмежені можливості формування буферів капіталу.  
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Запропоновано посилити роль держави у формуванні адаптивного 

потенціалу банківської системи до фінансових шоків через затвердження 

нормативно-правових актів, які сприятимуть адаптивній стійкості банківської 

системи, забезпечення ефективності функціонування банків із державною 

власністю та зменшення їх частки у банківській системі, створення спеціальних 

установ для придбання проблемних активів банків тощо. 

Ключові слова: адаптація банківської системи, фінансова система, 

фінансові шоки, фінансові кризи, фінансові регулятори, фінансова доларизація, 

фінансова стабільність, фінансова стійкість, гарантування вкладів, проблемні 

кредити, девальвація валюти, адаптивний потенціал банківської системи. 

 

ABSTRACT 

Versal N. I. Adaptation of Banking System to Financial Shocks. – Qualification 

scientific work on the manuscript rights.  

Thesis for a Doctor of Economics degree by speciality 08.00.08 – Money, 

Finance and Credit. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 

bases of financial shocks research in the context of adaptation to their influence of both 

developed and developing countries' banking systems. This allowed to work out 

practical recommendations on application of adaptation instruments and to develop 

adaptive potential of banking system of Ukraine. 

The concept of adaptation of the banking system to financial shocks that occur 

in the credit, currency, deposit and stock markets has been developed in the 

dissertation. It has also been determined that due to the specific signs of financial 

shocks (stochastic, a sharp significant change in the situation, uncontrollability and 

realized risk), it is impossible to use the instruments of their early prevention. The 

effects of financial shocks, which manifest themselves in a sharp change in the 

financial markets, are more random and poorly controlled. To overcome them, it is 
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necessary to adapt the banking system as the process of changing its characteristics at 

the level of commercial banks, central banks and other regulators (both financial and 

non-financial) using economic, administrative and regulatory instruments. 

The vision of adaptation being the process that contains five components has 

been conceptually formed. These components are: institutional levels (banks, financial 

regulators and the state); goals that need to be formed not only at the operational and 

tactical levels, but also at the strategic one; principles that form the foundation of the 

effectiveness of the banking system adaptation to financial shocks (transparency, 

promptness, viability, complexity, consistency, efficiency, optimality, flexibility); 

types of adaptation which allowed to analyze the instruments of the banking system 

adaptation to financial shocks; a system of instruments for adapting the banking system 

to financial shocks which was formed depending on the types of financial shocks that 

occur in the relevant segments of the financial market; assessment criteria for the 

effectiveness of the banking system adaptation to financial shocks. 

It has been reasoned out that the methodology of research of the banking system 

adaptation to financial shocks should contain both theoretical and empirical 

components. The theoretical component is based on the theory of H. Minski – the 

theory of financial fragility (instability). The empirical component in its turn forms the 

basis for the use of a number of economic and statistical methods that allow measuring 

and comparing indicators relevant not only in the context of the study of financial 

shocks, but also in the usage of instruments to adapt the banking system to financial 

shocks. 

The peculiarities of realization of financial shocks in terms of deposit, credit and 

currency markets have been characterised in three groups of countries under research 

(the first group included the USA, the UK, France, Germany; the second one – Poland, 

Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Slovenia, Bulgaria, Croatia, the 

Baltic States, and the third one – Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, the Republic 

of Moldova and Ukraine being the Eastern Partnership countries). It has also been 

resoned out that developing countries are more sensitive to the impact of financial 
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shocks based on the analysis of the integrated indicator (components of the integrated 

indicator depend on the segment of the financial market under analysis), which takes 

into account the growth rate, exceeding the growth rate of the analyzed indicators, the 

difference between the average growth rates of the analyzed indicators for the previous 

three years and the growth rates of the current year. 

It has been found out that the most significant financial shocks that greately 

affect the banking system of a developing country are foreign exchange market shocks 

(a sharp change in the exchange rate in conditions of high levels of financial 

dollarization), credit market shocks (credit booms, sharp increase in non-performing 

loans), deposit market shocks (outflow of deposits). Stock market shocks appeared not 

to be relevant due to underdevelopment of the market itself (stock market capitalization 

in some countries is inferior to the financial depth at the level of banks) and due to low 

activity of banks in this market in the researched countries. 

The significance of foreign exchange market shocks in developing countries, in 

particular the Eastern Partnership countries, is caused by high level of deposit 

dollarization of deposits (reasons: high inflation and inflation expectations, significant 

devaluation of national currency and presence of devaluation expectations, Hysteresis 

Effect, integration into international markets, significant volume of shadow economy) 

and loans (reasons: protection against inflation, need to support participants in foreign 

economic relations and deposits dollarization). In this regard, the calculation of a 

number of indicators has been improved, namely the index of bank loans and deposits 

dollarization, financial depth, and the calculation of the ratio of the index of loans 

dollarization to the index of deposits dollarization in order to minimize the impact of 

currency shocks. 

The system of instruments for adapting the banking system to financial shocks 

depending on the institutional levels and the markets in which they arise has been 

described. Their effectiveness in terms of the researched groups of countries has been 

shown. It has been proven that at the level of banks it is extremely difficult to stop the 

impact of deposit market shocks, in particular, the outflow of deposits, and therefore 
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the most effective instruments to overcome shocks in the deposit market are the ones 

used by financial regulators and in some cases by the state. The most influential 

instrument is a deposit insurance. Therefore the ways to further improve it in Ukraine 

have been proposed from two perspectives: from the perspective of expanding funding 

opportunities for the Deposit Guarantee Fund for Individuals and from the perspective 

of adapting the deposit guarantee system to modern realities, in particular, in terms of 

accession to the EU Deposit Guarantee Directives. 

It has been determined that the instruments of adaptation to financial shocks in 

the credit market (debt restructuring so that the borrower remains solvent, finding a 

partner bank for refinancing, reorientation to more profitable lending or investing 

areas, bank costs optimization and interest margins reduction, cooperation with 

international financial institutions, change in credit policy, elimination of non-

performing loans), which are used at the level of banks, are quite effective in both 

developed and developing countries. However, the use of instruments to adapt to credit 

market shocks at the level of financial regulators and at the state level in developing 

countries needs to be significantly improved, in particular, in the implementation of 

macroprudential policy instruments and the creation of special institutions to acquire 

distressed assets. 

It has been proven that most of the instruments used by both banks and financial 

regulators to overcome financial shocks of the foreign exchange market in developing 

countries need to be improved. Based on the consideration of currency transformation 

models (absence of currency transformation, transformation of national currency 

deposits into foreign currency loans, transformation of foreign currency deposits into 

national currency loans), the model that structures the bank's profitability into 

corresponding three components has been proposed. The model is based on the 

hypothesis of the feasibility of transforming foreign currency deposits into loans in the 

national currency due to the significant difference in interest rates typical to the Eastern 

Partnership countries. The model was the basis for the analysis of two components of 

dollarization – the strategic one (the share of foreign currency deposits in the total 
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volume of deposits) and the tactical one (the share of transformation of such deposits 

into loans in the national currency). The management of these components is based on 

the application of Conditional Value-at-Risk (CVaR), which allows to effectively take 

into account the impact of potential currency shocks both at the level of regulators and 

at the level of commercial banks. 

Based on the correlation-regression analysis of the impact of financial shocks on 

key indicators of financial stability, the following hypotheses have been proved: the 

devaluation of the national currency negatively affects the ratio of regulatory capital to 

risk-weighted assets, leads to an increase in the ratio of non-performing loans to the 

capital and non-performing loans to the total amount of loans, causes a decrease in 

liabilities in both national and foreign currencies; the growth of non-performing loans 

leads to an increase in bank liquidity; outflow of deposits is one of the factors reducing 

the volume of loans. The adaptation of financial stability indicators to the impact of 

financial shocks occurs at different speeds, which depends not only on the intensity of 

financial shocks, but also on their values in the pre-shock periods. 

The peculiarities of adaptation of the banking system of Ukraine to financial 

shocks during the global financial crisis of 2008–2009 and the local banking crisis of 

2014–2017 both at the level of banks in terms of banks with state capital and private 

capital, banks with foreign and domestic capital, and at the level of the National Bank 

of Ukraine, the Deposit Guarantee Fund for Individuals and the state have been found 

out. It has been determined that the instruments of adaptation to financial shocks at all 

institutional levels have undergone significant changes and have been significantly 

improved, but a number of these instruments remain underestimated (at the level of 

banks, these are information campaigns and reorientation to alternative methods of 

raising funds; at the National Bank of Ukraine level – not high enough level of 

application of macroprudential policy instruments, at the Deposit Guarantee Fund level 

– slow movement towards the implementation of European directives on deposit 

insurance, at the state level – lack of special funds to overcome shocks, inefficient work 

to create special agencies and unresolved issues with state-owned banks). 
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It has been proved that the strategic priority of the banking system adaptation to 

financial shocks should be the development of its adaptive potential in terms of the 

triad – banks, financial regulators and the state – according to three characteristics 

(organizational, technological and resource). At the level of banks it is necessary to 

strengthen a) organizational characteristics by creating coordination and regulatory 

bodies and strengthening self-discipline in banking, b) technological characteristics by 

improving hedging tools, changing approaches to working with distressed assets, using 

new technologies, c) resource characteristics by reducing procyclical financial 

resources and improving the efficiency of other types of resources. 

It has been reasoned out that in order to deepen the adaptive capacity of the 

banking system in terms of organizational characteristics, financial regulators 

(National Bank of Ukraine, National Commission on Securities and Stock Market, 

Deposit Guarantee Fund for Individuals) should strenthen the cooperation with other 

public authorities through intensification and expansion of powers of Financial 

Stability Council. It has been proposed to strengthen the technological characteristics 

of the banking system in the context of financial regulators by balancing the emphasis 

between micro and macro-prudential regulation, improving the efficiency of monetary 

policy instruments, etc. It has also been proved that it is important to create national 

platforms for improving the level of financial literacy and, as a consequence, for 

increasing the level of financial inclusion of economic entities being an important 

component of information resources. 

It has been established that macroprudential policy instruments are effective both 

in the case of positive (credit booms) and negative financial shocks (liquidity shocks, 

currency market shocks, etc.). It has been proved in the research that the use of the 

adjustment instrument as reserves for bank loans is pro-cyclical, and therefore it is 

advisable to use tools such as countercyclical capital buffer, restrictions on loan growth 

and setting thresholds for such indicators as the ratio of loan amount to value collateral, 

the ratio of the loan amount to income, the ratio of loan payments to the borrower's 
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income. The latter group of indicators is especially relevant for implementation in 

Ukraine because of limited opportunities for the formation of capital buffers. 

It has been proposed to strengthen the role of the state in shaping the banking 

system adaptive potential to financial shocks through the adoption of regulations that 

will contribute to the banking system adaptive stability, ensuring the efficiency of state-

owned banks and reducing their share in the banking system, etc. 

Keywords: adaptation of the banking system, financial system, financial shocks, 

financial crises, financial regulators, financial dollarization, financial stability, 

financial resilience, deposit insurance, nonperforming loans, currency devaluation, 

adaptive potential of the banking system. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Банківські системи є важливою складовою 

сучасних фінансових систем, які в останні десятиліття демонструють 

динамічний розвиток завдяки цілій низці акселераторів, основними з котрих є 

коеволюційні та глобалізаційні процеси, діджиталізація, новітні фінансові 

технології тощо. Потужними акселераторами і якісних, і кількісних змін у 

фінансових системах слугують також кризи, що стали іманентною властивістю 

розвитку таких систем. Наслідки криз мають руйнівний характер і зумовлюють 

істотні зміни в архітектурі фінансових систем. Досить часто, хоча й не завжди, 

кризи супроводжуються фінансовими шоками, особливістю прояву яких є 

стрибкоподібні, зазвичай непрогнозовані зміни, котрі стають тригерами 

розгортання фінансових криз. Значні коливання валютних курсів, різкі зміни на 

фондових ринках, нераціональна поведінка вкладників на депозитних ринках, 

стрімке зростання неплатоспроможності позичальників на кредитних ринках – 

це ті шоки, що відчутно впливають на стабільність фінансових систем. Одним із 

теоретичних обґрунтувань іманентної вразливості фінансових і, зокрема, 

банківських систем є гіпотеза фінансової нестабільності, висунута 

представником посткейнсіанства Х. Мінскі. Згідно з його висновками, 

нестабільність виникає внаслідок досить тривалого періоду стабільності, за якої 

фінансові установи еволюціонують через уявлення щодо позитивної динаміки 

економічного зростання. Застосування цих підходів у ролі теоретичних засад 

дослідження фінансових шоків є одним із актуальних аспектів, висвітлених у 

дисертації. 

Застосування концепції адаптації в дослідженні фінансових шоків і 

постшокової динаміки формує актуальний теоретико-методологічний підхід, 

котрий має потужний науковий потенціал. При цьому адаптивні механізми 

концептуально можуть бути використані залежно від інтенсивності фінансових 

шоків на різних рівнях: держави, фінансових регуляторів та безпосередньо 

банків. Це не прості механізми пристосування банківських систем до фінансових 

шоків, а структурована, різнорівнева сукупність. Практика свідчить, що 
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сформований за результатами шоків адекватний набір адаптивних механізмів 

становить потужний потенціал підходів для подальшого застосування.  

Хоча фінансові шоки стали невід’ємною складовою сучасної економічної 

реальності, їхні особливості, а також здатність банківських систем адаптуватися 

до їх наслідків вивчені недостатньо. Аналіз феномена шоків показує, що їх 

дослідження наразі в багатьох аспектах перебуває на початковому рівні. 

Фактично можна констатувати, що науковці зосереджені переважно на двох 

напрямах: це причини виникнення та шляхи подолання фінансових і банківських 

криз, а також забезпечення фінансової стабільності засобами 

макропруденційного й монетарного регулювання.  

Фінансові й банківські кризи досліджували, зокрема, такі вчені, як 

О. І. Барановський, К. Боріо, З. С. Варналій, З. М. Васильченко, О. Д. Вовчак, 

М. Голдстайн, Г. Гортон, Н. І. Гражевська, А. Деміргук-Кунт, Т. Едріан, 

Ч. Каломіріс, Г. Камінскі, А. Б. Камінський, Ч. Кіндлебергер, Х. Мінскі, 

Н. В. Приказюк, Л. О.  Примостка, К. Рейнхарт, Х. Шін, Й. Шумпетер, 

С. С. Шумська; фінансову стабільність – Т. А. Васильєва, А. І. Даниленко, 

Ж. М. Довгань, Дж. Дель’Акріччіа, М. І. Звєряков, Д. Іган, А. І. Ігнатюк, 

Д. Капріо, Д. Клінгебіль, В. В. Коваленко, О. М. Колодізєв, А. Я. Кузнєцова, 

Л. Левен, І. О. Лютий, С. В. Науменкова, В. І. Міщенко, Ч. Морріс, 

І. І. Рекуненко, О. О. Солодка, Н. В. Ткаченко, Х. Тонг, Р. Фергюсон, Т. Хьоніг, 

Н. М. Шелудько, Г. Шіназі, Н. П. Шульга та ін. Упродовж останніх років окремі 

питання макроекономічних, зокрема фінансових, шоків розглядали, наприклад, 

Є. В. Алімпієв, Ф. Аллен, Н. Блум, Б. Бхаттачаріа, Д. Іган, С. Кар, Р. Кардареллі, 

Е. Карлетті, С. А. Ніколайчук, М. Пінейро, Л. Стракка, Ф. Форнарі. 

Проте залишається невирішеною низка питань, зокрема в частині 

ідентифікації фінансових шоків, природи їх появи, аналізу та оцінки, а також 

впливу фінансових шоків на банківську систему з урахуванням їх виникнення на 

різних сегментах фінансових ринків і, відповідно, можливостей адаптації 

банківської системи до їх дії, а отже, є нагальна потреба в подальших 
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дослідженнях, особливо з огляду на почастішання цих шоків та їх руйнівні 

наслідки. Наукова цінність розкриття окреслених питань зумовлює актуальність 

і вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

темами: «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної 

реєстрації 0111U006456), де автором розроблено науково-методологічний підхід 

до ідентифікації й визначення інтенсивності фінансових шоків; 

«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 

розвитку України: концептуальні засади виклики, протиріччя» (номер державної 

реєстрації 01160004822), у межах якої автором обґрунтовано суперечності та 

сучасні тенденції розвитку банківської системи України за впливу фінансових 

шоків; теми кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту 

«Європейський вектор розвитку страхового ринку України» (2016–2019) 

№ 16КФ040-11, де автором надано пропозиції щодо координації політик 

фінансових регуляторів в умовах дії фінансових шоків; Проекту міжнародної 

технічної допомоги Європейського Союзу «The EU Financial Sector as a Driver for 

Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked 

Economy Perspectives» («Фінансовий сектор Європейського Союзу як рушій 

сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої 

економіки» програми ЄС «ЕРАЗМУС+» напряму «Модуль Жан Моне», номер 

проекту 575275-ЕРР-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, реєстрація в 

Мінекономрозвитку 22.05.2017 № 3613), у межах котрого проведено аналіз 

паніки вкладників і запропоновано підходи до визначення рівня фінансових 

шоків на депозитному ринку.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних засад дослідження фінансових шоків, адаптації до їх 



29 
 

 
 

впливу банківської системи та розроблення практичних рекомендацій щодо 

застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних рівнях і 

розбудови адаптивного потенціалу банківської системи. 

Для досягнення мети у роботі поставлено і вирішено такі завдання: 

− визначити сутнісні характеристики фінансових шоків, передумови їх 

виникнення та підходи до їх ідентифікації і класифікації; 

− сформулювати концептуальні засади адаптації банківської системи до 

фінансових шоків; 

− обґрунтувати доцільність застосування скорингового підходу в оцінці 

фінансових шоків та здійснити бенчмаркінг фінансових систем розвинутих країн 

і країн, що розвиваються; 

− розробити методику оцінювання інтенсивності відпливу вкладів як 

одного з основних шоків депозитного ринку відповідно до його специфіки й 

наслідків; 

− запропонувати підходи до ідентифікації шоків кредитного ринку, 

визначити особливості їх розвитку та їх вплив на банківську систему; 

− удосконалити методику оцінки фінансової доларизації й розкрити її 

наслідки для банківських систем країн, що розвиваються, в контексті 

виникнення шоків на валютному ринку; 

− визначити інструменти адаптації банківської системи до шоків 

депозитного ринку; 

− запропонувати інструменти адаптації до шоків кредитного ринку; 

− розробити модель впливу шоків валютного ринку на кредити та 

депозити банків в умовах високого рівня їх доларизації; 

− застосувати кореляційно-регресійний аналіз для визначення впливу 

фінансових шоків на показники банківської системи; 

− з’ясувати особливості застосування інструментів адаптації банківської 

системи України до шоків депозитного, кредитного й валютного ринків; 
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− обґрунтувати доцільність розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи та охарактеризувати його складові; 

− окреслити напрями розвитку адаптивного потенціалу вітчизняної 

банківської системи в контексті тріади «держава – фінансові регулятори – 

банки»; 

− показати доцільність розширення інструментів макропруденційної 

політики регуляторів у країнах, що розвиваються, з точки зору як розбудови 

адаптивного потенціалу банківської системи, так і її адаптації до фінансових 

шоків. 

Об’єктом дослідження є фінансові шоки, котрі впливають на 

функціонування банківської системи.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади 

адаптації банківської системи у контексті забезпечення її фінансової стійкості до 

зазначених шоків. 

Методи дослідження. Поставлені завдання розв’язувалися з 

використанням низки загальнонаукових і спеціальних методів, включаючи 

системний та інституційно-еволюційний підходи, історичний метод. Методи 

аналізу й синтезу застосовано при узагальненні теоретичних засад дослідження 

фінансових шоків; метод факторного аналізу – для оцінки впливу шоків 

кредитного ринку на банківську систему; статистичні і графічні методи – для 

дослідження генезису та оцінки інтенсивності фінансових шоків у банківській 

системі, визначення адаптивної спроможності банківської системи України до 

фінансових шоків; методи Монте-Карло, CVaR – для моделювання валютних 

шоків за умов фінансової доларизації; методи порівняльного та критичного 

аналізу – для з’ясування впливу фінансових шоків на банківську систему під час 

глобальної фінансової кризи й локальних криз у обраних для дослідження 

країнах; компаративний метод – в ході бенчмаркінгу фінансових систем під 

дією фінансових шоків; методи узагальнення, індукції та дедукції – при 

формулюванні висновків дослідження. 
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Інформаційною базою дослідження є: наукові праці за його напрямом, 

нормативні документи України, інших країн Східного партнерства, 

Європейського Союзу, США, статистична інформація Національного банку 

України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Європейського 

центрального банку, Федеральної резервної системи США, центральних банків 

інших країн, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також ОЕСР, 

інтернет-ресурси. 

Наукова новизна результатів дослідження. Основні положення, що 

обумовлюють наукову новизну дисертаційного дослідження, полягають у 

такому:  

уперше: 

− сформовано концептуальні засади системного розкриття економічної 

природи фінансових шоків через виокремлення їхніх ознак (стохастичність, різка 

істотна зміна ситуації, неконтрольованість та реалізований ризик), кількісних 

характеристик (інтенсивність, ступінь поширення, тривалість і частота), причин 

їх формування (політичні, економічні, психологічні, форс-мажорні) й 

потенційних наслідків (зниження добробуту, виникнення і розвиток криз, 

невизначеність післяшокового періоду), класифікаційних ознак (за ринками, на 

котрих виникають шоки, за інституційними рівнями, за параметрами фінансових 

інструментів, за параметрами попиту і пропозиції, за джерелами виникнення, за 

тривалістю, за рівнем дисемінації, за наявністю ланцюгової реакції), що дало 

змогу визначити фінансовий шок як раптову зміну ситуації на фінансових 

ринках, здебільшого випадкову та слабо контрольовану, наслідком якої є різке 

розбалансування грошових потоків економічних агентів; 

− розроблено методику розрахунку інтегрального показника 

інтенсивності фінансових шоків, класифікованих за сегментами фінансового 

ринку, на основі трьох груп показників, що обираються залежно від сегмента 

цього ринку: ланцюгові темпи приросту, перевищення темпів приростів 

аналізованих показників над їх стандартним відхиленням, різниця між середніми 
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темпами приросту аналізованих показників за три попередніх роки й темпами їх 

приросту поточного року. Інтегральні показники застосовано до аналізу 

інтенсивності фінансових шоків як усередині країни, так і між країнами; 

− сформовано концепцію адаптації банківської системи до фінансових 

шоків як сукупності таких взаємопов’язаних складових: інституційні рівні 

(банки, фінансові регулятори, держава); цілі (оперативні, тактичні, стратегічні); 

принципи (прозорість, оперативність, перспективність, комплексність, 

узгодженість, економічність, оптимальність, гнучкість); класифікація (за 

інституційним рівнем, за цілями, за глибиною, за тривалістю, за інтенсивністю, 

за рівнем охоплення, за результатами); інструменти (економічні, 

адміністративні, нормативно-правові) та критерії оцінювання адаптаційної 

ефективності (якісні й кількісні). На цій основі проведено комплексний аналіз 

застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних рівнях і 

розроблено рекомендації щодо їх удосконалення; 

− побудовано модель адаптації до валютних шоків, котрі базуються на 

можливих варіантах трансформації вкладів у національній і іноземній валютах у 

кредити в іноземній та національній валютах на принципах максимізації 

прибутку й мінімізації ризику з використанням CVaR-методології. 

Запропоновані моделі розв’язують проблему збалансування доларизації 

депозитів і можливостей трансформації їх у кредити в різних валютах, що 

важливо на рівні не лише комерційних банків, а й центральних банків в умовах 

неефективності превентивного характеру лімітів валютної позиції; 

удосконалено:  

− категоріальний апарат у частині реалізації пропонованої концепції 

адаптації банківської системи до фінансових шоків: по-перше, на відміну від 

існуючих підходів, адаптація до фінансових шоків розглядається як «процес 

зміни характеристик банківської системи на рівні комерційних банків, 

центральних банків, інших фінансових регуляторів і держави з використанням 

економічних, адміністративних та нормативно-правових інструментів, цілями 
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якого є припинення, локалізація дії шоку та мінімізація витрат, а в кінцевому 

підсумку – відновлення стабільності банківської системи та підвищення її 

здатності до сприйняття майбутніх змін»; по-друге, адаптивну стійкість 

банківської системи визначено не як певну сталу сукупність характеристик, а як 

«спроможність системи протистояти шокам»; по-третє, надано трактування 

поняття адаптивного потенціалу як «комплексу характеристик банківської 

системи, які визначають здатність її адаптації до фінансових шоків», що дає 

змогу розглядати адаптацію як процес не тільки пристосування, а й активного 

впливу на шокові ситуації та можливість застосування інструментів адаптації до 

реалізації шокових сценаріїв для пом’якшення їхніх наслідків; 

− методику розрахунку показників фінансової доларизації для країн із 

високим рівнем волатильності валютних курсів, котра передбачає їх визначення 

як відношення валютних активів (зобов’язань) до активів (зобов’язань) у 

національній валюті. Запропоновано застосування показника відношення гепу 

між кредитами та депозитами в іноземній валюті до гепу між кредитами й 

депозитами в національній валюті, використання котрого є однією з передумов 

стійкості банків до валютних шоків. Це дало можливість визначити більш 

інформативні показники реальної фінансової доларизації для обґрунтування 

ефективних рішень фінансових регуляторів; 

− концептуалізацію переходу банків від стану стабільності до стану 

нестабільності залежно від обраної ними моделі фондування активів за впливу 

фінансових шоків, на основі чого обґрунтовано формування в період 

стабільності передумов посилення дисбалансів у діяльності банків, що 

призводить до їх підвищеної уразливості до дії фінансових шоків. На цій основі 

обґрунтовано доцільність побудови превентивних інструментів адаптації, які 

мінімізують вплив фінансових шоків на банківську систему; 

дістали подальшого розвитку: 

− обґрунтування положення, що фінансові шоки можуть продукуватися не 

тільки зовні, а й усередині банківської системи, внаслідок низки чинників, а 
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саме: домінування банків у фінансових системах країн, виконання банками 

специфічних трансформаційних функцій, зміни ролі банків у сучасній економіці 

під впливом запровадження інноваційних фінансових інструментів; специфіки 

інструментів центральних банків і можливості виникнення шоків монетарної й 

макропруденційної політики. Зазначене концептуалізує необхідність зважених 

підходів до регулювання діяльності банків, а також застосування інструментів 

політики фінансових регуляторів; 

− наукові підходи до аналізу шоків відпливу вкладів та їхніх наслідків, 

практичні аспекти функціонування систем гарантування вкладів у превенції й 

гальмуванні їх масового відпливу на основі досвіду таких країн, як США, країни 

ЄС і країни Східного партнерства, згідно з котрим доведено, що ефективність 

систем гарантування вкладів залежить від дотримання балансу між моральним 

ризиком, максимальною сумою гарантування вкладів, їх видами й доступністю. 

На цій основі сформульовані рекомендації щодо вдосконалення розвитку 

системи гарантування в Україні;  

− обґрунтування необхідності розширення інструментів 

макропруденційної політики в Україні не стільки за рахунок запровадження 

контрциклічного буфера капіталу, скільки шляхом уведення обмежень на 

зростання обсягів кредиту та встановлення граничних значень для таких 

показників, як відношення суми кредиту до вартості забезпечення, відношення 

суми кредиту до обсягу доходу, відношення платежів за кредитом до доходу 

позичальника. 

Практичне значення одержаних результатiв. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в розробленні пропозицій щодо вдосконалення 

застосування інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків. 

Пропозиції стосовно підходів до їх визначення взяті до уваги Головним науково-

експертним управлінням Апарату Верховної Ради України для використання його 

працівниками при проведенні наукової експертизи законодавчих пропозицій, 

спрямованих на подальше вдосконалення банківського законодавства (довідка 
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№ 16/5-35 від 02.11.2017); щодо вимірювання інтенсивності фінансових шоків у 

банківських системах на основі скорингового підходу – НРА «Рюрік» під час 

підготовки галузевих аналітичних оглядів (довідка № 17/10/18-01 від 18.10.2017). 

Результати в частині аналізу доларизації банківських активів і зобов’язань, 

зокрема пропонованого підходу до розрахунку її реального рівня, використано з 

метою формування адекватної кредитної та депозитної політики ПАТ «Піреус 

Банк МКБ» (довідка № 1913/11-ІІІ від 14.11.2017); результати в частині оцінки 

глибини паніки вкладників дають змогу характеризувати ситуацію на рівні не 

лише банківської системи, а й окремих банків, що дає можливість більш коректно 

визначати конкурентні позиції ПАТ «Креді Агріколь Банк» на депозитному ринку 

(довідка № 188 від 23.03.2018). Основні положення й результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес Академії праці, соціальних відносин і туризму 

(м. Київ) при викладанні навчального курсу «Фінансовий сектор Європейського 

Союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи 

мережевої економіки» для студентів факультету економіки, соціальних 

технологій та туризму (довідка № 2018/33 від 27.03.2018). Результати 

дослідження в частині розкриття економічної сутності фінансової доларизації та 

підходів до її розрахунку, аналізу зарубіжного й вітчизняного досвіду у сфері 

гарантування вкладів фізичних осіб, систематизації шоків, котрі впливають на 

функціонування і розвиток банківської системи, впроваджено в навчальний 

процес Інституту післядипломної освіти Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при викладанні курсу «Гроші та кредит» (довідка 

№ 024/26-93 від 29.03.2018). Теоретичні результати дослідження 

використовуються в навчальному процесі на економічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 

навчальної дисципліни «Фінансова стабільність та фінансові шоки» для 

студентів економічних спеціальностей (довідка № 013/453 від 31.10.2019).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням. Наукові результати, висновки, 
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рекомендації обґрунтовані й сформульовані особисто автором та є його 

науковим доробком. У роботі використано лише ті ідеї й положення, які є 

результатом власних досліджень дисертанта. Його особистий внесок у праці, 

опубліковані в співавторстві, наведено окремо у списку використаних джерел.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні та 

практичні положення дисертаційного дослідження апробовано на 

всеукраїнських, міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 

форумах, а саме: V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Світові 

тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2008); 

Науково-практичній конференції «Трансформації світової економіки в умовах 

кризового розвитку» (м. Алушта, 2009); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових 

ринків» (м. Черкаси, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції «Дні 

фінансової науки» (м. Сімферополь – смт. Коктебель, 2010); The 13th Annual 

Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting (м. Прага, 2012); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Методи та моделі фінансового 

забезпечення сталого економічного розвитку» (м. Севастополь, 2012); 

XI Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Оцінка ролі економічних трансформаційних процесів при 

формуванні ринкових структур: методологічний та практичний аспекти» 

(м. Москва, 2013); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Світові 

тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2013); 

Х Міжнародній науково-практичній конференції «Грудневі читання. 

Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах» (м. Київ, 2014); 

XII Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2015); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Європейський вибір – нові 

можливості для прогресу та зростання фінансової системи» (м. Київ, 2015); 

Науково-практичній конференції «Політика Національного банку України щодо 
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подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки» (м. Київ, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика» (м. Івано-

Франківськ, 2015); XI Міжнародній науково-практичній конференції «Грудневі 

читання. Європейський вектор розвитку страхового ринку України» (м. Київ, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні виклики 

розвитку національних економік» (м. Київ, 2016); 3rd International FinanDebt 

Conference on Debt Crises and Financial Stability (м. Стамбул, 2016); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні можливості забезпечення соціально-

економічного розвитку країн» (м. Ужгород, 2017); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» 

(м. Київ, 2017); XІV Міжнародній науково-практичній конференції «Світові 

тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2017); 

X Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 2018); Workshop of the 

Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics (м. Єлгава, 2018); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова стабільність та 

перспективи економічного зростання в умовах значної тінізації економіки 

країни» (м. Київ, 2019); І Міжнародному економічному форумі «Економіка. 

Фінанси. Бізнес. Управління» (м. Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 

56 наукових працях, серед яких: 1 одноосібна монографія обсягом 20 друк. арк. 

і 1 колективна монографія, в котрій опублікований параграф загальним обсягом 

0,9 друк. арк., в якій особисто авторові належить 0,4 друк. арк.; 33 статті 

опубліковано в наукових фахових виданнях та виданнях, внесених до 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Scientific 

Indexing Services, DOAJ, Science Index, RePec, CrossRef, Google Scholar, РІНЦ 

(21,7 друк. арк., особисто автору належить 17,8 друк. арк.), у т. ч. 5 статей у 

наукових виданнях інших держав (4,5 друк. арк., особисто автору належить 
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3,2 друк. арк.); 21 публікація за результатами науково-практичних конференцій 

(5,97 друк. арк., особисто автору належить 4,53 друк. арк.). Загальний обсяг 

публікацій становить 48,57 друк. арк., особисто автору належить 42,73 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 641 сторінка комп’ютерного тексту. Основний зміст викладено на 

476 сторінках. Робота містить 151 рисунок, 44 таблиці та 21 додаток. Список 

використаних джерел налічує 495 найменувань. 

.
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РОЗДІЛ 1                                                                                                

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ ШОКІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 

 

1.1. Економічна природа, ідентифікація та класифікація фінансових шоків 

 

Дослідження питань фінансових шоків є достатньо новим в економічній 

науці і це пояснюється недооцінкою явищ, які мали своїми наслідками 

розгортання надзвичайно руйнівних процесів. Глобальна фінансова криза 2007 – 

2009 рр. стала серйозним викликом для економік багатьох країн світу, оскільки 

трансмісійні канали кризи виявилися практично непередбачуваними в 

глобалізованому світі, а драйверами розгортання кризи стали саме фінансові 

шоки (якщо в розвинених країнах – це переважно шоки на кредитному ринку та 

ринку цінних паперів, зокрема, структурованих цінних паперів, то в країнах, що 

розвиваються, - це шоки на валютному, кредитному та депозитному ринках). 

Незважаючи на те, що фінансові кризи неодноразово мали місце й в минулому, 

дослідження цього явища не відбувалося на систематичній основі фактично до 

1970–х рр., а це означає, що не аналізувалися та не узагальнювалися причини їх 

виникнення, серед яких фінансові шоки посідають не останнє місце. 

Одним з перших досліджень у царині фінансових шоків є дослідження 

Ч. Кіндлбергера, в якому зазначено, що причиною фінансової кризи «... може 

бути тривіальна подія, банкрутство, самогубство, втеча, викриття, відмова в 

кредиті окремому позичальнику, деякі зміни в поглядах, що призводять до 

розпродажу великими гравцями. Падіння цін. Реверс очікувань. Зростання 

швидкості обігу. У тій мірі, в якій спекулянти обтяжені позиченими коштами, 

зниження цін призводить до подальшого посилення попиту на готівку та 

подальшої ліквідації. Оскільки ціни продовжують падати, банківські кредити 

стають проблемними, і один або більше ... банків, клірингових будинків або 

брокерів банкрутують. Кредитна система стає хиткою і починається гонитва за 
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ліквідністю» [412, с. 107 – 108]. Зрозуміло, що причиною фінансових криз може 

бути не тільки тривіальна подія або правильніше сказати деякі такі події можуть 

бути цілком нетривіальними. У більшості випадків, але не завжди, саме шоки 

призводять до виникнення криз у фінансовій системі, а тому це є важливою 

причиною необхідності їх дослідження, оскільки якщо мати можливість вчасно 

розпізнавати шоки, а відтак швидко знаходити адекватні інструменти адаптації 

до шокових ситуацій, суспільні витрати будуть набагато меншими, ніж у разі 

подальшого розгортання глибоких кризових явищ. У більшості фінансових 

систем як розвинених країн, так і країн, що розвиваються1, ключовими гравцями 

є саме банки, і саме банківські кризи є явищем, яке перманентно виникає в усіх 

країнах. Руйнівна сила банківських криз пояснюється їх особливою природою та 

надзвичайно негативними наслідками, що зумовлюється специфікою 

функціонування банківської системи [30]. Так, згідно з останніми 

дослідженнями доведено, що наслідком банківських криз є втрата більш, ніж 

10% річного ВВП [400, с. 9]. Зокрема, втрати від банківських криз в Японії 

сягнули 25%, а в Аргентині – 50% річного ВВП [411, с. 3–4].  

Якщо здійснити аналіз визначення банківської кризи, а саме як ситуації, 

коли спостерігається масовий відтік вкладів, неможливість банків вчасно 

конвертувати активи у зобов’язання, зростання частки проблемних кредитів, а 

також розширення меж втручання держави в функціонування банківського 

сектора [54; 338], то можемо виокремити той факт, що відтік вкладів – це 

причина і ознака банківської кризи. Своєю чергою, відтік вкладів – є нічим 

іншим, як найбільш яскравим прикладом фінансового шоку для банків. Банки є 

фінансовими посередниками, а тому цілком логічно, що фондування активів 

здійснюватиметься не з власного капіталу, який зазвичай перебуває в межах від 

                                                 
1  Існує декілька підходів до класифікації країн, які пропонуються міжнародними організаціями, такими як 

Міжнародний валютний фонд, Світовиий банк та ООН. Нами за основу обрана класифікація МВФ, згідно з якою 

країни поділяються за трьома критеріями (рівень доходу на душу населення, рівень диверсифікації експорту, 

ступінь інтеграції до світової фінансової системи) на дві групи: розвинені економіки (advanced economies), 

економіки з ринком, що формується (emerging economies) та економіки, що розвиваються (developing economies). 

Україна належить до другої групи країн [329]. Надалі в дисертаційному дослідженні користуватимемося 

уніфікованою назвою другої групи: країни, що розвиваються. 
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10% до 20% сформованих пасивів, а з залучених та позичених коштів, і 

зрозуміло, що за нормального функціонування це буде цілком адекватним 

буфером для виконання банком зобов’язань перед вкладниками та кредиторами. 

Але, якщо на ринку розпочинається паніка і вкладники масово звертаються з 

вимогою повернення вкладів, – це вже шок для банків, на який необхідно 

реагувати і який необхідно стримувати. Якщо вчасно ані банки, ані регулятори 

не зреагують – цілком ймовірно, що матиме місце криза. Таким чином, фінансові 

шоки можуть мати своїм результатом реалізацію кризового сценарію в 

банківській системі (оскільки банківська криза – це також фінансовий шок, але 

вже для економіки загалом), а отже беззаперечною є необхідність реагування на 

них органів, відповідальних за фінансову стабільність як на національному 

(центральні банки, фонди гарантування вкладів), так і на міжнародному рівнях 

(міжнародні установи, зокрема Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних 

розрахунків та інші). 

Для більш глибокого розуміння фінансових шоків варто здійснити 

когнітивно–семантичний аналіз термінів «шок» та «фінансовий шок» [231, с. 65 

– 75]. Передусім, термін «шок» в економічній науці є запозиченим терміном, 

оскільки початково шок (франц. сhoc, буквально – поштовх, удар) – це 

«…загальний тяжкий розлад життєво важливих функцій організму, викликаний 

порушенням нервово–рефлекторної діяльності внаслідок фізичної чи психічної 

травми» [189]. Отже, шок – це гострий розлад функціонування деякої системи, 

зумовлений низкою чинників (як зовнішніх, так і внутрішніх), і який виявляється 

в порушенні нормального стану складових системи. Наголосимо, що системний 

підхід у дослідженні шоків є ключовим, оскільки в роботі наголос робиться на 

фінансовій та банківській системах, які мають специфіку, що полягає в наявності 

двох взаємопов’язаних рівнів: рівня фінансових регуляторів та рівня фінансових 

установ, а це означає що фінансові шоки можуть виникати не тільки ззовні 

зазначених систем, але й всередині як через специфічні дії регуляторів, так і 

безпосередньо фінансових установ.   
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Надалі вестимемо мову про шоки та їх вплив на фінансову та банківську 

системи. Більшість науковців розглядають шоки в негативному контексті, 

зокрема наслідками яких може бути і зниження добробуту, і зниження вартості 

активів, і падіння ВВП: «… шок – це неконтрольована подія, яка призводить до 

зниження добробуту окремого індивіда, спільноти, регіону, навіть нації 

(природна катастрофа, макроекономічна криза)» [284, с. 3, с. 139]. 

Дж. Ходдінотт, А. Квісамбінг також вважають, що шок є «стохастичним 

показником», результатом якого є скорочення добробуту [395, с. 1]. Своєю 

чергою, К. Хайтцманн та інші визначають шок, як «...матеріалізований ризик, 

який спричиняє «суттєві» негативні ефекти на добробут (наприклад, суттєва 

втрата доходу, тощо)» [392, с. 1]. Фактично, такої ж думки дотримується 

Е. Тіонгсон та інші, на думку яких важливими шоками є зниження темпів 

глобального росту (росту світового ВВП), проблеми фінансового сектора, а 

також зміни вартості сировинних товарів, які мають «значні несприятливі 

економічні та соціальні наслідки» [477]. Б. Бхаттачаріа та С. Кар зазначають, що 

«…економічний шок – це неочікуване зовнішнє збурення, яке має істотний вплив 

на економічну систему» [297, с. 3]. Н. Блум також вважає, що шок генерує 

суттєве зниження виробництва та призводить до невизначеності [299, с. 623]. 

К. Боріо визначає шок, як «…суттєве різке зниження вартості активів або 

економічний спад, який може призвести до фінансових проблем» [301, c. 12]. 

Водночас, у всіх цих роботах не дається кількісне визначення шоку, а тому 

зберігається суб’єктивний підхід до віднесення тієї чи іншої події до шоку. Саме 

тому є надзвичайно цікавою робота Р. Кардареллі та інших, які інтерпретують 

шоки як макроекономічні сюрпризи та / або (непередбачені) суттєві відхилення 

[314, c. 82]. У згаданій роботі подається кількісне бачення шоку як величини, що 

перевищує стандартне відхилення відповідних показників від тренду. 

Аналіз наведених вище визначень шоків вже дозволяє виокремити чотири 

блоки питань, які потребують глибокого наукового дослідження, а саме: рівень 
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аналізу, ознаки, передумови виникнення та наслідки дії шоків, і зокрема 

фінансових шоків. 

Рівень аналізу шоку є надзвичайно важливим, оскільки обов’язково 

виникає питання щодо необхідності використання тих чи інших інструментів 

адаптації до шокових подій. Згідно наведених визначень шоків стає зрозумілим, 

що шоки можна розглядати як одиничні або системні явища (цілісний комплекс 

взаємопов’язаних подій). Так, різке зниження валютного курсу, відтік вкладів є 

одиничними шоками і як можуть, так і не можуть мати наслідком розгортання 

системних кризових явищ спочатку в фінансовій, а надалі й в економічній 

сферах. Натомість, фінансова чи банківська кризи вже є системними подіями і 

однозначно матимуть вплив на розвиток економіки. Іншими словами різка зміна 

валютного курсу може стати шоком та спровокувати банківську кризу. Отже, 

фінансовий шок – різка зміна валютного курсу, об’єкт – банківська система. 

Своєю чергою, банківська криза може стати шоком для інших економічних 

агентів, і як результат, матимемо спад або локальний, наприклад, на фондовому 

ринку, або системний, якщо відбуватиметься падіння економіки в цілому. Саме 

тому хочемо ще раз підкреслити, що фінансові шоки можна ідентифікувати з 

різними варіаціями залежно від того, що є об’єктом дослідження [33, с. 17]. 

У дисертаційному дослідженні увага переважно спрямована на з’ясування 

особливостей виникнення одиничних фінансових шоків, а також інструментів 

адаптації до них.  

На основі наведених визначень шоку з точки зору його проявів в економіці, 

можна виокремити його характерні ознаки: стохастичність, різка суттєва зміна 

ситуації, неконтрольованість та реалізований ризик. Відповідно, наслідками є 

зниження добробуту, в т.ч. наявність збитків, невизначеність та криза. 

Подальший аналіз робіт [297, 299, 301, 308, 309, 314, 323, 389, 392, 395, 477] 

дозволяє здійснити їх ранжування таким чином (рис. 1.1). У кожному з 

досліджень виокремлені ключові ознаки та наслідки дії шоків. Надалі визначено, 

як часто зазначені характеристики зустрічаються в кожній з робіт. Так, така 
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ознака шоку як різка, суттєва зміна ситуації зустрічається в 60% досліджень, 

стохастичність – в 30% досліджень, а реалізований ризик і неконтрольованість 

знаходяться в діапазоні від 10% до 20%. Найбільш поширеними наслідками дії 

шоку є зниження добробуту, наявність збитків – у більш, ніж 60% досліджень, 

криза – близько 40%, невизначеність як результат – більше, ніж 20%. Це дозволяє 

в кінцевому підсумку дійти висновку, що шок в економіці загалом – це різка 

суттєва зміна ситуації в економічній системі, більшою мірою непередбачувана, 

випадкова та слабко контрольована, яка передбачає реалізацію ризиків різної 

етіології, і має наслідком зниження добробуту економічних агентів, зокрема 

внаслідок розвитку кризових явищ. 

Необхідно ще раз підкреслити, що дослідження фінансових шоків є 

недостатніми й навіть не розроблено відповідної термінології. Це пояснюється 

тим, що фінансові шоки можна розглядати на різних рівнях: на мікро- та 

макрорівнях. Окрім того, фінансовий шок є достатньо новим і сучасним 

поняттям, яке досить обмежено вживалося до теперішнього часу. Таким чином 

постає необхідність з’ясування таких параметрів фінансових шоків, як їх ознаки 

та відповідно наслідки. 

 

Рис. 1. 1. Ознаки та наслідки шоку: когнітивно–семантичний аналіз 

Джерело: складено автором [33, с. 16] 

Оцінимо, наскільки ці ознаки притаманні фінансовим шокам. У цьому 

зв’язку є знаковою така цитата «Фінансовий стрес, як правило, пов’язаний з 
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щонайменше чотирма фундаментальними характеристиками: значні зрушення 

цін на активи, різке збільшення ризику і / або невизначеності, недостатня 

ліквідність, а також побоювання щодо здоров’я банківської системи. Події, що 

впливають на умови фінансового ринку можуть бути різноманітні і мають 

зовнішні або внутрішні корені, такі як переоцінка ризику інвесторів, зміни в 

уподобаннях, несподівані фінансові або корпоративні збитки» [285, с. 6]. 

Передусім, це стохастичність або випадковість. Як вже наголошувалося, 

шоки – це випадкові і практично не прогнозовані події. Так, масовий відтік 

вкладів може виникнути без будь-якого зв’язку з фінансовим станом банку чи 

банківської системи, а лише через поширення недостовірної інформації. Вихід 

інвесторів-нерезидентів з фондового ринку країн, що розвиваються, через певні 

політичні заяви чи негативні економічні прогнози може призвести не тільки до 

різкого падіння на фондовому ринку, але й через виведення валюти – на 

валютному ринку, а це своєю чергою вплине на банківську систему й на рівні 

регулятора, й на рівні банків. 

У будь-якому разі випадковість надалі тісно поєднується з невизначеністю. 

На думку Дж. Кротті «заміна припущення «ризик» на припущення 

«невизначеність» стала революцією в нашому розумінні природи фінансових 

ринків» [330, c. 11], і ця революція стала можливою завдяки роботам 

Дж. М. Кейнса, а згодом Х. Мінскі та Ч. Кіндлбергера. На невизначеності 

наголошує й В. Базилевич: «У цих умовах складність, гетерогенність, 

волатильність, невизначеність і нелінійність, як найважливіші характеристики 

основних факторів, взаємозв’язків і векторів сучасного соціально–економічного 

розвитку, перетворюються в ключові категорії наукових досліджень» [3, с. 5]. 

Невизначеність – це наріжний камінь гіпотези фінансової нестабільності. 

Так, Х. Мінскі зазначає: «Гіпотеза фінансової нестабільності, отже, є теорією 

впливу боргу на поведінку системи та способом, яким борг забезпечується. На 

відміну від ортодоксальної кількісної теорії грошей, гіпотеза фінансової 

нестабільності серйозно сприймає банківську діяльність як діяльність з 
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отримання прибутку. Банки прагнуть отримати прибуток від фінансової 

діяльності і банкірів. Як і всі підприємці в капіталістичній економіці, банкіри 

знають, що інновації гарантують прибуток. Таким чином, банкіри 

(використовуючи цей термін загалом для всіх фінансових посередників) ... є 

торговцями боргу, які прагнуть до інновацій в активах, які вони набувають, і 

зобов'язаннях, які вони продають» [436]. За Х. Мінскі фінансові посередники 

можуть мати три моделі поведінки – як хеджеві фонди, як спекулянти та як схеми 

Понці. Відповідно, він висуває дві теореми фінансової нестабільності. Перша – 

економіка має режими фінансування, за яких вона стабільна (хеджеві фонди), та 

за яких вона нестабільна (спекулянти та схеми Понці). Друга – в умовах 

тривалого процвітання економіки з’являється потяг до переходу від стабільного 

до нестабільного режиму, найгіршим варіантом якого є схеми Понці, що в 

кінцевому підсумку призводить до колапсу цін на активи [436]. Крах ринку саб–

прайм кредитів у серпні 2007 р. в США отримав назву «момент Мінскі». Власне, 

в роботах Х. Мінскі необхідно також звернути увагу й на той факт, що він 

обстоював дуже важливу думку, а саме необхідність еволюції регулювання 

разом з еволюцією фінансових ринків та фінансових посередників [435]. Таким 

чином, невизначеність майбутнього закладає можливості виникнення шоків, а 

отже, фінансові шоки є випадковими та неконтрольованими за своїми обсягами, 

наслідком їх дії є розгортання кризових явищ та у підсумку зниження добробуту 

і знову невизначеність або контрольована невизначеність [33, с. 17]. 

Другою ознакою шоків є різка зміна ситуації, що може бути виміряна через 

певні показники, як абсолютні, так і відносні. Наочна демонстрація цієї ознаки 

шоків може бути проведена на основі аналізу курсів валют, що девальвують, 

зокрема, турецької ліри до євро (рис. 1.2). Курс турецької ліри до євро був 

обраний невипадково: приклад цієї валюти засвідчує, що девальвація може мати 

як шокові, так і нешокові характеристики. Незначний рівень девальвації не 

чинить тиску на добробут економічних агентів, а окрім того за умови 
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експортоорієнтованої економіки може надавати низку переваг. Натомість 

шокова девальвація мала наслідком погіршення економічної ситуації в країні. 

 
Рис. 1. 2. Динаміка курса турецької ліри до євро Європейського центрального 

банку та лінії трендів для ілюстрації шокових ситуацій за підходом Р. 

Кардареллі, С. Елекдага та С. Лалла (відхилення від тренду на стандартне 

відхилення (δ) та 0,5 стандартного відхилення) за 18.01.1999 – 31.12.2018 рр. 

Джерело: побудовано автором [119] 

Так, цілком очевидно, що впродовж усього періоду, починаючи з 1999 р. 

до кінця 2018 р. турецька ліра мала девальваційний тренд, який особливо 

посилився після 2015 р. Але девальвація не мала шокових ознак, вона була 

поступовою й цілком прогнозованою. Проте ситуація кардинально змінилася у 

серпні 2018 р., коли турецька ліра за два тижні з 01.08.2018 р. по 14.08.2018 р. 

втратила 28,84% своєї вартості. Поштовхом до такого знецінення турецької ліри 

на тлі тривалих політичних негараздів та ослабленої економіки стали 

впровадження санкцій США, а також значне підвищення тарифів на імпорт до 

США турецьких товарів певних категорій. Наслідком дії шоку стали розгортання 

валютної та боргової криз. 

Аналіз рис. 1.2 демонструє необхідність формулювання чітких підходів до 

ідентифікації фінансових шоків. Так, якщо вважати шоком ситуацію, коли 

+δ 
+0,5δ 

-δ -0,5δ 
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відхилення від тренду дорівнює стандартному відхиленню, то можна 

ідентифікувати лише шоки у 2018 р. Якщо ж прийняти за основу, що шоком є 

ситуація, за якої відхилення від тренду складає 0,5 стандартного відхилення, то 

шоки мали місце у 2002 р., 2003 р., 2011 р., 2014 р., 2016 р. і 2018 р. 

Неконтрольованість є третьою ознакою фінансових шоків. Розгортання 

шокової ситуації, як правило, відбувається впродовж певного короткого періоду 

зі значною швидкістю, яка зумовлюється низкою додаткових чинників, які 

зокрема мають психологічну природу, оскільки рішення приймають люди. Ця 

неконтрольованість підсилюється ще й швидким поширенням інформації, а це, 

як правило, призводить до виникнення панічних настроїв, особливо, якщо події 

зачіпають інтереси значного кола людей. Так, аналізуючи динаміку індекса Доу-

Джонса за останні 9 років, цілком очевидно, що у грудні 2018 р. мав місце шок, 

коли за 12 днів (з 12.12.2018 р. до 24.12.2018 р.) темпи падіння індекса Доу-

Джонса склали 11,4% (рис. 1.3).  

 

Рис. 1. 3. Динаміка індекса Доу-Джонса за 12.10.2009 – 12.02.2019 рр. 

Джерело: побудовано автором [193] 

Цей шок не призвів до розгортання фінансової кризи, незважаючи на 

песимістичні прогнози більшості аналітиків і їх порівняння з минулими кризами: 

«Dow втратив 6,8% й 1655 пунктів за тиждень. Це було найгірше процентне 

падіння з жовтня 2008 р. Nasdaq втратив 8,3% за тиждень… S&P500 втратив 7% 

за тиждень і наразі знизився на 17,8% від свого рекорду. Dow та S&P500 … 

демонструють найгірші показники після Великої депресії 1931 р.» [374]. Це 
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означає, що для того, щоб фінансовий шок результував у фінансову кризу 

необхідні додаткові передумови, як-от слабкість економіки, панічні настрої 

економічних суб’єктів, слабкість позицій фінансових установ, неадекватність 

заходів фінансових регуляторів тощо. 

Ще однією ознакою шоку є реалізований ризик, який у більшості випадків 

має негативні наслідки, які виявляються щонайменше у збитках, а в найгірших 

випадках – у розгортанні криз (економічних, фінансових, валютних, боргових, 

банківських тощо). 

Фінансовий шок не завжди є негативним явищем [373]. Цю тезу можна 

розкрити, як мінімум, з двох позицій. Перша позиція – якщо зосередимося на 

двох ознаках фінансового шоку: випадковість і різка зміна, то в такому випадку 

до фінансових шоків можна зарахувати кредитні буми, депозитні буми, швидке 

зростання вартості цінних паперів тощо. Це приклади шоків, які можуть мати як 

позитивні, так і негативні наслідки. Негативні наслідки – це формування в 

кінцевому підсумку бульбашок: кредитних бульбашок, цінових бульбашок тощо, 

ліквідація яких також буде шоком. Отже, отримуємо ланцюжок: позитивний 

фінансовий шок – бульбашка – негативний фінансовий шок. Позитивні наслідки 

вищенаведених фінансових шоків також можуть бути реалізовані, але лише в 

тому разі, якщо буде еліміновано неадекватно високе нарощення кредитів, 

депозитів, цін на фінансові активи тощо. Важливо підкреслити, що в умовах 

ринкової економіки, економічні суб’єкти самостійно не завжди зможуть 

уникнути створення бульбашок, особливо в фінансовій сфері. Фінансові 

установи прагнуть максимізації прибутку, а тому завжди намагатимуться 

зайняти нішу, яка надає такі можливості. Більшість банків в Україні до 2006 р. 

не пропонували іпотечні кредити, але згодом зрозумівши прибутковість 

іпотечного кредитування, розпочалося масове іпотечне кредитування, а з часом 

і роздрібне споживче кредитування з мінімальною кількістю документів. 

Адаптація до шоків, які потім виникли, була досить обмеженою на рівні окремих 

банків, а тому вкотре виникла необхідність в адаптації на рівні центрального 
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банку, яка в тому числі супроводжувалася посиленням державного регулювання, 

оскільки саморегулювання не було ефективним. 

Друга позиція – негативний шок для одних економічних суб’єктів може 

бути позитивним шоком для інших. Це, в тому числі, можна продемонструвати 

на прикладі валютного шоку. Девальвація національної валюти може бути 

негативним фінансовим шоком для фінансових посередників, які мають коротку 

відкриту валютну позицію, та позитивним фінансовим шоком для тих, що мають 

довгу відкриту валютну позицію (звичайно, в разі, якщо є високою якість активів 

в іноземній валюті). Та це лише в короткостроковій перспективі. Зрозуміло, що 

така різка девальвація національної валюти в середньо- та довгостроковій 

перспективі може мати безліч інших наслідків для економічних суб’єктів, які 

користуються послугами фінансових посередників. Варіанти розвитку ситуації в 

подальшому залежатимуть від низки інших факторів, наскільки економіка тієї чи 

іншої країни є експорто- чи імпортозалежною, наскільки високим є рівень 

доларизації економіки і т. д.  

Наслідки реалізації шоків, як правило, є негативними. Це може бути 

зниження добробуту (втрата заощаджень, доходів тощо). Також, якщо дія шоку 

продовжується, то його наслідком може бути невизначеність, оскільки не 

зрозуміло, коли припиниться дія шоку і знову-таки якими можуть бути наслідки. 

І звичайно, як вже було наочно показано, наслідком дії шоку може бути 

розгортання кризи. Так, на думку Ч. Кіндлбергера: «…(певні – ред.) фінансові 

кризи та банкрутства банків є результатом вибуху цінових бульбашок на активи 

або різкої девальвації національних валют на валютних ринках, в деяких 

випадках валютні кризи провокують виникнення банківських криз, а в інших 

банківські кризи призводять до валютних криз» [411, с. 3]. Також наголошується 

на тому, що «Якась подія… виникає, що призводить до паузи в зростанні цін на 

активи… Ціни на ці активи стають нижчими за ціну їх придбання і тепер покупці 

зазнають катастрофи – обсяг грошей, позичений для фінансування придбання 

цих активів є більшим, ніж їх поточна ринкова вартість. Їх стресові продажі 
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призводять до різкого зниження  цін на активи, за яким може виникнути крах та 

паніка… В умовах манії ціни на активи будуть знижуватися відразу ж після того, 

як вони перестануть рости, немає плато, немає «золотої середини»… Поспіх 

продажів цих активів до того як ціни знижуватимуться надалі стає 

самореалізацією і настільки стрімкою, що стає схожою на паніку. Ціни на товари 

– будинки, будівлі, землю, акції, облігації – обвалюються до рівня 30–40 

відсотків від їх ціни на піку» [411, с. 11]. 

Огляд наукових джерел, водночас, не дає розуміння, яким чином 

класифікувати фінансові шоки, оскільки це можуть бути і цінові бульбашки на 

певних ринках, і такі явища як масовий відтік вкладів тощо. Так, Ч. Кіндлбергер 

оперує такими видами шоку, як «екзогенний шок, що провокує манію … початок 

війни та кінець війни… фінансова лібералізація…наслідками якої можуть бути 

монетарна експансія, іноземні запозичення, спекулятивне інвестування» [411, с. 

17], «шок від непередбачуваної зміни монетарної політики», «вибух цінових 

бульбашок на активи» [411, с. 26], «шок, який змінює горизонти, очікування, 

очікувані можливості для отримання прибутку, поведінку» [411, с. 54]. Також 

відсутність єдиного бачення класифікації фінансових шоків не дає можливості 

систематизувати причини їх виникнення. На наш погляд, підхід до ідентифікації 

і визначення фінансових шоків залежно від ринку, на якому він виникає є 

найбільш життєздатним, оскільки це дозволяє визначати канали, якими він може 

передаватися з одного ринку на інший, з одних видів фінансових установ на інші.  

Так, Ф. Аллен та Е. Карлетті розглядають фінансові шоки в контексті ідеї 

«фінансові посередники – ринки активів», яка полягає в тому, що банки існують 

на ринках фінансових активів для того, щоб надавати кошти (ліквідність) тим 

економічним агентам, яким їх бракує, і навпаки. Якби економічні агенти на таких 

ринках дотримувалися угод і виконували свої зобов’язання, фінансові шоки були 

б відсутні. Водночас, автори зазначають: «Проблеми в забезпеченні ліквідності, 

які виникають через існування неповних ринків, можуть призвести до низки 

явищ, які пов’язані з фінансовими кризами. Це фінансова крихкість 
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(нестабільність), ланцюгова реакція (ефект зараження) і цінові бульбашки на 

активи. Фінансова крихкість з’являється, коли невеликий шок може мати 

великий ефект і призвести до кризи. Зараження означає, що шок в одному регіоні 

може поширитися на інші і матиме руйнівний ефект. Роздуті ціни на активи 

означають, що неефективне забезпечення ліквідності ринком може бути 

посилене неефективним наданням ліквідності з боку центрального банку, що 

може призвести до відхилень цін активів від нормального їх рівня» [280, с. 7]. 

Фактично, вони доводять, що основні проблеми пов’язані з шоками ліквідності, 

коли банки через неспроможність швидко знайти гроші на фінансових ринках 

для повернення їх вкладникам, змушені вдаватися до продажу активів, а це, 

своєю чергою, тягне за собою ефект, на якому наголошував ще Ч. Кіндлбергер, 

зниження цін на активи, що особливо небезпечно, якщо на момент прийняття 

такого рішення мав місце ефект цінових бульбашок. Отже, основну проблему 

науковці вбачають у неспроможності ринків виконати функцію з забезпечення 

ліквідністю фінансових посередників, і шляхом розв’язання даної проблеми 

вважають проведення ефективної монетарної політики. Таким чином, можемо 

підсумувати, що фінансові шоки мають такі ознаки, як різка зміна ситуації (не 

обов’язково суттєва), реалізований ризик (неспроможність отримати достатню 

ліквідність або продати активи за прийнятними цінами), а наслідками є 

виникнення кризи та наявність збитків [33, с. 17]. 

У кінцевому підсумку, як зазначає К. Боріо: « …зміни призвели до 

зростання симбіозу між ринками та посередниками… Тут мається на увазі те, що 

посередники і ринки часто розглядалися як альтернативні форми організації 

фінансових відносин. Насправді, однак, вони добре доповнюють один одного. 

Дійсно, еволюція фінансової системи висвітлила таку взаємодоповнюваність. 

Посередники, такі як банки, стають все більш залежними від ринків як джерел 

доходу і для управління їх ризиками через операції хеджування. Ринки, в свою 

чергу, стають все більш залежними від посередників у наданні послуг і у 

забезпеченні ліквідністю (наприклад, кредитні лінії), яка лежить в основі їх 
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безперебійного функціонування…. І один і той же капітал може в кінцевому 

підсумку підтримувати роботу і посередників, і ринків» [301, с. 6]. Ця цитата є 

знаковою з точки зору розуміння виникнення фінансових шоків, а також зв’язку 

між фінансовими посередниками та фінансовими ринками. Фактично, автор ще 

раз підкреслює, наскільки проблеми з ліквідністю (шоки ліквідності) є 

визначальними, якщо характеризується стійкість фінансової системи. 

Огляд підходів до бачення природи фінансових шоків дозволяє зробити 

кілька узагальнень. По-перше, фінансовим шокам притаманні всі ознаки шоку, 

які були розглянуті вище, окрім того, що фінансовий шок в окремих випадках 

може мати як негативні, так і позитивні наслідки. По-друге, фінансовий шок – це 

розбалансування грошових потоків (може бути і позитивним, і негативним, 

оскільки надпропозиція грошей – це теж фінансовий шок, на який необхідно 

реагувати), як на рівні економічних агентів, так і на рівні фінансових ринків, а 

отже, тісно корелює з попитом та пропозицією грошей [33, с. 18]. 

Розбалансування грошових потоків може мати різні прояви. Масове 

неповернення кредитів позичальниками банкам призводить до ускладнень 

повернення депозитів. Значна девальвація національної валюти може мати 

наслідком неможливість виконання зобов’язань банками у разі, якщо їх валютна 

позиція була короткою. Але і за умови довгої валютної позиції грошові потоки 

банків можуть бути розбалансованими через низьку якість валютних активів. 

Таким чином, у контексті даного дослідження пропонуємо визначати 

фінансовий шок як різку зміну ситуації на фінансових ринках, більшою мірою 

випадкову та слабко контрольовану, наслідком якої є різке розбалансування 

грошових потоків економічних агентів, зокрема, фінансових посередників, і, як 

правило, настання кризової ситуації. У визначенні акцентується увага на 

розбалансуванні грошових потоків, яке є наслідком проблем на фінансових 

ринках. Водночас, необхідно відзначити й той факт, що зміна ситуації на 

фінансових ринках не мала б значного впливу, якби внутрішні позиції 

фінансових посередників були збалансованими. Через незбалансованість 
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позицій активів і зобов’язань за валютою, строками і сумами фінансові 

посередники є надзвичайно чутливими до змін на фінансових ринках й зокрема 

внаслідок їх тісного взаємозв’язку з іншими економічними агентами. 

Фінансовий ринок можна представити чотирма сегментами: фондовий 

ринок – «…це частина фінансового ринку, на якому обертаються специфічні 

фінансові інструменти – цінні папери» [255, с. 16]; валютний ринок – це частина 

фінансового ринку, на якому здійснюється купівля – продаж іноземної валюти; 

кредитний ринок – це частина фінансового ринку, представлена кредитами 

домогосподарствам, нефінансовим та фінансовим установам, а також органам 

державного управління, оформленими кредитними угодами; депозитний ринок 

– це частина фінансового ринку, представлена депозитами домогосподарств, 

нефінансових та фінансових установ, а також органів державного управління, 

оформленими відповідними депозитними угодами [33, с. 18; 43]. 

Фінансові шоки можуть виникати на кожному з зазначених сегментів 

фінансового ринку. Так, на фондовому ринку можуть виникати такі фінансові 

шоки: різке зниження вартості цінних паперів та, як наслідок, різке зниження 

фондових індексів. Проблемність фінансових шоків на фондовому ринку 

зумовлена тим, що значна частина інвесторів можуть залишитися в програші, 

крім перших, що встигнуть продати цінні папери ще за високими цінами (це 

приклад криз 1929 – 1933 рр. та 2007 – 2009 рр.), або ж тими, хто придбав цінні 

папери ще на етапі, коли вони були суттєво недооціненими. У дисертаційній 

роботі шоки фондового ринку не розглядатимуться з цілої низки причин, серед 

яких варто виокремити дві у контексті дисертаційного дослідження. По-перше, 

слабкий розвиток фондового ринку України. Так, показник співвідношення 

обсягів торгів на ринку цінних паперів до ВВП України у 2009 р. склав – 12,6%, 

а у 2018 р. - 16,6%, що є непорівнянним за фінансовою глибиною у розрізі банків 

[233]. По-друге, фокус дослідження – банківська система України, незважаючи 

на те, що в роботі аналізуються й банківські системи інших країн. Відтак, банки 

України в базовий аналізований період (2007-2018 рр.) не були активними на 
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фондовому ринку України. Так, частка активів в цінних паперах у загальному 

обсязі активів на 01.01.2007 р. складала 2,74% (цінні папери в торговому 

портфелі, в портфелі на продаж та у портфелі до погашення), а на 01.01.2018 р. – 

20% (цінні папери, що обліковуються за амортизованою вартістю і цінні папери, 

що обліковуються за амортизованою вартістю) [215]. Зазначимо, що більше 90% 

цінних паперів на початок 2018 р. – це ті, що рефінансуються НБУ, переважна 

більшість яких є ОВДП, тобто найбільш надійними цінними паперами. 

Фінансовий шок, що породжується валютним ринком, – це різка зміна 

вартості національних валют щодо іноземних валют, тобто валютних курсів. 

Особливість дії шоків валютного ринку полягає в тому, що одночасно буде й 

позитивний, й негативний ефект. У разі різкої девальвації національної валюти у 

виграші будуть нефінансові корпорації – експортери, у частковому виграші 

фінансові установи, чиї активи в іноземній валюті, перевищують зобов’язання в 

іноземній валюті, особи, які придбали іноземну валюту до зростання її вартості. 

Якщо ж має місце повільна девальвація, то у учасників валютного ринку є 

можливість закласти прогнозовану премію у валютний курс. Натомість, якщо 

матиме місце різка ревальвація національної валюти, ситуація буде кардинально 

протилежною. У будь–якому разі ступінь впливу змін валютного курсу на 

економіки країн суттєво залежить від рівня їх доларизації. 

Основними фінансовими шоками на кредитному ринку є різка зміна 

вартості кредиту, тобто зміна процентної ставки, а також різка зміна обсягів 

кредитування, різке зростання проблемної заборгованості. Ще раз підкреслимо, 

що особливістю фінансових шоків є те, що навіть позитивна зміна 

досліджуваних величин є шоком, тобто кредитний бум – це перший крок до 

кризи. Так, Д. Іган та М. Пінейро в проведеному дослідженні кредитних бумів за 

1995 – 2005 рр. з’ясували, що 23% ідентифікованих кредитних бумів своїм 

наслідком мали системні банківські кризи через два роки після закінчення 

кредитного буму [401, с. 4]. Дж. Дель’Акріччіа, Д. Іган, Л. Левен та Х. Тонг 

також доводять, що чим довшим є кредитний бум, тим вищою є ймовірність 
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настання кризової ситуації [336]. Ще однією особливістю виникнення та 

розгортання фінансових шоків на кредитному ринку є те, що вони можуть бути 

ініційовані центральним банком як кредитором останньої інстанції та 

провідником монетарної політики, зокрема надзвичайно сильними шоками є 

шоки монетарної політики [293].  

Фінансовими шоками на депозитному ринку є масове зняття коштів 

вкладниками та неспроможність банків виконати свої зобов’язання. До подій 

глобальної фінансової кризи 2007 – 2009 рр., а також кризових в Україні в 2014 

– 2016 рр. ця проблема вважалася вирішеною через впровадження в більшості 

країн світу систем гарантування вкладів, зокрема, домогосподарств. Однак, в 

критичних ситуаціях ця система не змогла в повному обсязі забезпечити 

належний рівень довіри домогосподарств до банків [33, с. 18]. 

Фінансові шоки можуть виникати як локально на кожному з розглянутих 

ринків, так і можлива їх міграція з одного сегменту фінансового ринку на інший 

(рис. 1.4).  

Варіант 1 
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Варіант 4 

 

Рис. 1. 4. Варіанти міграції шоків між сегментами фінансового ринку 

Джерело: складено автором з урахуванням [33, с. 19] 
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Перший варіант – це міграція шоків з валютного на кредитний ринок, а 

згодом на депозитний ринок. Валютний шок може призвести в разі високого 

рівня доларизації кредитного портфеля до шоків на кредитному ринку, тобто 

неспроможності навіть першокласних позичальників повертати кредити в 

іноземній валюті в разі різкої девальвації національної валюти, і в результаті – 

до шоку на депозитному ринку, зокрема, шоку ліквідності для фінансових 

установ. Шок браку ліквідності вважається основним для фінансових установ, 

оскільки вони залишаються важливими фінансовими посередниками в 

сучасному фінансовому світі. Зауважимо, що валютні шоки є певною мірою 

недооціненими в розвинених країнах, валюти яких є вільно конвертованими. Як 

правило, різкі коливання курсів валют розглядаються переважно з позицій їх 

впливу на міжнародну торгівлю [33, с. 19]. Такий розвиток подій спостерігався у 

багатьох країнах, що розвиваються, зокрема, в Грузії у період 2008-2009 рр. та 

Україні у 2008-2009 рр. та 2014-2016 рр., Мексиці у 1994 р. [411]. 

Другий варіант розвитку подій може мати таку логіку: різке зростання 

процентних ставок та обмеження доступу до кредитів можуть спровокувати 

зниження попиту на цінні папери на фондовому ринку, і як наслідок, зниження 

вартості цінних паперів. Відповідно, втрати домогосподарств та фінансових 

установ можуть призвести до виникнення шоків на депозитному ринку, як в 

частині шоків відтоку вкладів, так і в частині шоків ліквідності для фінансових 

установ [33, с. 19]. Це класичний варіант, який мав місце під час глобальної 

фінансової кризи у розвинених країнах. 

Третій варіант розвитку подій можливий у разі різкого скорочення обсягів 

кредитування після тривалого буму, який зокрема міг зумовити зростання 

вартості активів, які були забезпеченням такого кредитування, а також зростання 

проблемної заборгованості через неспроможність позичальників обслуговувати 

вже наявну заборгованість. Як результат, банки неспроможні виконувати вимоги 

вкладників і кредиторів, виникає проблема ліквідності, а в кінцевому підсумку 

має місце неплатоспроможність банків. Така ситуація мала місце в Японії 
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наприкінці 1980-х р. початку 1990-х р. [411]. Однак, паніку вдалося зупинити 

«… завдяки твердій впевненості населення в тому, що японський уряд компенсує 

збитки вкладників у разі банкрутства банків, хоча про це і не заявлялося 

офіційно» [411]. Також шок відтоку вкладів може спровокувати й девальвація 

національної валюти, особливо в тому випадку, коли сума відшкодування в 

рамках системи гарантування не відповідає обсягам вкладів у банках. 

Четвертий варіант можливий, якщо залучені вклади були джерелом 

фінансування інвестицій у цінні папери. Так, однією з причин кризи 1929 – 

1933 рр. стало вкладення банками як залучених, так і позичених коштів у 

придбання цінних паперів. Результатом такого інвестування стало виникнення 

бульбашки на фондовому ринку, ліквідація якої призвела до 

неплатоспроможності значної частини банків. 

Вище розглянуті варіанти розвитку подій мають негативний вплив і 

можуть мати результатом в подальшому уповільнення економічного зростання 

або ж економічний спад, погіршення добробуту економічних агентів тощо. 

Якщо фінансові шоки розглядати не тільки з точки зору економічних втрат, 

можна відзначити, що негативні шоки на одних сегментах фінансового ринку 

можуть спричинити розвиток позитивних шоків на інших, і навпаки. Так, різке 

згортання кредитування (шок кредитного ринку) може спричинити бум на 

фондовому ринку (шок на фондовому ринку). Зокрема, це можливо в тих 

випадках, коли в економіці відсутня достатня чисельність економічних агентів, 

які мають високий рівень кредитоспроможності, і як наслідок, банки можуть 

спрямувати кошти на фондовий ринок і розмістити їх в державні цінні папери 

[29]. Також можливий варіант, коли бум на депозитному ринку сприятиме 

розгортанню буму на кредитному ринку, або наприклад, різка ревальвація 

національної валюти зумовить покращення ситуації з обслуговуванням 

кредитної заборгованості тощо. Звичайно, можна показати й інші можливі 

ланцюгові реакції. Окрім того, деякі з них можуть відбуватися паралельно. 
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Підхід до визначення фінансових шоків через ринки, на яких вони 

виникають, дозволяє здійснити таку їх класифікацію. По-перше, залежно від 

ринку, на якому виникають, фінансові шоки можна класифікувати як шоки 

кредитного ринку, шоки валютного ринку, шоки депозитного ринку, шоки 

фондового ринку. По-друге, залежно від змін параметрів фінансових 

інструментів на ринках (того, що саме відбувається з фінансовими 

інструментами на ринку) можна виокремити цінові та нецінові шоки. Цінові 

шоки передбачають зміну вартості фінансових інструментів (валютного курсу, 

фондових індексів, вартості кредитів тощо) або їх ціни (процентних ставок). 

Нецінові шоки виявляють себе у змінах обсягів тих чи інших фінансових 

інструментів на відповідних ринках (скорочення обсягів надання кредитів, 

масовий відтік вкладів тощо). По-третє, залежно від того, на боці попиту чи 

пропозиції виникають фінансові шоки, можна виокремити шоки попиту на гроші 

та шоки пропозиції грошей, підвидами яких в свою чергу є шоки, які виникають 

на рівні центрального банку (шоки монетарної політики, макропруденційної 

політики) та на рівні комерційних банків (шоки ліквідності) тощо. 

Отже, фінансові шоки можуть виникати на фінансових ринках, зокрема 

через зміну цін на фінансові активи2 та їх обсяги, проте далі виникає питання 

чинників, що зумовлюють такі зміни. Це можуть бути зовнішні чинники, 

зокрема, політичні, економічні та форс-мажорні. Так, масовий відтік вкладів в 

Україні завжди мав місце, коли країна наражалася на політичну кризу (рис. 1.5).  

Форс-мажорні обставини можуть бути різними, зокрема, природні 

катастрофи та війни. У дослідженні С. Ферейри та Б. Каралі зазначається, що 

загалом землетруси не справляють значного впливу на фондові ринки. Водночас, 

є виняток – це землетрус в Японії у 2011 р., який призвів до падіння фондового 

індексу Nikkei [360].  

                                                 
2 Фінансові активи – це двосторонні активи, відношення між двома сторонами (актив та зобов’язання) – готівка 

та депозити; позичка, цінні папери, крім акцій; похідні фінансові інструменти, якими торгують на ринку; акції та 

інші інструменти участі в капіталі; комерційні кредити; інші рахунки дебіторів і кредиторів: 2) активи без 

паралельних зобов’язань – монетарне золото, СПЗ; 3) умовні фінансові активи – угоди про подальший викуп, 

фінансовий лізинг; 4) позабіржові похідні фінансові інструменти – більшість свопів та угод про майбутню 

процентну ставку; інші похідні фінансові інструменти, які мають ринкову вартість [215]. 
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Рис. 1. 5. Динаміка обсягів доларових депозитів фізичних осіб та щомісячні 

темпи їх приросту в Україні за 2005 – 2016 рр. 

Джерело: розраховано автором [215] 

Так, у березні 2011 р. в Японії мав місце землетрус, який призвів до 

виникнення цунамі й до шокового падіння індексу Nikkei на більш, ніж 16% за 5 

днів (рис. 1.6). 

 
Рис. 1. 6. Динаміка індекса Nikkei за 17.05.2010 – 29.02.2012 рр. 

Джерело: побудовано автором [193] 
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Війни завжди мають значно серйозніші наслідки і відповідно провокують 

фінансові шоки, які є глибшими, ніж зазвичай, тривають довше, й, як правило, 

мають вплив відразу на декілька сегментів фінансових ринків, що й буде надалі 

продемонстровано на прикладі України.  

Водночас, досить часто, особливо в останні десятиріччя, саме фінансові 

установи ставали продуцентами таких фінансових шоків, зокрема через 

запровадження фінансових інновацій. Наприклад, у США «До літа 2007 р. була 

поширена думка, що сек’юритизація збільшила стійкість фінансової системи до 

шоків, розпорошивши вплив дефолтів між великою кількістю різноманітних 

учасників. Таким чином, через обидві причини (невелика концентрація та велика 

розпорошеність) загальноприйнятою думкою в політичних колах аж до літа 

2007 р. була така, що вплив субстандартних кредитів є занадто малим, щоб 

привести до масштабного поширення проблем у фінансовій системі» [275]. Та 

крім цього, ніхто не бачив чи не хотів бачити наслідків запровадження таких 

інновацій: «Фінансові інновації, які нібито зробили банківську систему більш 

стабільною шляхом перекладання ризиків на тих, хто в змозі їх нести, призвели 

до безпрецедентної кредитної експансії, яка обумовила бум цін на житло» [302, 

с. 78]. Ця теза є важливою з огляду на функції, які мають виконувати фінансові 

посередники та на стан їх балансів, який відображає фактично чутливість до 

фінансових шоків. 

До цього часу ми оперували у визначенні фінансового шоку таким 

словосполученням, як «різка зміна», але цілком зрозуміло, що фінансові шоки 

повинні мати певні характеристики, такі як інтенсивність, рівень дисемінації, 

тривалість та частота [284, с. 10; 392, с. 5]. 

Визначення інтенсивності фінансового шоку є найбільш проблематичним 

питанням. Це очевидно з аналізу публікацій [280, 299, 301, 302, 314, 379], в яких 

вчені оперують лише поняттями малий чи великий шок. Відштовхуючись від 

запропонованого нами поняття фінансового шоку, стає зрозуміло, що в основу 

розрахунку інтенсивності фінансового шоку можна покласти визначення 



62 
 

 
 

амплітуди або магнітуди шоку, оскільки в більшості випадків аналізуються зміни 

фінансових показників (валютного курсу, процентних ставок тощо), які мають 

хвильовий характер. 

Можна провести певні паралелі між землетрусами та виникненням шоків. 

Ідею визначення магнітуди землетрусу можна покласти в основу для визначення 

інтенсивності фінансового шоку, проте є певна проблема з визначенням часу, 

коли шоки відсутні. Іншими словами, якщо обирається певний проміжок часу, 

зокрема з 2005 р. до 2015 р., то який проміжок часу можна визначити як такий, 

коли є «нормальна ситуація». Якщо в 2007 – 2009 рр. мала місце глобальна 

фінансова криза, то роки перед нею – це реально роки буму, а роки після неї – це 

роки рецесії, тобто поняття «нормальності» досить складно визначити. Крім 

того, виникає проблема даних - ця ідея може бути застосована лише до 

специфічних даних, зокрема, до аналізу процентних ставок або до обсягів нових 

виданих кредитів чи нових залучених депозитів, оскільки саме такі дані 

матимуть яскраво виражену хвильову природу. Зважаючи на те, що більшість 

відкритих для аналізу даних є накопичувальними, достатньо складно провадити 

такий аналіз. Зважаючи на особливості логарифмічних обчислень, виникають 

складнощі з аналізом від’ємних значень, якщо брати до уваги не абсолютні 

значення, а темпи приросту. Саме тому, на нашу думку, адекватним є 

застосування іншого підходу. Так, моментальна амплітуда величини 𝑥  – це 

величина 𝑥(𝑡)  як позитивна, так і негативна в момент часу 𝑡  (рис. 1.7). 

Відповідно, моментальна магнітуда величини 𝑥 – це величина |𝑥(𝑡)| в момент 

часу 𝑡. Формули (1.1, 1.2, 1.3) характеризують кожен з показників. 

𝑥𝑝𝑘 = 𝑥,                                                               (1. 1) 

де 𝑥𝑝𝑘 – пік амплітуди, не негативна величина. 

𝑥𝑝𝑘−𝑝𝑘 = 2𝑥,                                                        (1. 2) 

де 𝑥𝑝𝑘−𝑝𝑘  – пік–до–піку амплітуда, не негативна величина. 

𝑥𝑟𝑚𝑠 = √
∑ |𝑥𝑛|

2𝑁
𝑛=1

𝑁
 ,                                                  (1. 3) 
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де 𝑥𝑟𝑚𝑠 – середньоквадратична амплітуда або стандартне відхилення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 7. Характеристики хвильового графіку 

Джерело: складено за [125]. 

На основі останнього показника можна визначати величину шоку з тим 

зауваженням, що кожний вид шоку передбачатиме поправку k, оскільки 

середньоквадратична амплітуда дійсно є усереднюючим показником, який у 

більшості випадків буде достатньо незначним, що буде показано в подальших 

розділах роботи. Загалом визначення наявності шоку і його величини 

здійснюватиметься за логікою, викладеною на рис. 1.8, де 𝑦 = |𝑥𝑟𝑚𝑠 + 𝑘| - це 

межі «нормальної» (нешокової ситуації). Відповідно все, що знаходиться нижче 

(вище) даної функції, буде вважатися шоковою ситуацією. 

 

Рис. 1. 8. Графічне зображення меж нормальної та шокової ситуацій 

Джерело: побудовано автором за [125] 
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Застосовуючи даний підхід, варто чітко усвідомлювати, наскільки 

важливою є розмірність даних та їх періодичність (щоденні, щодекадні, 

щомісячні, щоквартальні, щорічні дані). Час відіграє важливу роль в оцінюванні 

фінансових шоків. Так, якщо ми аналізуватимемо щоденні зміни валютних 

курсів упродовж місяця, то навіть візуально може скластися враження, що має 

місце шок. Якщо ж розглядати ті ж дані, але впродовж трьох місяців, стає 

очевидно, що це були невеликі коливання. Крім того, зі зростанням строків – 

аналіз місячних та квартальних даних – середньоквадратична амплітуда 

змінюватиметься.  

Визначаючи величину шоку, необхідно враховувати також той факт, що 

фінансові шоки, як вже зазначалося, залежно від рівня, на якому ми їх 

аналізуємо, можуть виявляти себе як в різкій зміні, наприклад, валютного курсу, 

так і в розгортанні банківської кризи, іншими словами, банківська криза може 

бути як наслідком дії фінансових шоків, так і може розглядатися як фінансовий 

шок в економіці. 

Рівень дисемінації фінансового шоку є ще однією величиною, яку 

необхідно оцінювати як з точки зору міграції фінансових шоків між визначеними 

вище ринками, так і з точки зору впливу на інституційні сектори економіки: 

державу, фінансові установи та нефінансові корпорації, домогосподарства. 

Оцінювання рівня дисемінації фінансового шоку є складним і тривалим 

процесом. По-перше, не можна створити єдину уніфіковану систему оцінювання 

рівня дисемінації фінансових шоків, оскільки міра впливу фінансового шоку 

залежатиме від сегменту фінансового ринку, на якому відбувається реалізація 

шокового сценарію. По-друге, оскільки розглядаються фінансові шоки в 

контексті їх виникнення на фінансових ринках, то зрозуміло, що першими на них 

мають реагувати фінансові установи як найбільш обізнані учасники ринку. У 

цьому аспекті є дуже важливим визначити підходи до оцінювання чутливості  

фінансових установ до фінансових шоків, що безперечно залежатиме від стану 

їх активів та пасивів. Фінансові установи структуруються на такі блоки: 
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центральний банк, банки, інші фінансові установи. Центральний банк входить до 

сектору фінансових установ. Адаптація кожного з цих блоків на фінансові шоки 

може бути різною, в т.ч. це стосується її черговості й швидкості. Звісно, за умови 

сильного центрального банку, першим впроваджувати інструменти адаптації до 

шоків має саме він. Проте, з огляду на стохастичність і неочікуваність як ознаки 

фінансового шоку, першими намагаються адаптуватися банки, а центральний 

банк застосовує інструменти адаптації паралельно або з певною невеликою 

затримкою. По-третє, вплив на нефінансові корпорації стає вже відчутним, якщо 

фінансові установи мають певні проблеми, зокрема, проблеми ліквідності. Варто 

зважати, що нефінансові корпорації мають набагато тісніші зв’язки з 

фінансовими установами, ніж, зокрема, домогосподарства. По-четверте, 

поширення впливу фінансових шоків з фінансових установ та нефінансових 

корпорацій на домогосподарства – це наступний етап, який є найбільш 

небезпечним у розгортанні кризових явищ, знову–таки з огляду на набагато 

вищий рівень панічності домогосподарств. По-п’яте, органи загальнодержавного 

управління, які залучаються вже на етапі, коли шоковий сценарій не можна 

зупинити, а отже, доведеться здійснювати витрати з державного бюджету для 

стабілізації чи вирівнювання ситуації. 

Також варто зауважити, що рівень дисемінації фінансових шоків не завжди 

тісно корелюватиме з інтенсивністю фінансових шоків. Це зумовлено 

специфікою сприйняття змін економічними суб’єктами. Так, фінансові шоки 

можуть сприйматися психологічно по–різному, і навіть невеликі зміни можуть 

призвести до панічних настроїв, особливо якщо в країні тривалий час 

використовувалися жорсткі регулятивні обмеження, як-от дотримання режиму 

фіксованих валютних курсів, зокрема в країнах, що розвиваються. Незначна 

зміна валютного курсу в таких країнах, яка цілком є нормальним явищем на 

валютних ринках розвинених країн, за умови високого рівня доларизації 

економіки, може спровокувати виникнення спекулятивного попиту на вільно 

конвертовану валюту. Також, якщо порівнювати зміни процентних ставок у 
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США та Україні, то зміна облікової ставки на 25 процентних пунктів буде шоком 

для економіки США, в той час як зміна облікової ставки на 400 пунктів в Україні 

може й не мати суттєвих наслідків для економічних суб’єктів. Ще один приклад 

– банкрутство однієї компанії LTCM (0,47% від загальних фінансових активів 

фінансових установ в США) [193] спричинило кризу 1998 року. Банкрутство 50% 

банків України має наслідки для економіки України, проте, на тлі глибокої 

економічної кризи, не можна оцінити, наскільки значним є вплив саме цього 

фактора порівняно з іншими факторами. Водночас, інтенсивність фінансового 

шоку можна розглядати як в контексті країни, в якій він виникає, в контексті його 

трансмісійних каналів тощо, так і порівняно з ситуацією в інших країнах. 

Частота шоку є ще однією важливою характеристикою фінансового шоку. 

Проте, необхідно розрізняти частоту виникнення фінансових шоків та частоту 

виникнення фінансових шоків певного рівня інтенсивності. Зрозуміло, що 

загалом фінансові шоки можуть виникати декілька разів на рік, на квартал, 

однак, фінансові шоки з високим рівнем інтенсивності виникатимуть набагато 

рідше. Варто зауважити також на тому факті, що все залежатиме від часового 

проміжку, на якому проводиться дослідження. Зважаючи на наявну інформацію, 

ми можемо говорити про останні чотириста років [3, с. 85], коли розпочалося 

активне дослідження економічних явищ, але якщо спиратися на статистичні дані 

(бажано неперервні), цей проміжок часу буде суттєво коротшим. Можливо, саме 

тому така серйозна увага прикута до порівняння фінансових криз 1929 – 1933 рр. 

та 2007 – 2009 рр. які вважаються найбільш руйнівними з усіх інших відомих 

фінансових криз. Визначити частоту або періодичність виникнення цих явищ 

складно, що пов’язано, по-перше, з браком інформації про такі глобальні явища, 

зумовлений відносно невеликим проміжком часу функціонування фінансових 

посередників, а по-друге, обранням проміжку часу для дослідження в тому числі 

в контексті особливостей функціонування фінансових посередників. Наприклад, 

сучасна банківська діяльність в умовах безпрецедентного доступу до інформації, 

швидкого розвитку технологій практично непорівнянна з банківською 
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діяльністю навіть 100 років тому. Через це також складно говорити про певні 

закономірності. Що ж до фінансових шоків нижчого рівня інтенсивності, то 

цілком ймовірно визначити частоту їх виникнення за визначений проміжок часу. 

Тривалість шоку також необхідно розглядати з кількох позицій: 

інтенсивності та рівня дисемінації фінансового шоку. У цьому разі є необхідність 

визначення інтенсивності фінансового шоку на певних часових відрізках і 

порівняння з попередніми періодами або встановлення певних припущень. Ми 

вже наголошували на тому, що існує проблема даних. У більшості країн справді 

дані відсутні або нерелевантні за тривалі проміжки часу (наприклад, колишні 

республіки СРСР). Винятком є США, коли є неперервні дані за більшістю 

економічних показників з 1940-х рр. На рис. 1.9 наведено динаміку індекса 

Доу - Джонса, починаючи з 1915 р. й до вересня 2019 р. Відповідно, якщо є такі 

дані, можна визначити не тільки шокові ситуації, але й тривалість дії шоку й 

рецесії, яка була з ним пов’язана (проміжки часу, виділені сірим кольором). 

 

Рис. 1. 9. Динаміка індекса Доу-Джонса за лютий 1915 р. – вересень 2019 р. 

Джерело: [347] 

Для того, щоб зрозуміти, чи відбувся вихід з фінансового шоку необхідно 

вже аналізувати щоквартальну, щорічну амплітуду фінансового шоку, або ж 
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наприклад, аналізувати чи відбулося повернення до показників, які передували 

виникненню шокової ситуації, тобто необхідно проводити аналіз як абсолютних, 

так і відносних показників. 

У цьому контексті також виникає питання тривалості інтенсивності шоку, 

що особливо важливо з огляду на оцінювання ефективності заходів, які були 

вчинені для усунення фінансового шоку, оскільки за логікою, з тривалістю 

фінансового шоку має знижуватися його інтенсивність. 

Узагальнюючи викладений вище матеріал, можна запропонувати таку 

концептуальну основу дослідження фінансових шоків (рис. 1.10). 

 
Рис. 1. 10. Концептуальні засади розкриття економічної природи фінансових 

шоків 

Джерело: розробка автора 
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На рис. 1.10 відзначені ознаки та характеристики фінансових шоків, 

причини виникнення та наслідки їх дії, а також запропоновано низку 

класифікаційних ознак, зокрема, за ринками, на яких виникають фінансові шоки, 

за параметрами фінансових інструментів, за параметрами попиту та пропозиції, 

за інституційним рівнем виникнення, за джерелами виникнення, за тривалістю, 

за рівнем дисемінації та за ступенем зараження. 

Вище вже була розглянута група фінансових шоків, класифікованих за 

першими чотирма ознаками. Наразі зупинимося на інших класифікаційних 

ознаках та відповідно різновидах фінансових шоків. Так, за джерелами 

виникнення розрізняють внутрішні та зовнішні фінансові шоки. Зважаючи на те, 

що фінансові шоки в подальшому будуть аналізуватися в контексті фінансової 

стійкості банківської системи, зауважимо, що є шоки, які виникають поза 

банківською системою, як-от зростання проблемної заборгованості або паніка 

вкладників (масовий відтік вкладів з банків), а є шоки внутрішні, як-от шоки 

монетарної і макропруденційної політик, або шоки, які зумовлені 

безпосередньою діяльністю банків. Відразу зауважимо, що в подальшому 

основна увага буде зосереджена передусім на зовнішніх фінансових шоках. 

За тривалістю фінансові шоки завжди є короткостроковими. Водночас, 

можна розрізняти одномоментні шоки, які тривають від декількох годин 

(актуально для фондових і валютних ринків: за одну ніч з 20.02.2015 р. на 

21.02.2015 р. девальвація азербайджанського маната склала 25,12%) до декількох 

тижнів (актуально для депозитних і кредитних ринків: на кінець 2016 р. питома 

вага проблемних кредитів у загальній сукупності кредитів в Україні сягала 

30,5%, а вже на кінець наступного кварталу – 55,1%). 

За рівнем дисемінації можна виокремити локальні та системні шоки. 

Локальні шоки – це шоки, які виникають на одному ринку й мають вплив лише 

на цей ринок та його учасників. Так, локальні шоки фондового ринку можуть 

спричиняти збитки фінансових установ, але не впливають суттєво на їх 

фінансову стабільність. Натомість, системні шоки – це шоки, які виникають на 
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одному чи декількох сегментах фінансового ринку й суттєво порушують 

діяльність його учасників і з більшою ймовірністю, ніж локальні шоки, 

призводять до виникнення криз. Відповідно, за ступенем зараження варто 

розрізняти одиничні шоки, які не провокують виникнення шоків на інших 

сегментах фінансових ринків, та комплексні шоки, які зумовлюють ланцюгові 

реакції між окремими сегментами фінансових ринків. 

Як вже було неодноразово відзначено вище, наслідком дії фінансових 

шоків можуть бути фінансові кризи різної етіології. Це означає, що необхідно 

показати відмінності між такими поняттями як «фінансовий шок» і «фінансова 

криза». Вище викладений матеріал дозволяє виокреми п’ять ознак, за якими 

фінансові шоки є відмінними від фінансових криз: передбачуваність, тривалість, 

наслідки, можливість превенції, оцінювання (табл. 1.1). 

Таблиця 1. 1 

Відмінності фінансових шоків від фінансових криз 

Ознаки Фінансові шоки Фінансові кризи 

Передбачуваність Відсутня або низька Середня 

Тривалість Короткострокова 
Середньо- і 

довгострокова 

Наслідки Негативні/позитивні Негативні 

Можливість превенції Низька Середня 

Оцінювання Обмежене Достатнє 

Джерело: складено автором 

Вже неодноразово було продемонстровано, що фінансові шоки є 

непередбачуваними, і власне це є ознакою фінансового шоку на відміну від 

фінансової кризи. Тривалість фінансових шоків є короткою (від декількох 

годин), натомість тривалість фінансових криз може сягати кількох років. 

Наслідки фінансових шоків можуть бути як позитивними, так і негативними, а 

наслідки фінансових криз завжди є негативними. Можливість превенції є 

низькою у випадку фінансових шоків, а от у випадку фінансових криз вона 

наявна через активну розробку останніми десятиліттями моделей раннього 

попередження на основі аналізу низки показників залежно від того, який 
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різновид кризи розглядається. Оцінювання є достатньо обмеженим для 

фінансових шоків, оскільки потрібна специфічна інформація, яка не завжди є в 

наявності (відтік вкладів з банків відбувається впродовж одного-двох тижнів, 

однак, банківська статистика наявна лише щомісячна). Оцінювання фінансових 

криз, навпаки, має адекватне статистичне підґрунтя. 

Таким чином, з’ясовано, що фінансовий шок є складним поняттям, 

визначення якого має спиратися не тільки на аналіз його ознак та наслідків, але 

й на кількісний вимір для того, що б мати можливість відрізняти шокові та 

нешокові ситуації. Наразі немає єдиної систематизації фінансових шоків, що 

зумовлено різними їх проявами на різних рівнях. Можна розглядати фінансові 

шоки на макрорівні як шоки попиту та пропозиції на гроші. Досить часто з 

фінансовими шоками стикаються на мікрорівні, зокрема шоками ліквідності. 

Зрозуміло, що підходи до визначення таких шоків, зокрема, кількісного виміру, 

різнитимуться. Зважаючи на той факт, що основною метою дослідження є 

визначення впливу фінансових шоків на банківську систему, було 

запропоновано розглядати фінансові шоки, які виникають в основних сегментах 

фінансового ринку, на яких працюють банки, а саме: фондовому, валютному, 

кредитному та депозитному ринках. Відтак, фінансовим шоком пропонується 

вважати різку зміну ситуації на фінансових ринках, більшою мірою випадкову та 

слабко контрольовану, наслідком якої є різке розбалансування грошових потоків 

економічних агентів, і, як правило, але не обов’язково настання кризової 

ситуації. Фінансові ринки, які і фінансові посередники, є складовою фінансової 

системи, а тому безсумнівно виникає питання з’ясування особливостей 

організації фінансової системи, які зумовлюють виникнення фінансових шоків. 
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1.2. Фінансові шоки як результат функціонування фінансової системи 

 

Фінансові шоки можуть виникати через особливості функціонування 

фінансової системи, яка базується на ідеї фінансового посередництва. У даному 

дослідженні фінансова система та фінансова структура розглядаються в 

контексті роботи Р. Лівайна, згідно з якою фінансова система – це система, яка 

«…сприяє … хеджуванню та диверсифікації ризиків; провадить алокацію 

ресурсів;…мобілізує заощадження; сприяє обміну товарами та послугами» [418, 

c. 691], а фінансова структура – це «…сукупність фінансових інструментів, 

ринків та інститутів (ред. надають фінансові послуги)» [418, c. 689]. Це 

визначення характеризується двома моментами. По-перше, дає розуміння, які 

функції має виконувати фінансова система, але, як буде показано надалі, не 

завжди виконує: «…думати про проблему просто з точки зору забезпечення 

стійкості фінансової системи до зовнішніх шоків корисно, однак не зовсім 

коректно. Характеристики фінансової системи також можуть допомагати 

генерувати ці шоки, а не просто пасивно поглинати чи посилювати їх» 

[301, с. 11]. 

По-друге, дає підстави розглянути проблему фінансових шоків, які 

виникають через діяльність фінансових посередників на відповідних ринках із 

використанням фінансових інструментів, що призводить у кінцевому підсумку 

до продукування шоків та виникнення фінансових криз різної етіології.  

Ідея фінансового посередництва достатньо проста – залучення та 

розміщення тимчасово вільних коштів на певних умовах [47]. Водночас, ця 

простота є відносною через необхідність виконання фінансовими посередниками 

трансформаційних функцій [17, с. 17; 122, с. 18; 303, c. 10; 306, с. 51], кожну з 

яких можна асоціювати з відповідним фінансовим шоком (табл. 1.2). 

У більшості сценаріїв виникнення фінансових шоків варто звернути увагу 

на те, що це лише можливі сценарії, іншими словами, їх виникнення не є 

обов’язковим. Тобто фінансова система лише за певних умов продукує фінансові 

шоки [46, с. 219]. 
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Таблиця 1. 2 

Трансформаційні функції фінансових посередників і сценарії виникнення 

фінансових шоків 

Трансформаційні 

функції 
Сценарії виникнення фінансового шоку 

Трансформація 

обсягів – узгодження 

непропорційності 

залучених та 

розміщених коштів за 

обсягами 

1. Залучення значного обсягу коштів завдяки невеликим внескам, в 

т.ч. їх збільшення через використання ефекту грошово–кредитної 

мультиплікації, зумовлює виникнення значного попиту на 

фінансові активи (буму), ціна яких зростає без тісного зв’язку з їх 

справжньою вартістю. В результаті, коли розпочинається 

ліквідація фінансових активів (масовий продаж фінансових 

інструментів, проблеми з поверненням кредитів тощо), вартість 

активів знижується і фінансові посередники не можуть виконати 

взяті на себе зобов’язання. 

2. Концентрація ризику через придбання великих пакетів фінансових 

інструментів певного виду, надання великих кредитів може бути 

джерелом значних втрат. 

Трансформація 

строків – узгодження 

довгострокових вимог 

та короткострокових 

зобов’язань, 

відповідно 

короткострокових 

вимог та 

довгострокових 

зобов’язань 

 

1. Розміщення короткострокових коштів на довгостроковій основі 

передбачає можливість невиправдання очікувань, зокрема в 

частині обслуговування боргу, вартості фінансових активів, що 

спочатку може бути компенсовано залученням нових інвесторів, 

вкладників, але в кінцевому випадку матиме результатом 

побудову фінансової піраміди, яка за будь–якої негативної 

інформації або події може бути зруйнована, а отже, матиме 

наслідком невиконання зобов’язань фінансовими посередниками. 

2. Розміщення довгострокових коштів на короткостроковій основі 

може спровокувати виникнення цінових бульбашок на фінансові 

активи, і як наслідок, через їх вибух неспроможність виконати 

зобов’язання фінансовим посередником. 

Валютна 

трансформація – 

залучення коштів у 

одній валюті, а 

розміщення в іншій 

 

1. Трансформація коштів в іноземній валюті на національну за умови 

слабкості останньої та відповідно її вищої дохідності в разі 

девальвації національної валюти може зумовити неспроможність 

виконання зобов’язань фінансовими посередниками в іноземній 

валюті. 

2. Трансформація коштів в національній валюті на іноземну за умови 

слабкості національної валюти та з метою захисту від інфляції в 

кінцевому підсумку може зумовити проблеми з якістю фінансових 

активів в іноземній валюті, а отже, й неспроможність виконати 

зобов’язання фінансовими посередниками. 

Трансформація 

фінансових активів 

Створення нових фінансових інструментів, які базуються на вже 

існуючих фінансових активах (сек’юритизація), за умови 

зниження вартості останніх або невиправданій їх оцінці, може 

спровокувати невиконання зобов’язань фінансовими 

посередниками. 

Джерело: складено автором [46, с. 219] 

Для того, щоб з’ясувати, чи може фінансова система стати джерелом 

фінансових шоків, необхідно розглянути основні підходи до теорії фінансових 
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криз (нами було підкреслено, що результатом реалізації фінансових шоків досить 

часто є виникнення фінансових криз). Можна виокремити дві основні теоретичні 

течії, які намагаються дати пояснення природи фінансових криз [330, 344, 411, 

436]. 

Передусім, неокласична фінансова теорія, згідною з якою «…реальна 

сфера, в кінці кінців визначає економічний розвиток, а грошовій сфері рано чи 

пізно доводиться пристосовуватися» [344, с. 1]. Неокласична фінансова теорія 

справді базується на ідеї первинності виробництва (реальної сфери) та 

вторинності фінансової сфери. Якщо розглядати фінансові кризи в цьому 

контексті, то циклічність розвитку реальної сфери породжує циклічність 

розвитку фінансової сфери. Проблема даного підходу полягає в тому, що 

фінансові установи розглядаються лише як фінансові посередники, без 

усвідомлення того, що вони можуть самостійно створювати гроші (ми не беремо 

до уваги емісійну функцію центрального банку). Це усвідомлення прийшло лише 

з розумінням причин глобальної фінансової кризи, коли банки самостійно 

створювали гроші і це не мало жодного стосунку до емісії грошей центральним 

банком і жодного стосунку до розвитку реальної сфери. Обсяг кредитних 

дефолтних свопів у світі у 2007 р. становив 60 трлн дол США [322], а світовий 

валовий продукт – лише 57,597 трлн дол США [220], відповідно обсяг іпотечних 

цінних паперів в США сягав 7 трлн дол США, а ВВП – 13,84 трлн дол США 

[322]. Це є свідченням того, коли фінансова система виконувала не лише 

функцію фінансового посередництва, перетворюючи депозити на кредити та 

інвестиції у цінні папери, але й стала активним підприємцем, який самостійно 

створював саме фінансові активи, які приносили прибуток. Також це не перший 

випадок в історії фінансового посередництва, варто лише згадати Дж. Ло та 

створену ним кредитну систему. Отже, є економічні цикли, є зміни в реальному 

секторі і вони визначають зміни в фінансовій системі згідно з неокласичною 

теорією. Але є ще один аспект неокласичної фінансової теорії, який є 

перешкодою для розвитку теорії фінансових криз у її рамках, зокрема позиція 
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щодо ефективності фінансових ринків (здатності до саморегулювання) та 

раціональних очікувань, що автоматично виключає можливість появи кризи, 

оскільки в ціні (процентній ставці) одразу відображаються усі зміни, які 

відбуваються на ринках, а тому моментально і безболісно відбувається перехід 

до нового еквілібріуму, нового стану рівноваги. Ця ідея також тісно пов’язана з 

ідеєю саморегулювання та самокорекції ринків. Варто відзначити, що це навіть 

не ідея, це економічна парадигма, яка панувала до глобальної фінансової кризи 

[330, c. 3 – 4]. Вона була настільки переконливою, що інші точки зору 

сприймалися зі значним критицизмом. Проте глобальна фінансова криза 

розкрила проблеми неокласичної фінансової теорії і з метою пояснення 

фінансових криз і переосмислення ролі фінансової системи почали повертатися 

до першоджерел неокласичної теорії для її ревізії [46, с. 220]. 

Кейнсіанська (посткейнсіанська) теорія грошової (монетарної) економіки 

базується на тому, що майбутнє не є відомим, визначеним, а отже, й очікування 

економічних агентів не є визначеними. І саме Дж. М. Кейнс довів, що грошова 

сфера є суттєвим елементом економічної системи. Ще краще це визначено 

Х. Мінскі: «Об’єктом кейнсіанського моделювання є те, що капіталістична 

економіка не може бути зрозуміла шляхом поділу її на реальний і фінансовий або 

монетарний сектор. Кейнсіанське моделювання передбачає, що основний аспект 

структури капіталістичної економіки визначається взаємопов'язаними 

балансами, звітами про доходи і часовими рядами потоків грошових зобов'язань, 

які втілені в фінансових інструментах» [434, с. 361]. Підкреслюючи важливість 

теорії Дж. М. Кейнса, Д. Детцер та Х. Херр зазначають, що «Важливим 

моментом є те, що кредит наданий фірмам і інвестиції у продуктивний капітал 

повинні розглядатися як потенційно нестійкий процес. Наприклад, може бути 

інвестовано занадто мало або занадто багато капіталу. Або ж все піде не так і 

виникне ситуація, за якої кредит не зможе бути повернутий» [344, с. 11]. Також 

на відміну від неокласиків посткейнсіанство базується на ідеї регулювання 

фінансових ринків як потенційно нестабільних, що вже було доведено 
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функціонуванням фінансової системи в період після Великої депресії 

1929 – 1933 рр. та до фінансової лібералізації кінця ХХ століття в більшості країн 

світу [46, с. 220]. 

Послідовником Дж. М. Кейнса в контексті саме теорії монетарної 

економіки є Х. Мінскі. Його теорія фінансової крихкості (нестабільності) 

активно дискутується, особливо з огляду на глобальну фінансову кризу. 

Водночас, його підхід до розуміння сучасної економіки як «капіталізму 

фінансових менеджерів (компаній – ред.)» [434, с. 362] є важливою основою 

розуміння дії фінансових шоків, а також їх значної ролі у виникненні криз. 

Насправді, якщо подивитися на Велику депресію 1929 – 1933 рр. та глобальну 

фінансову кризу 2008 – 2009 рр., можна знайти багато цікавих паралелей 

[46, с. 220]. Власне, період до Великої депресії за Х. Мінскі – це період раннього 

капіталізму фінансових менеджерів або фінансового капіталізму. Важливою 

роботою, в якій надається характеристика цього періоду є робота Р. Гільфердінга 

«Фінансовий капітал. Дослідження новітньої фази капіталістичного розвитку», в 

якій зазначається, що «Характерною особливістю «сучасного» капіталізму є ті 

процеси концентрації, які виявляються, з одного боку, в «знищенні вільної 

конкуренції», ... а з іншого боку – в усе більш тісному зв’язку між банковим і 

промисловим капіталом. Завдяки цьому зв’язку капітал ... приймає форму 

фінансового капіталу, що представляє найвищу і найбільш абстрактну форму 

прояву капіталу» [70, с. ХV]. Це вагома віха в розумінні важливості фінансового 

капіталу в розвитку економіки, коли він зі звичайного явища перетворюється в 

інструмент, який визначає розвиток економіки, але ще більш значущим є 

розуміння того, що відбувається об’єднання чи краще злиття фінансового та 

інших форм капіталу: «Фінансовий капітал знаменує уніфікацію капіталу. 

Раніше розділені сфери промислового, торгового і банкового капіталу поставлені 

тепер під керівництво фінансової аристократії, яка об’єднує в тісній 

персональній унії панів промисловості і банки» [70, с. 351]. Це також є основою 

для розуміння природи фінансових криз, яка визначається Р. Гільфердінгом 
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досить неоднозначно, в традиціях Дж. Ло: «Призупинення збуту доходить до 

крайніх меж, коли воно ускладнюється банковою та грошовою кризою. Але якщо 

для потреб обігу видаються необхідні кредитні гроші, то можна і уникнути 

грошової кризи ... Грошові кризи постійно виникають тільки в тому випадку, 

якщо банки ... зустрічали перешкоду тому, щоб надавати в розпорядження 

необхідні кредитні гроші» [70, с. 320].  

Таким чином, фінансова криза, а також і економічна криза можуть бути 

зумовлені недостатньою пропозицією кредитних грошей, тобто шоком 

кредитної рестрикції чи шоком недостатньої кредитної експансії. Якщо говорити 

сучасною мовою, то як фінансові установи, так і нефінансові корпорації 

стикаються з проблемою ліквідності, яка зумовлена недостатністю грошей в 

економіці. По ідеї розв’язання даної проблеми – це випуск нових грошей, яких 

би вистачило для покриття попиту на гроші. Але той же Р. Гільфердінг помітив 

ще одну особливість: «Під час розквіту попит перевищує пропозицію ... Тут 

також слід відзначити, що попит в цей період нерідко набуває спекулятивного 

характеру. Купують в розрахунку на те, що ціни будуть підніматися. Підвищення 

ціни, що обмежує споживчий попит, як раз стимулює попит спекулятивний» [70, 

с. 218]. Отже, ми отримуємо достатньо серйозне протиріччя: фінансові 

посередники мають створювати нові гроші для задоволення спекулятивного 

попиту, який нічим не забезпечений. Нескінченно цей процес розкручування 

спекулятивної спіралі не триватиме, оскільки обов’язково на певному етапі 

відбудеться зупинка. Очевидно, що чим раніше це станеться, тим меншими 

будуть негативні наслідки. Водночас, як показує історичний досвід, самостійно 

фінансові установи цього зробити не можуть, а отже, цілком логічним стає 

втручання держави в ці процеси [46, с. 221]. 

Х. Мінскі виокремлює такі ознаки капіталізму з огляду на специфіку 

функціонування фінансових посередників [434, с. 363]. По-перше, практично 

весь бізнес організований як корпорації. Ця перша теза є дуже важливою, 

оскільки корпоратизація означає зростання масштабів економічної діяльності, а 
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отже, є тенденцією до нестабільності. Одна справа, якщо збанкрутує з тих чи 

інших причин невелика компанія, малий підприємець, і зовсім інша – велика 

корпорація, незалежно від того чи є вона фінансовим посередником. Зважаючи 

ж на те, що капітал більшості таких корпорацій формується на акціонерній 

основі, а ціна акцій не завжди корелює зі справжньою вартістю корпорації, 

невизначеність посилюється. 

По-друге, ця теза є важливою з огляду на таку ознаку: значна частина 

зобов’язань корпорацій утримується фінансовими установами (банками, 

страховими компаніями, пенсійними фондами, інвестиційними компаніями 

тощо). Отже, якщо має місце банкрутство нефінансової корпорації, це може 

спричинити банкрутство фінансової установи у разі недотримання принципу 

диверсифікації активів, тому що їх баланси по’вязані. Також фінансові установи 

утримують не тільки частину зобов’язань корпорацій, але й їх власний капітал, 

оскільки більшість корпорацій є відкритими, а, отже, їх акції (власний капітал) 

торгуються на біржових та позабіржових майданчиках, і, до речі, можуть бути 

відмінним об’єктом спекуляції та виникнення цінових бульбашок [46, с. 221]. 

По-третє, поява нових фінансових установ (за часів Х. Мінскі – пенсійних 

та взаємних фондів). Діяльність цих установ важлива для підвищення добробуту 

економічних агентів, як корпорацій, так і домогосподарств. Ці установи варто 

оцінювати з огляду на формування та розміщення коштів або з позицій 

збалансування активів та пасивів за строками, обсягами, ризиками тощо. З точки 

зору формування коштів і соціальної ролі пенсійні фонди – це джерело майбутніх 

додаткових доходів за досягнення домогосподарствами певного віку. 

Домогосподарства в більшості випадків задовго до пенсійного віку 

відмовляються від частини витрат на поточне споживання з метою інвестування 

своїх коштів. Отже, завдання пенсійних фондів – збереження і примноження 

інвестованих коштів, тобто мають бути придбані активи, які забезпечать 

досягнення вище означеної цілі. Вкладення передбачені, як правило, в фінансові 

активи, зокрема цінні папери. Отже, поява нових фінансових установ – це 
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додатковий попит на фінансові активи, а це своєю чергою, може призвести і 

призводить до виникнення фінансових шоків. Така ж ідея закладена й у 

функціонування взаємних фондів: залучаються кошти дрібних інвесторів, 

інвесторів, які мають, наприклад, 10 доларів США. Іншими словами інвесторів, 

кошти яких ніколи б не потрапили на ринок, якби не створення взаємних фондів. 

Це додатковий попит, передусім, на фінансові активи, це додаткові ресурси, які 

були неочікуваними. Якщо вважати, що вони почали активно створюватися в 

1970–х рр., то станом на 2014 р. активи цих фондів у світі складали близько 

31 трлн дол США. Активи банків станом на 2014 р. становили близько 150 трлн 

дол США [466]. Очевидно, що нові фінансові установи можуть суттєво вплинути 

і трансформувати потоки грошових зобов’язань [46, с. 221 - 222].  

По-четверте, Х. Мінскі наголошує, що регулювання таких фінансових 

установ достатньо обмежене. Зрозуміло, що  це може сприяти розвитку ситуацій, 

які в кінцевому підсумку стають дестабілізуючими, як під час глобальної 

фінансової кризи. Так, пенсійним фондам дозволяється інвестувати кошти в 

цінні папери з високим рейтингом, а, отже, існує захист інвесторів. Вони знають 

напевне, що тільки високоякісні цінні папери потраплять до портфеля 

пенсійного фонду. Водночас, на ринок виходить корпорація, цінні папери якої є 

нижчої якості, а, отже, недостатньо надійні. За логікою, пенсійний фонд не має 

права вкладати кошти в такі цінні папери, оскільки існує законодавче обмеження 

щодо якості цінних паперів. Паралельно, з’являється інша фінансова установа 

(страхова компанія, банк), яка має необхідний рейтинг, і ця фінансова установа 

надає гарантію на випадок банкрутства корпорації. Таким чином, пенсійному 

фонду можна вкладати кошти в цінні папери цієї корпорації. Однак, страхові 

компанії та банки не завжди спроможні виконати свої зобов’язання, про що 

свідчать наслідки глобальної фінансової кризи і події, які їх супроводжували, 

зокрема банкрутство банку «Lehman Brothers» через колосальні позабалансові 

зобов’язання та необхідність порятунку страхової компанії «AIG». Глобальна 
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фінансова криза наочно засвідчила недосконалість регулювання: і державного 

регулювання, і саморегулювання [46, с. 221 - 222].  

По-п’яте, метою пенсійних і взаємних фондів є максимізація вартості 

інвестицій. Зрозуміло, що вони намагатимуться ризикувати. І не просто 

ризикувати, діючи у відповідному законодавчому полі, вони намагатимуться 

його обійти, що мало і матиме наслідком розвиток фінансових інновацій, 

наприклад, складних структур на кшталт сек’юритизації [48].  

По-шосте, ефективність діяльності таких нових фінансових установ 

вимірюватиметься отриманим прибутком. Це буде прибуток не тільки у вигляді 

отриманих дивідендів чи сплачених процентів, але й зростання вартості 

фінансових активів, яку в умовах невизначеності, обрахувати практично 

неможливо, особливо в умовах розігрітих очікувань. Так, Р. Гільфердінг 

зазначав: «Отримання якомога більшого прибутку – мотив будь–якого 

індивідуального капіталіста – перетворюється в максиму його економічних дій, 

що обов'язково виникає з умов капіталістичної конкурентної боротьби» 

[70, с. 207]. Це було в 1720–х рр. у Франції за Дж. Ло, і це було в 2000–х рр. в 

США за активного буму розвитку інтернет-компаній. І це було багато разів в 

минулому і буде в майбутньому. Історія повторюється з певними елементами 

новизни, оскільки якщо проаналізувати дослідження впливу грошей, передусім 

збільшення їх кількості у окремої людини, на мозок, то отримаємо цікавий 

результат: мозок людини однаково реагує в очікуванні на отримання дози 

кокаїну і отримання грошей від спекуляцій, від отримання надприбутку [494]. 

Ключове слово – можливість. Не факт, що людина отримає цей надприбуток, 

лише можливість. Звичайно, на думку психологів – це не є свідченням 

нераціональності поведінки, але все ж це й не можна назвати раціональною 

поведінкою. Упродовж тривалого часу економічний агент може поводитися 

раціонально, але обов’язково будуть моменти, передумови, які ввімкнуть 

механізм нераціонального поводження з грошима [46, с. 221 - 222]. У цьому разі 

можна послатися до теорії обмеженої раціональності Г. Саймона, яка активно 
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використовується в економічних науках, і згідно з якою економічні агенти 

внаслідок обмеженості в ресурсах можуть прийняти нераціональне або менш 

раціональне рішення. У кінцевому підсумку, це може призвести до негативних 

наслідків. Поштовхом у фінансовій сфері до прийняття нераціональних або менш 

раціональних рішень може бути посилення конкуренції, бажання максимізувати 

прибуток тощо. У такому разі виконання трансформаційних функцій 

фінансовими посередниками може призводити до виникнення значних 

дисбалансів. Так, посилення конкуренції означає, що фінансові посередники 

постійно скорочують час для визначення доцільності здійснення тієї чи іншої 

операції. Якщо раніше класичними принципами кредитування вважалися 

поверненість, платність, строковість, забезпеченість, кредитоспроможність та 

цільовий характер, і дотримання цих принципів забезпечувало в переважній 

більшості випадків якість кредитного портфеля й відповідний рівень прибутку, 

то в сучасних умовах чотири останні принципи, принаймні в кредитуванні 

фізичних осіб, не завжди використовуються, а рішення про надання кредиту 

навіть консервативними, в порівнянні з іншими фінансовими посередниками, 

банками може бути ухваленим впродовж десяти – п’ятнадцяти хвилин і лише за 

умови наявності обмеженої кількості документів. Така ситуація склалася лише 

тому, ще раз підкреслимо, що відбулося посилення конкуренції між банками та 

небанківськими фінансовими посередниками, зокрема, фінансовими 

компаніями, кредитними спілками і ломбардами. 

Підсумовуючи вище викладене, можемо зазначити, що по-перше, 

фінансові установи стають рівноцінними, а в деяких розвинених країнах 

домінуючими економічними агентами порівняно з нефінансовими 

корпораціями. Крім того, корпоратизація зумовила появу таких фінансових 

установ, які є системно важливими і з якими пов’язується ідея «too big to fail». 

Так, у США (економічна та фінансова системи Сполучених Штатів Америки є 

основою значної кількості економічних досліджень, оскільки в більшості 

випадків є визначальною для економік інших країн світу. Також США 
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залишається «законодавцем моди» з розвитку фінансових установ, фінансових 

ринків та фінансових інструментів) у 1990 р. 10 (20) найбільших банків тримали 

10% (12%) фінансових активів, в той час як в 2009 р. – 50% (70%) [492, с. 818]. 

Ця ж тенденція характерна для інших країн, і розвинених, і тих, що 

розвиваються. По-друге, фінансові установи постійно збільшують пропозицію 

грошей, яка забезпечується не стільки пасивним фінансовим посередництвом, 

скільки активним створенням грошей, у т.ч. через запровадження фінансових 

інновацій. Небезпека такого збільшення полягає в тому, що починають 

фінансуватися «ілюзорні» проекти, передумовами виникнення яких є 

спекулятивний попит.  По-третє, фінансові установи, як і нефінансові корпорації, 

прагнуть до максимізації прибутку. Зростання прибутків може бути забезпечене 

або розширенням діяльності, або зростанням ризикованості здійснюваних 

операцій. Зважаючи на дані щодо динаміки питомої ваги прибутків фінансових 

установ у загальному обсязі прибутків корпорацій у США за 1929 – 2015 рр., 

можна констатувати суттєве нарощення ними своїх прибутків. Проте, варто 

проаналізувати і порівняти логарифмовані обсяги прибутків фінансових установ 

і нефінансових корпорацій. Якщо у 1929 р. питома вага прибутків фінансових 

установ у загальному обсязі прибутків корпорацій становила близько 15%, то в 

2000–х рр. зросла до більш ніж 35% і навіть після глобальної фінансової кризи 

становила більше 25% (рис. 1.11). 

Примітним є те, що волатильність прибутків фінансових установ є вищою, 

ніж нефінансових корпорацій. Навіть за результатами глобальної фінансової 

кризи цілком очевидно, що зростання прибутків було зумовлене не стільки 

розширенням діяльності фінансових установ, скільки зростанням їх 

ризикованості. Варто також звернути й увагу на те, наскільки швидко 

відбувалося відновлення фінансових установ порівняно з нефінансовими 

корпораціями після криз, які мали місце впродовж зазначеного проміжку часу 

(наприклад, кризи 1970–х рр., кризи 2000–х рр.), а також на той факт, що 

скорочується розрив між зростанням прибутків фінансових установ і 
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нефінансових корпорацій. По–четверте, фінансові установи в сучасному 

глобалізованому світі з відкритими фінансовими ринками стають 

транснаціональними, що суттєво посилює ризиковість виконання ними 

трансформаційних функцій [46, с. 221-222]. 

 

Рис. 1. 11. Динаміка показників прибутку в США, 1929 – 2018 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [304] 

До цього часу акцентовано увагу на тенденціях, які притаманні фінансовій 

системі, фінансовим установам загалом. Розглянемо більш детально ідею 

фінансової нестабільності, запропоновану Х. Мінскі. Як було зазначено раніше, 

фінансова система може складатися з трьох основних видів фінансових установ: 

хеджеві фонди, спекулятивні фонди та фонди Понці [436]. Модель поведінки 

кожного з даних видів є різною з огляду на формування та розміщення коштів.  

Так, грошові потоки хеджевих фондів забезпечують можливість 

повернення відсотків та основної суми заборгованості інвесторам (вкладникам) 

згідно з укладеними контрактами. Іншими словами, активні операції 

(кредитування, інвестування) є достатньо надійними і прибутковими, і це 

дозволяє виконувати зобов’язання перед вкладниками та кредиторами без 

додаткового залучення нових вкладників чи кредиторів. Значну роль відіграє 
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також і власний капітал, і чим більшою є частка власного капіталу, тим більш 

стабільними є ці фонди.  

Спекулятивні фонди мають достатні грошові потоки тільки для виплати 

відсотків, тобто фінансові активи таких фондів забезпечують лише часткове 

виконання поточних зобов’язань перед вкладниками та кредиторами, а повне 

виконання зобов’язань можливе лише за рахунок залучення нових вкладників та 

кредиторів. Такий механізм працює в разі, якщо має місце, наприклад, вкладення 

коштів в проекти, які за строками перевищують залучені під них кошти. Грошові 

потоки за такими проектами справді будуть забезпечувати лише відсоткові 

виплати, а тому спекулятивні фонди потребуватимуть нових вкладників та 

кредиторів для виконання зобов’язань в повному обсязі.  

Фонди Понці не мають достатніх грошових потоків ані для виплати 

відсотків, ані для виплати основної суми, а джерелом виплат є або нові 

запозичення (фактично, будується фінансова піраміда), або продаж активів. 

Фонди Понці – це історична назва, і звичайно, викладаючи свою теорію, 

Х. Мінскі не мав на увазі шахрайство у чистому вигляді. У даному випадку мова 

йде передусім про вкладення коштів у надризикові фінансові активи.   

Отже, за Х. Мінскі, фінансова система може вважатися стабільною, якщо в 

ній превалюють хеджеві фонди, які фактично мають виконувати всі ті важливі 

функції фінансових посередників, про які було зазначено на початку параграфу. 

І водночас, вона стає нестабільною, якщо зростає питома вага спекулятивних 

фондів та фондів Понці, які продукують фінансові шоки, зокрема двох типів: 

шоки пропозиції грошей (результат – створення бульбашок на фінансових 

ринках) та шоки попиту на гроші (результат – знищення бульбашок через 

необхідність відповідати за своїми зобов’язаннями). Також зазначається, що 

тривале забезпечення стабільності економіки вже є передумовою поступової 

еволюції хеджевих фондів спочатку в спекулятивні фонди, а згодом в фонди 

Понці. Розглянемо можливість застосування цієї теорії на сучасному етапі 

розвитку фінансової системи. 
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Розпочнемо з хеджевих фондів, до яких Х. Мінскі зараховував банки. 

Щоправда необхідно уточнити певні характеристики таких хеджевих фондів, 

зокрема, вимоги щодо наявності власного капіталу. Ще раз підкреслимо, що 

якщо вести мову про банки, то в сучасних умовах показник відношення їх 

власного капіталу до активів є цілком достатнім. Лише в поодиноких випадках 

значення цього показника є нижчим за 8%, а в більшості країн він перевищує 

10%, що є цілком прийнятним для банків як для фінансових посередників 

(рис. 1.12). 

На рис. 1.12 простежуються тенденції як до зростання цього показника у 

тих країнах, де його значення було невисоким – Україні, Польщі, Великій 

Британії, так і до його зниження у країнах, де його значення було надвисоким – 

Вірменії, Грузії та інших. Однак, через структуру власного капіталу, яка 

передбачає відображення як прибутків, так і збитків, власний капітал є достатньо 

проциклічним показником. Як результат, під час глобальної фінансової кризи 

його було недостатньо для покриття збитків. Можна стверджувати, що ситуація 

навіть гірша, ніж передбачав Х. Мінскі – власного капіталу фінансовим 

установам недостатньо.  

 

Рис. 1. 12. Динаміка показника відношення капіталу банків до активів в окремих 

країнах світу, %, 2005 – 2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [220] 
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Що ж до грошових потоків фондів, то варто згадати принаймні про дві 

важливі їх характеристики: час та процент. Отже, маємо фонд, який може 

провадити три основні моделі фінансування. Перша модель – класична, коли 

виконується «золоте правило банкіра», а отже, це яскравий приклад хеджевого 

фонду (рис. 1.13).  

t0 

 

Стабільний варіант розвитку подій в t1 

 

Шоковий варіант розвитку подій в t1 

 

 

Рис. 1. 13. Модель поведінки хеджевого фонду за умови дотримання «золотого 

правила банкіра» 

Джерело: побудовано автором 
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10% та їх розміщення на 1 рік під 20%. У строк t1 має відбутися погашення боргу 

позичальником та виконання зобов’язань хеджевим фондом. Проте, саме час є 

визначальним, і в принципі можливий розвиток двох варіантів ситуацій.  

Перший варіант – стабільний, коли позичальник виконує свої 

зобов’язання, а, отже, хеджевий фонд також буде спроможний виконати свої 

зобов’язання і отримати прибуток. Другий варіант – шоковий, коли позичальник 

не виконує зобов’язання, а отже, хеджевий фонд має вдатися до 

екстраординарних дій залежно від того, наскільки високою є довіра економічних 

агентів до нього. Якщо рівень довіри високий, то є можливість вийти на 

фінансовий ринок і отримати кошти за прийнятною ціною. Якщо рівень довіри 

низький, то необхідно буде звертатися до кредитора останньої інстанції або ж 

здійснювати продаж активів. 

Друга модель, яка передбачає залучення коштів на короткий строк та 

відповідне їх розміщення у довгострокові фінансові активи, вже більш 

характерна для спекулятивного фонду. Виконання зобов’язань не може бути 

здійснене виключно за рахунок грошового потоку від розміщених коштів, а отже, 

швидше за все, буде здійснене їх додаткове залучення і розмір прибутку вже не 

є таким очевидним, оскільки залучення додаткових коштів відбуватиметься за 

новими відсотковими ставками (немає гарантій, що їх рівень лишатиметься 

незмінним). Проте, в цій моделі, по-перше, процентні ставки залишимо без змін, 

по-друге, зважаючи на те, що строк залучення коштів менший, ніж в 

попередньому прикладі, то й процентна ставка має бути нижчою – 8% (рис. 1.14). 

Ми оперуватимемо трьома часовими відрізками: t0 – час залучення коштів 

від першого інвестора та їх розміщення, t1 – час повернення коштів першому 

інвестору, t2 – час повернення коштів позичальником та повернення коштів 

другому інвестору. З рис. 1.14 очевидно, що ускладнення моделі і введення 

часового дисбалансу суттєво посилює уразливість фінансових посередників і 

зростає їх чутливість до фінансових шоків як в час t1, так і особливо в час t2, якщо 

в t1 було реалізовано шоковий сценарій.  
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Шоковий варіант розвитку подій в t1 

 
 

 
Стабільний варіант розвитку подій в t2 

 
Шоковий варіант розвитку подій в t2 

 

 
Рис. 1. 14. Модель поведінки спекулятивного фонду за умови перевищення 

строку розміщення коштів над строком їх залучення 

Джерело: побудовано автором 
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Також дисбаланс дає фінансовому посереднику додатковий процентний 

прибуток за умови незмінності процентної ставки. Модель набуде ознак моделі 

Понці в разі, якщо збільшуватиметься часовий дисбаланс, зокрема, якщо кредит 

на 1 рік забезпечуватиметься депозитами строком на 1 місяць. Цей приклад 

справді доводить теорему Х. Мінскі, яка свідчить, що чим більш тривалий час 

ситуація є стабільною, тим більш катастрофічними будуть наслідки, оскільки 

стабільність дозволяє з легкістю розвивати спекулятивні фонди та фонди Понці. 

Стабільність, особливо на довгостроковому проміжку часу, призводить до 

ситуації, за якої втрачається пильність. У періоди стабільності знижуються 

вимоги до позичальників, вкладники та інвестори не звертають увагу на 

надійність фінансових посередників тощо. 

Розгляд цих двох моделей актуалізує два важливих питання: де межа, за 

якої відбувається перетворення хеджевого фонду на спекулятивний і згодом на 

фонд Понці та якою є критична питома вага спекулятивних фондів і фондів 

Понці, що може призвести до колапсу фінансової системи. Для з’ясування цих 

питань більш детально зупинимося на особливостях функціонування вище 

наведених фондів і визначимо очікувану та реалізовану процентну маржу за 

умови існування 7 фондів, де фонд 1 є найбільш консервативним (відношення 

середнього строку депозиту до середнього строку кредиту складає 0,5), а фонд 7 

– найбільш спекулятивним (відношення середнього строку депозиту до 

середнього строку кредиту складає 0,08). Вихідні дані характеристик діяльності 

цих фондів є такі: норма обов’язкового резервування – 0%, резерви під кредити 

– 0%, кожен фонд може надати кредит на 12 місяців за фіксованою ставкою 30%, 

сума кредиту кожного фонду дорівнює сумі депозиту, кожен фонд обирає свою 

стратегію формування коштів: фонд 1 – залучення коштів на 9 і згодом на 3 

місяці, фонд 7 – щомісячне формування коштів. Додаток А (табл. А.1) ілюструє 

прогнозовані процентні ставки відповідно до очікувань фондів. Згідно з 

прогнозом кожен з фондів очікує отримати процентну маржу, яка відповідає 

обраним параметрам, а саме відношенню середнього строку депозиту до 
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середнього строку кредиту та зміні процентної ставки, проте фактична ситуація 

може виявитися такою, що суттєво знизить ефективність функціонування 

фондів, зокрема тих, що наразилися на значно вищі рівні ризиків (рис. 1.15). 

 

Рис. 1. 15. Очікувана та реалізована процентна маржа фондів залежно від 

відношення середнього строку депозиту до середнього строку кредиту та зміни 

процентної ставки 

Джерело: побудовано автором 

Цілком очевидно, що Фонд 7 отримає найбільшу процентну маржу в разі, 

якщо його прогноз виявиться правильним і його стратегія не зміниться (Додаток 

А, табл. А.2). Ця стратегія є найризикованішою. Проте, якщо до цього ситуація 

була стабільною і спостерігався тренд до зниження процентної ставки, більшість 

учасників ринку можуть використати саме цю стратегію. Це є ще одним 

підтвердженням першої теореми Х. Мінскі. У разі ж, якщо прогноз не 

справджується і реалізується інший сценарій – негативний (Додаток А, 

табл. А.3), фінансова система продукує шок, який виявляється в тому, що зростає 

попит на нові депозити за більш високими ставками, що може призвести до 

суттєвого зниження процентної маржі фінансових посередників (Додаток А, 
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табл. А.4), а також може виникнути шок ліквідності, коли можливості залучення 

нових коштів будуть суттєво обмежені.  

Розгляд даної ситуації дозволяє дійти таких висновків. По-перше, якщо 

ситуація впродовж тривалого проміжку часу була стабільною, більшість 

фінансових посередників будуть рухатися від консервативної до більш 

спекулятивної стратегії, яка забезпечує вищий рівень прибутковості. По-друге, 

розрив між прибутковостями фонду 7 та фонду 1 у разі реалізації очікуваного 

сценарію складе 360 п.п., а у разі фактично реалізованого сценарію – мінус 114 

п.п. Тобто потенційні втрати від спекуляції набагато вищі, ніж потенційні 

прибутки як на рівні окремих фінансових посередників, так і на рівні фінансової 

системи. По-третє, чим більшими будуть активи фонду 7 і чим меншими 

фонду 1, тим гіршою буде ситуація загалом, що актуалізує питання 

функціонування системно важливих фінансових посередників. 

Третя схема – це фінансування короткострокових вкладень за рахунок 

довгострокових внесків (рис. 1.16). На перший погляд, такий варіант є достатньо 

безпечним. Однак, виникає інша проблема, на якій основі довгострокові кошти 

вкладаються в короткострокові проекти. Ця нелогічність може мати цілком 

тривіальне пояснення – висока дохідність реалізації короткострокових проектів. 

Саме тому таке фінансування може сприяти зростанню цін на фінансові активи 

та появі цінових бульбашок, оскільки в такі проекти спрямовуватимуться не 

тільки короткострокові, але й довгострокові кошти. Як результат, ціни 

зростатимуть ще швидшими темпами. Ніхто не може гарантувати, що на момент 

ліквідації обсяг грошового потоку від реалізації фінансових активів буде 

достатнім для виконання зобов’язань фондом, навіть зважаючи на той факт, що 

начебто є час знайти необхідні кошти. Справа в тому, що в разі розгортання 

паніки, джерела ліквідності будуть швидко вичерпані. У загальному вигляді це 

показано на рис. 1.16, оскільки досить складно окреслити всі можливі варіанти 

після настання шоку в момент часу t1. 
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Рис. 1. 16. Модель поведінки спекулятивного фонду за умови перевищення 

строку залучення коштів над строком їх розміщення 

Джерело: побудовано автором 
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Підсумовуючи вище викладене, можемо зазначити, що по-перше, 

фінансові посередники стають рівноцінними, а в деяких розвинених країнах 

домінуючими економічними агентами порівняно з нефінансовими 

корпораціями. Крім того, корпоратизація зумовила появу таких фінансових 

посередників, які називаються системно важливими і з якими пов’язується ідея 

«too big to fail». По-друге, фінансові установи постійно збільшують пропозицію 

грошей, яка забезпечується не стільки пасивним фінансовим посередництвом, 

скільки активним створенням грошей, у т.ч. через запровадження фінансових 

інновацій. Небезпека такого збільшення полягає в тому, що починають 

фінансуватися «ілюзорні» проекти, передумовами виникнення яких є 

спекулятивний попит. По-третє, фінансові установи прагнуть до максимізації 

прибутку, а отже, їх діяльність є ризиковою. Зважаючи на дані щодо динаміки 

питомої ваги прибутків фінансових установ в загальному обсязі прибутків 

корпорацій в США за 1929–2018 рр., можна констатувати, що фінансові 

корпорації суттєво наростили свої прибутки, а, отже, цілком логічно припустити, 

що й їх ризики також зросли. Варто також звернути й увагу на те, наскільки 

швидко відбувалося відновлення фінансових посередників порівняно з 

нефінансовими після криз, які мали місце впродовж зазначеного проміжку часу 

(зокрема, кризи 1970-х рр., кризи 2000-х рр.), а також на той факт, що 

скорочується розрив між зростанням прибутків фінансових установ та 

нефінансових корпорацій. По-четверте, фінансові посередники у сучасному 

глобалізованому світі з відкритими фінансовими ринками стають 

транснаціональними, що суттєво посилює можливості трансмісії фінансових 

шоків із одного регіону до іншого. Саме тому актуалізується питання міграції 

фінансових шоків із однієї країни до іншої, а тому в подальшому зупинимося на 

порівнянні фінансових систем і розвинених країн, і країн, що розвиваються, в 

контексті виникнення та дисемінації фінансових шоків. Наразі зосередимо увагу 

на фінансових шоках, на які наражається банківська система. 
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1.3. Декомпозиція релевантних для банківської системи фінансових шоків 

 

Важливою складовою фінансової системи є банківська система. Це 

зумовлено тим, що банківська система є складним поняттям, яке в більшості 

випадків розглядається як система, що складається з двох рівнів: перший рівень 

– центральний банк, другий рівень – комерційні банки. Традиційно, поняття 

банківської системи подається як «…законодавчо визначеної, чітко 

структурованої та субординованої сукупності фінансових посередників, які 

займаються банківською діяльністю на постійній професійній основі і 

функціонально взаємозв’язані в самостійну економічну структуру» [73, с. 455]. 

Такий підхід використовують більшість учених, зокрема, І. Д’яконова 

[76, с. 184 – 185]. Також О. Дзюблюк зазначає: «Специфіка банківської системи, 

її визначальні ознаки зумовлюються саме банківською діяльністю… Проте, 

попри усю спільність специфічних ознак, які вирізняють банки серед інших 

численних ринкових інститутів, у самій банківській системі має місце чітка 

структуризація, адже власне поняття системи передбачає також певну 

ієрархічність побудови елементів, що її утворюють. А якщо йдеться про таку 

складну систему як банківська, то потреби забезпечення належного регулювання 

і контролю об’єктивно зумовлюють необхідність виділення двох рівнів 

відповідно до відмінностей у функціональному призначенні банків» [79, с. 148]. 

А. Муглер відзначає, що банківська система складається з системи центрального 

банку та системи комерційних банків, які в свою чергу можуть бути 

структуровані в сектор приватних банків, сектор ощадних кас тощо 

[441, с. 39 – 49]. 

Водночас окремі вчені використовують поняття «банківська система» для 

сукупності або системи комерційних банків. Т. Адріан та Х. Шін ведуть мову про 

тіньову банківську систему, яка сформувалася внаслідок використання нових 

технологій, зокрема сек’юритизації, на ринку капіталів [277]. Ч. Фрідмен, 

аналізуючи канадську банківську систему, виключно веде мову про комерційні 

банки [375]. Т. Хьоніг та Ч. Морріс, досліджуючи питання реструктуризації 
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банківської системи, мають на увазі саме реструктуризацію банків другого рівня 

банківської системи [397]. Також В. Рашкован та Р. Корнилюк зазначають: 

«Політика НБУ в напрямі подальшої консолідації та капіталізації сприяє 

трансформації банківської системи через збільшення фінансового потенціалу і 

зниження індивідуальних ризиків банків» [175, c. 32], що свідчить про розуміння 

банківської системи як системи комерційних банків. А. Кузнєцова наголошує, 

що в результаті кризи 2008 – 2009 рр. «… консолідація банківської системи в 

Україні не характеризується великою кількістю злиттів та поглинань банків, 

відзначаючись іншими способами укрупнення банків на ринку» [115, c. 7], що 

теж підкреслює розуміння даного поняття як системи комерційних банків. 

Останнім часом з’явилася тенденція до виокремлення ще одного поняття –  

«банківський сектор» – під яким мають на увазі саме другий рівень банківської 

системи, тобто рівень комерційних банків. Це характерно для праць 

О. Барановського, Н. Шелудько. Так, О. Барановський погоджується з думкою 

інших вчених, що «…на рівні регулятора має бути вироблена концепція 

управління активами і пасивами банківського сектору національної економіки в 

посткризовий період, оскільки, як показав розвиток кризових явищ у банківській 

сфері, традиційні моделі, методи й інструменти управління ними засвідчили 

свою неспроможність забезпечити стабільне функціонування банківських 

інститутів» [12, с. 171]. Ця теза засвідчує, що банківський сектор – це сектор 

лише комерційних банків, а не сектор центрального та комерційних банків. Так 

само Н. Шелудько зазначає: «Нинішні обставини є виключно сприятливими для 

того, щоб кризові явища у банківській системі у поєднанні з антикризовою 

політикою Уряду та регулюючих органів, передусім НБУ, стали основою 

якісного і глибокого структурно–функціонального оновлення банківського 

сектора з тим, щоб у перспективі він перестав бути стимулятором споживацької 

імпортозалежної моделі розвитку національної економіки, а став інвестиційно 

орієнтованим стимулятором» [259, с. 25]. З контексту зрозуміло, що автор теж 
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вважає банківським сектором сектор комерційних банків. Цей підхід 

простежується і в низці інших праць [80, 94, 109, 116, 324]. 

Водночас, досить часто вчені оперують обома поняттями як 

синонімічними. Д. Джаффі та М. Леновіан під банківським сектором та 

банківською системою мають на увазі передусім структурування комерційних 

банків за різними ознаками [404]. Так само Ф. Мішкін аналізує причини проблем 

в банківському секторі [437, с. 191] та порівнює баланси банківської системи 

(системи комерційних банків) та системи федерального резерву (системи 

федеральних резервних банків або системи центрального банку) [437, с. 361]. 

Також і фахівці центральних банків у річній звітності використовують поняття 

«банківський сектор» та «банківська система» як синоніми [287, с. 7]. 

Здійснений вище огляд наукової літератури дозволяє зробити висновок, що  

немає чіткого розуміння відмінності одного поняття від іншого, все залежить від 

того, в якому контексті кожен автор вживає те чи інше поняття, або ж обидва 

разом. У цьому зв’язку хочемо зробити декілька ремарок. 

Ремарка перша, поняття «банківська система» є історичним, воно 

сформувалося набагато раніше, ніж поняття «банківський сектор». Як в працях 

представників натуралістичної теорії кредиту, зокрема А. Сміта [463], Д. Рікардо 

[452], так і в працях представників капіталотворчої теорії кредиту, зокрема 

Г. Маклеода [422], К. Маркса [427], Дж. М. Кейнса [410], М. Фрідмена [376], 

Ф. Хайєка [391] використовуються поняття «банкіри», «банки», «банківська 

система», але не поняття «банківський сектор». Поняття «інституційного 

сектору економіки» або «сектору економіки» було визначено та закріплено в 

документах Організації об’єднаних націй у 1953 р. [270]. Основна ідея полягала 

в уніфікації підходів до розрахунку основних макроекономічних показників для 

уможливлення їх міжкраїнового порівняння. Також було зазначено, що метою 

національного рахівництва є «…опис структури економічної системи з точки 

зору здійснюваних транзакцій» [270, c. 4]. Згідно з цього ж документу було 

запропоновано виділяти три основні сектори економіки: домогосподарства, 
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підприємства та органи державного управління, які, в свою чергу, могли 

поділятися на підсектори [270, c. 11]. На той час не було зроблено поділу 

підсекторів залежно від виду діяльності підприємств: фінансової чи 

нефінансової. Зважаючи ж на те, що економіка змінюється, розвивається, одні 

види економічної діяльності зникають і виникають інші в 1968 р., 1993 р. та у 

2008 р. відбувається фундаментальний перегляд підходів до національного 

рахівництва. Саме в 1968 р. з’являється поняття «інституційна одиниця » та поділ 

економіки на інституційні сектори та підсектори. Відповідно, виокремлюється 

сектор фінансових установ з чотирма підсекторами: центральний банк, інші 

монетарні інститути (банки, крім центрального банку), страхові компанії та 

пенсійні фонди, інші фінансові установи [271, с. 78 – 79]. Очевидно, що саме цей 

крок й сприяв виникненню та використанню понять «фінансовий сектор», 

«банківський сектор» в економічних дослідженнях, оскільки вчені починають 

здійснювати порівняння діяльності банків різних країн, користуючись 

статистичними базами даних, створеними за міжнародними стандартами. 

Звичайно, щоб спростити сприйняття, було використано термін «сектор», а не 

«підсектор», і відповідно, не сектор банків, а саме банківський сектор. Залежно 

від рівня деталізації до банківського сектора можна зараховувати, як 

центральний банк і комерційні банки разом, так і власне виключно комерційні 

банки. Все залежить від того, що саме аналізуватиме науковець. Зміни 1993 р. в 

стандартах національного рахівництва важливі як з точки зору участі в їх 

удосконаленні МВФ, Світового банку, ОЕСР, Євростат, так і з точки зору 

розвитку термінології. Так, суттєво змінюється класифікація сектора фінансових 

установ, зокрема виділяються такі підсектори: центральний банк, інші депозитні 

корпорації, інші фінансові посередники, інші допоміжні фінансові корпорації, 

страхові компанії та пенсійні фонди [271]. Таким чином, бачимо, що у науковий 

обіг вводиться поняття «фінансові корпорації», а не «фінансові інститути», 

відповідно «депозитні корпорації», а не «монетарні інститути». Відбувається не 

тільки зміна понять, але й їх змістове наповнення, оскільки «депозитні 
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корпорації» вже складаються не тільки з банків, але й з інших фінансових 

установ, які мають право залучати депозити. У 2008 р. класифікація сектора 

фінансових корпорацій ще більш ускладнюється у зв’язку з появою нових видів 

фінансових посередників. Отже, за досить короткий проміжок часу відбулася 

зміна понять, зміна їх сутності. 

Ремарка друга, змістове наповнення понять «система» та «сектор». Так, 

система походить від грецького слова «systema» – ціле, поєднання, устрій 

утворення [239], відповідно сектор – від латинського слова «seco» – розрізати, 

розділяти [239]. Таким чином, вже стає очевидним те, що система – це ціле, а 

сектор – це частина цілого, іншими словами це завжди частина чогось більшого, 

і це частина, яка має спільні ознаки, або краще сказати спільний функціонал. Так, 

С. Науменкова, С. Міщенко зазначають: «…у процесі дослідження фінансового 

сектору та особливостей його взаємодії з нефінансовим, (реальним) сектором 

домінуючим повинен бути функціональний підхід (functional perspective), що 

дозволяє зосередити увагу на виконанні фінансовим сектором покладених на 

нього функцій в умовах посилення нестабільності та забезпечення стійкості до 

можливого негативного впливу кризових явищ» [137, с. 50]. 

Банки, як центральний банк, так і комерційні банки, – це не окремо існуюча 

сукупність установ, з усіма зв’язками, які існують як на вертикальному 

(центральний банк – комерційні банки), так і на горизонтальному (комерційні 

банки – комерційні банки) рівнях, це частина економіки. Їх існування зумовлене 

різними чинниками, але банки існують, у першу чергу, тільки тому, що існують 

економічні зв’язки між виробниками, продавцями та покупцями продуктів та 

послуг. І це вже дає нам обґрунтовані підстави щодо використання поняття 

«банківський сектор». Але потрібно зважати на те, що між банками існують 

взаємозв’язки і взаємодія з відповідною специфікою залежно від того, чи це 

взаємозв’язки між комерційними банками чи центральним банком та 

комерційними банками, до того ж в останньому випадку можливі взаємозв’язки 



99 
 

 
 

на рівні центральний банк – комерційний банк або ж центральний банк – 

комерційні банки. 

Таким чином, вважаємо за доцільне дійсно розглядати банківську систему 

як таку, що складається з центрального банку та комерційних банків, при цьому 

не забуваючи, що цілі та функціонал центральних банків і комерційних банків 

різні, вони функціонують за різними принципами і правилами. Зокрема, 

центральний банк має інструменти, які можуть бути застосовані до комерційних 

банків з метою мінімізації дисбалансів, які виникають в їх діяльності, так і 

інструменти, метою застосування яких є забезпечення стабільності національної 

валюти [441].  

Також в контексті нашого дослідження і з огляду на те, що довіра, 

особливо довіра населення, до банків є важливим чинником їх стабільного 

функціонування, банківську систему неможливо розглядати окремо від системи 

гарантування (страхування) депозитів (рис. 1.17). Зважаючи на трансформацію 

ролі фондів гарантування в більшості країн світу, коли вони з «виплатної каси» 

перетворюються на «мінімізаторів ризиків», вони стають активними учасниками 

банківської системи, а в окремих розвинених країнах – фінансової системи, 

надаючи гарантії не тільки вкладникам банків, але й кредитних спілок та 

інвестиційних фондів.  

Варто виокремлювати загальні цілі та конкретні цілі фінансових 

регуляторів. Поняття «фінансові регулятори» є достатньо новим в економічній 

науці, однак, набуває важливого значення, оскільки охоплює усіх регуляторів, 

які дотичні до регулювання фінансових ринків і фінансових установ. У різних 

країнах використовуються різні підходи до розбудови системи фінансового 

регулювання. Так, наприклад, у США до фінансових регуляторів належать 

Федеральна резервна система, Федеральна корпорація страхування депозитів, 

Офіс контролера грошового обігу, Комісія з цінних паперів та інші. В Україні 

такими регуляторами є Національний банк України, Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
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Водночас, основними фінансовими регуляторами функціонування банків є саме 

Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 17. Декомпозиція цілей фінансових регуляторів і банків 

Джерело: побудовано автором на основі [414] 
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Загальні цілі: 

 забезпечення ефективного функціонування ринків та дотримання 

правил гри; 

 захист клієнтів банків, зокрема вкладників та кредиторів; 

 забезпечення доступності фінансових ресурсів; 

 запобігання незаконній діяльності; 

 захист платників податків; 

 забезпечення фінансової стабільності; 

сприяння фінансовій інклюзії. 

 забезпечення ефективної (прибуткової) діяльності, зокрема 

через здійснення залучення, розміщення коштів та касово-

розрахункового обслуговування з відповідним рівнем 

толерантності до ризиків 
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Загальні цілі притаманні всім фінансовим регуляторам, у т.ч. тим, що не 

представлені на схемі, наприклад, комісіям з цінних паперів. Натомість, 

конкретні цілі визначають специфіку тих чи інших регуляторів у тій чи іншій 

сфері. До загальних цілей належать такі [414]: 

- забезпечення ефективного функціонування ринків та дотримання правил гри 

передбачає сприяння конкуренції та розкриттю інформації, необхідної для 

прийняття рішень. Це стосується, зокрема, зобов’язання банків надавати у 

відкритий доступ фінансову звітність, розкривати структуру власників тощо. 

Важливим є стимулювання дотримання правил гри та щоб ці правила гри не 

мали винятків; 

- захист клієнтів банків, зокрема позичальників, вкладників і кредиторів, який 

є необхідним через наявність фінансових шахрайств і зловживань довірою 

клієнтів банків. Так, зловживання довірою клієнтів банків може результувати 

в зростання зневіри до банків. Це також характерно для банків України, 

зокрема, в сфері кредитування фізичних осіб, в якій впродовж тривалого часу 

банки зловживали довірою фізичних осіб і не розкривали всю релевантну 

інформацію щодо вартості кредитів. Як вихід із цієї ситуації у 2016 р. було 

прийнято Закон України «Про споживче кредитування», у відповідності до 

якого НБУ розробив методику, на підставі якої банки наразі розкривають 

реальну вартість кредитів. Також і Фонд гарантування вкладів відіграє значну 

роль у захисті фінансових інтересів дрібних та середніх вкладників; 

- забезпечення доступності фінансових ресурсів, що означає здатність 

кредитоспроможних позичальників отримати кредит у належному обсязі й за 

прийнятною процентною ставкою, а це сприятиме досягненню ще однієї цілі 

центрального банку – економічному зростанню. Ця доступність фінансових 

ресурсів за прийнятною ціною для позичальників може бути реалізована лише 

в разі, якщо банки, своєю чергою, спроможні залучати кошти інвесторів і 

вклади населення, а це можливо лише в економічно та політично стабільних 
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умовах, а також за високого рівня довіри до фінансової системи, зокрема, 

банківської системи та системи гарантування вкладів; 

- запобігання незаконній діяльності передбачає боротьбу регуляторів з 

обслуговуванням банками коштів, отриманих злочинним шляхом. Як 

центральні банки, так і фонди гарантування мають спеціальні інструменти, 

які запобігають вчиненню такої діяльності; 

- захист платників податків є специфічною ціллю фінансових регуляторів і 

полягає в тому, що вся їх діяльність має бути спрямована на те, щоб у разі 

кризових ситуацій, витрати бюджету на підтримання фінансової стійкості 

(стабільності) банківської системи були відсутні або були мінімальними. Це 

стосується дій і центральних банків (рефінансування проблемних банків, 

рефінансування системно важливих банків тощо), і фондів гарантування в разі 

виведення неплатоспроможних банків з ринку; 

- забезпечення фінансової стабільності означає вжиття заходів, які мають 

запобігати виникненню дисбалансів у банківській системі. Це надзвичайно 

складне завдання, яке розв’язується з використанням як інструментів макро-, 

так і мікропруденційної політик. Значну роль відіграють і фонди 

гарантування вкладів, оскільки в разі їх ефективної діяльності може бути 

попереджено або зупинено відтік вкладів; 

- сприяння фінансовій інклюзії, тобто доступності банківських послуг для 

широких верств населення з обов’язковим паралельним підвищенням рівня 

його фінансової грамотності. Цей чинник є важливим з огляду не тільки на 

роз’яснення позицій із захисту вкладів населення, але й з огляду на 

висвітлення особливостей функціонування фінансових установ загалом, 

оскільки вибір фінансової установи для обслуговування має здійснюватися на 

підставі виваженого рішення, яке прийматиметься на підставі розуміння 

ризиків, пов’язаних з конкретним фінансовою установою. 

Конкретними цілями фонду гарантування вкладів у більшості країн є 

забезпечення довіри до банківської системи через здійснення виплат 
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гарантованих сум депозитів вкладникам неплатоспроможних банків та 

забезпечення стабільності банківської системи через здійснення розумних 

превентивних заходів до банків у співпраці з центральним банком та реалізацію 

ефективних заходів з виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

Конкретні цілі центрального банку – це забезпечення стабільності 

національної валюти через реалізацію монетарної політики та забезпечення 

стабільності банківської системи через реалізацію низки заходів як на макро-, так 

і на мікрорівнях, зокрема, через реалізацію макропруденційної політики. 

Відповідно ціллю банків є забезпечення прибуткової діяльності з 

прийняттям певних ризиків, адекватність оцінювання яких залежить як від вимог 

регуляторів, так і від ефективності менеджменту банків. 

Зважаючи на окреслені цілі фінансових регуляторів і банків, стає 

очевидним, що банківська система може бути як під впливом шоків (екзогенних 

фінансових шоків), так і бути продуцентом фінансових шоків (ендогенних 

фінансових шоків) (рис. 1.18). 

Відповідно, продукування ендогенних фінансових шоків можливе як на 

рівні центрального банку, так і на рівні комерційних банків, а зважаючи на те, 

що їх призначення та функціонал в економіці є різним, стає зрозуміло, що 

продуковані фінансові шоки матимуть різну природу, різні об’єкти впливу і різні 

наслідки. 

Якщо продуцентом фінансових шоків є центральний банк, то очевидно, що 

наслідки його дій будуть релевантними для всіх економічних суб’єктів, і залежно 

від ситуації вони можуть мати як позитивний, так і негативний ефект, який, 

однак, в кінцевому підсумку має на меті стабілізацію економічної ситуації.  

Якщо продуцентом фінансових шоків є банки, то наслідки їх дії можуть 

бути як релевантними, так і нерелевантними для економічних агентів через 

спроможність нівелювання їх центральним банком, оскільки в більшості 

випадків фінансові шоки, що продукуються банками, мають негативний ефект. 
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Рис. 1. 18. Декомпозиція ендогенних та екзогенних фінансових шоків, які 

впливають на банківську систему 

Джерело: побудовано автором 
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Центральний банк за своїм функціоналом має, передусім, піклуватися про 

стабільність національної валюти. Це є основна мета й основне завдання 

центрального банку. Відтак, стабільність банківської системи має значення, але 

другорядне.  

Цей факт вже свідчить про те, що реалізація монетарної політики, зокрема 

зміни у використанні її інструментів, можуть стати шоками для банків. Крім 

цього, не варто забувати, що в більшості країн світу центральний банк виконує 

функції регулятора, кредитора останньої інстанції, а отже, зміна правил гри, в 

т.ч. підходів до встановлення обмежень банківської діяльності може бути не 

менш вражаючими шоками, ніж шоки монетарної політики. 

Якщо розглядаємо шоки, продуцентом яких є центральний банк, то варто 

розрізняти шоки монетарної політики та шоки регулювання діяльності банків 

(шоки макропруденційної політики). Останні є квазіфінансовими шоками, 

оскільки основні регулятивні обмеження стосуються фінансових параметрів 

діяльності банків. 

Шоки монетарної політики – це різкі зміни в застосуванні таких 

інструментів, як процентні ставки центрального банку (облікова ставка, ставки 

рефінансування за окремими інструментами), обсяги кредитування центральним 

банком, норми резервування, операції на відкритому ринку та інші. Щоправда у 

цьому зв’язку виникає питання, яким чином відбувається поширення шоку, а це 

означає, що необхідно звернути увагу на трансмісійні канали монетарної 

політики (канали монетарної трансмісії) і зрозуміти, як за їх посередництвом 

шоки виникають на чотирьох означених нами ринках. У спрощеному варіанті 

відбувається таке: «Імпульс змін, що передаються економіці грошово-кредитною 

політикою, проходить три фази розвитку. На першій фазі інструмент 

центрального банку надає ефект на ринкові процентні ставки і валютний курс. 

У другій фазі відбувається корекція цін на фінансові активи, яка позначається на 

витратах домогосподарств і фірм. Зміни, що відбулися в реальному секторі, 

повертаються до фінансової системи через зміни в структурі балансу 
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позичальників. Починається другий раунд корекції ринкових процентних ставок. 

Нарешті, протягом третьої фази спостерігається макроекономічна адаптація: 

зміна темпів економічного зростання і безробіття, що індукує перерахунок цін і 

заробітної плати. Національне господарство переходить до нової економічної 

рівноваги» [133, с. 40]. 

Аналіз робіт з цієї проблематики дозволяє виокремити достатньо значну 

кількість каналів монетарної трансмісії [3, 133, 293, 315, 317, 382, 409, 438, 433], 

однак, передусім, вважаємо за доцільне зупинитися на двох основних підходах, 

які дискутуються в економічній літературі: грошовий підхід (money view) та 

кредитний підхід (lending view). Такий поділ запропонований та підтриманий 

такими вченими, як Б. Бернанке [293], С. Чекетті [317], А. Кешіп, 

Дж. Стейн [438] та багатьма іншими. Основна відмінність між цими підходами 

полягає в тому, що грошовий підхід не передбачає значної ролі фінансових  

установ (банків), натомість як інший акцентує увагу саме на банках як 

передавальному ланцюжку монетарних шоків. Важливо враховувати, що обидва 

підходи мають на меті визначити вплив монетарної політики на кінцевий випуск 

та інфляцію за певних обмежень, таких як нееластичність цін, нееластичність 

зарплат тощо. Своєю чергою, наше завдання – це справді побачити вміст 

«чорного ящику» («black box» [293]), або принаймні, тієї його частини, що 

стосується реагування банків на шоки монетарної політики [44, с. 84].  

Грошовий підхід базується на простій моделі, що містить лише два види 

активів: кредити та боргові цінні папери, і відповідно зазначається, що зміна 

процентної ставки безпосередньо впливає на обсяг інвестицій та реальний 

валютний курс. У цьому аспекті виокремлюються два ефекти. Перший – 

зростання процентної ставки зумовлює скорочення обсягів інвестицій, і цей 

канал діє тим ефективніше, чим менше є можливостей доступу до інших активів. 

Другий – зростання процентної ставки зумовлює зміцнення національної 

валюти, що призводить до скорочення обсягів експорту. Очевидно, що за такого 

підходу банки не вважаються такими, що можуть якимось чином вплинути на 
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трансмісійні канали. Відсутність банків в цьому підході, на наш погляд, є 

суттєвим недоліком, оскільки їх роль є недооціненою [317, 438].  

Кредитний підхід враховує наявність банків, але не просто наявність, а 

також і суттєву залежність економічних агентів від кредитів банків. Дослідження 

кредитного підходу здійснюється за двома основними напрямами: зміни 

балансів позичальників та зміни банківського кредитування, а в кінцевому 

підсумку – їх зв’язок. Таким чином, цей підхід можна вважати найбільш 

адекватним щодо цілей нашого дослідження. Водночас, виникає інше питання, 

пов’язане з розумінням каналів монетарної трансмісії. У економічній літературі 

достатньо часто виокремлюються три канали монетарної трансмісії: канал 

процентної ставки, канал валютного курсу, канал кредитування. Зрозуміло, що в 

класичному вигляді перші два канали мали б представляти грошовий підхід 

(банки не беруться до уваги), а третій канал – це фактично і є кредитний підхід. 

Зрозуміло, що і канал процентної ставки, і канал валютного курсу можна 

розглядати в контексті кредитного підходу, оскільки, по-перше, зміни 

процентної ставки можуть мати вплив на зміни обсягів кредитування банками, 

зміни розмірів процентних ставок банків. По-друге, зміна валютного курсу (і як 

результат зміни процентних ставок, і як результат операцій центрального банку 

з міжнародними резервами) може мати і має суттєвий вплив на банківське 

кредитування за умови високого рівня фінансової доларизації. По - третє, зміна 

як процентної ставки, так і валютного курсу суттєво впливає на рішення 

економічних агентів щодо інвестування коштів, в т.ч. до банків, що дозволяє 

розглядати канали процентної ставки та валютного курсу як в контексті 

кредитного підходу, так і поза ним, що особливо актуально для країн, що 

розвиваються. Зважаючи на вище викладене, надалі аналізуватимемо три канали 

монетарної трансмісії з огляду на наявність банків як основних фінансових 

посередників та реагування їх балансів на монетарні шоки в умовах фінансової 

доларизації [44, с. 84 – 85]. 
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Канал процентної ставки в більшості випадків вважається найбільш дієвим 

і показовим. Особливо це відчутно в США, країнах ЄС, Великої Британії. 

Зрозуміло, що чим вищою буде в майбутньому рівень фінансової інтеграції, тим 

більш дієвим буде цей канал і більш шоковим буде його вплив. Так, підвищення 

ставки ФРС свідчить про здорожчання ресурсів у доларах США не тільки в 

Сполучених Штатах, але й у країнах, які мають значні запозичення в означеній 

валюті. Проте, навіть якщо банки й не реагують на зміни процентної ставки 

збільшенням чи зменшенням обсягів кредитування (зокрема, в країнах, що 

розвиваються), вони орієнтуються на позицію центрального банку і можуть 

змінити в подальшому підходи до ціноутворення за кредитами і депозитами. Ця 

орієнтація зумовлена тим, що зміна процентної ставки в ту чи іншу сторону 

свідчить про зміну виду монетарної політики центрального банку: експансивну 

чи рестрикційну. Зважаючи на той факт, що зміни в індикативних процентних 

ставках центрального банку не відбуваються часто, економічні агенти можуть 

прогнозувати, що відбудеться найближчими місяцями з вартістю фінансових 

ресурсів (рис. 1.19).  

У кінцевому підсумку наслідком буде зміна в структурі попиту, інфляції, 

зайнятості тощо [44, с. 84 – 85]. Аналіз процентних ставок центральних банків, 

наведених на рис. 1.19 засвідчує, що центральні банки розвинених країн відразу 

використовують процентні ставки як значний важіль впливу на ситуацію й 

відповідно їх зміна є адекватною ситуації, яка складається на ринку, зокрема, для 

подолання глобальної фінансової кризи цей інструмент був використаний 

відразу й максимально сприяв задоволенню потреб банків у ліквідності [41]. 

Натомість аналіз динаміки облікової ставки НБУ не дозволяє зробити 

такий однозначний висновок щодо ефективності застосування зазначеного 

інструмента до 2016 р., зокрема науковці відзначають, що «До квітня 2016 року 

облікова ставка НБУ відігравала віртуальну сигнальну роль» [139]. Водночас, 

останнім часом ситуація кардинально змінилася, про що свідчить високий рівень 
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кореляції між динамікою процентних ставок банків та обліковою ставкою НБУ 

[139]. 

 

Рис. 1. 19. Динаміка ставок ФРС з січня 1998 р., НБУ з грудня 1998 р. по серпень 

2004 р. (вісь ліворуч, пряма лінія) та з серпня 2005 р. до липня 2019 р. (вісь 

праворуч, пунктирна лінія), ЄЦБ з січня 1999 р. по вересень 2019 р., % 

Джерело: побудовано автором на основі [193, 202, 215] 

Ефективність дії цього каналу залежить від значної кількості чинників. 

Так, Дж. Карліно та Р. ДеФіна [315] констатують той факт, на який вже 

зверталася увага вище, що ефективність дії процентного каналу може різнитися 

не тільки між країнами (розвинені та ті, що розвиваються), але й в одній країні, 

що й доведено авторами на прикладі США. Вчені звернули увагу на три моменти.  

По-перше, структура виробництва, зокрема розуміння того, що є чутливі 

до змін процентної ставки галузі і менш чутливі, зокрема, відзначається, що 

виробництво товарів тривалого користування є більш чутливим (будинки, 



110 
 

 
 

автомобілі тощо), а товарів повсякденного попиту – менш чутливим до змін 

процентної ставки. Такої ж думки щодо релевантності структури виробництва 

дотримується й І. Міхов, який досліджував цю проблему на прикладі країн ЄС та 

окремих регіонів США, і який зазначає, що «…стримуюча політика викликає 

зниження витрат на товари, які є чутливими до змін процентної ставки, що, в 

свою чергу, призводить до падіння загальної економічної активності» [433, с. 3], 

або ще більш конкретно «Для звуження ліквідності системи центральний банк 

підвищує процентні ставки і тим самим підвищує вартість капіталу для фірм. 

Фірми та домашні господарства скорочують свої витрати на товари, які є 

чутливими до змін процентних ставок, що генерує майже негайне зниження 

обсягів виробництва. Після цього початкового періоду врегулювання обсягів, 

ціни починають падати, що узгоджується з твердженням про те, що ціни є 

чутливими в короткостроковій перспективі. Відповідно до цієї теорії асиметрії в 

трансмісії монетарної політики можуть бути поясненими ступенем чутливості до 

змін процентних ставок» [433, с. 12]. Проте, якщо з першим твердженням можна 

погодитися і дійсно, структура виробництва є релевантною щодо ефективності 

дії цього каналу, то щодо реакції на зміну відсоткової ставки цін на товари можна 

дискутувати. Це особливо очевидно в країнах, що розвиваються. Процентний 

шок може мати наслідком як зниження, так і зростання цін як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. 

По-друге, малі фірми є більш чутливими до змін процентної ставки, ніж 

великі корпорації, які мають доступ до фінансових ринків і можуть позичати 

кошти через випуск боргових цінних паперів, що суттєво послаблює їх 

залежність від банківського кредитування (в даному випадку також можна 

стверджувати про одночасну дію процентного та кредитного каналів монетарної 

трансмісії) [44, с. 85].  

По-третє, малі банки є також більш чутливими до змін процентної ставки, 

ніж великі банки (варто зазначити, що в даному випадку відбувається поєднання 

двох каналів монетарної трансмісії – процентного та кредитного, і ця ідея має 
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вже декілька підтверджень. Так, А. Решіп та Дж. Стейн наголошували на тому, 

що ефективність каналів монетарної трансмісії залежить від того, наскільки 

значущими в економіці є банки, а також підкреслювали, що малі банки є більш 

чутливими до змін у монетарній політиці, ніж великі банки, оскільки останні 

мають набагато ширші можливості з формування ресурсів, зокрема, 

недепозитних [438, с. 232 – 233]). 

Канал валютного курсу є достатньо специфічним і характерним, 

насамперед, для країн, що розвиваються, оскільки фінансові системи розвинених 

країн мають безліч інструментів для хеджування валютних ризиків, але головне 

– їх валюти є стійкими і тією чи іншою мірою прогнозованими. Навіть 

знецінення фунту стерлінгів через Brexit в середньому на 15% не мало значних 

руйнівних наслідків для британських банків і британської економіки, а навпаки, 

стало драйвером його експортної діяльності, оскільки початково економіка 

країни є самодостатньою та сильною. Крім того, канал процентної ставки, як вже 

було показано вище, може використовуватися такими країнами для впливу на 

курсоутворення [44, с. 85]. 

Дія каналу валютного курсу може бути дуже різною, що залежить від 

режиму валютного курсу в країні та рівня її доларизації (фактично це означає, 

що цей канал тісно пов’язаний з процентним та кредитним каналами монетарної 

трансмісії). У будь-якому разі, навіть утримання фіксованого валютного курсу 

забезпечується, передусім, оперуванням міжнародними резервами, що впливає 

на номінальний валютний курс. Особливо шоковим цей канал може бути в разі, 

якщо як банківська система, так і економіка країни є високодоларизованими. 

Більшість країн, національні валюти яких є слабкими, наражаються на небезпеку 

доларизації і однозначної оцінки та розв’язання цієї проблеми не існує [44, с. 85]. 

Ефективність кредитного каналу зумовлюється такими передумовами 

[438, с. 226 – 232]: складність щодо пошуку субститутів банківським кредитам; 

залежність банків від депозитів економічних агентів та відповідно кредитів 

центрального банку; наявність асиметричного підлаштовування цін, оскільки в 
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разі протилежного баланси банків і баланси фірм будуть змінюватися однаково, 

а, отже, монетарна політика не буде ефективною. На думку вчених, саме дві 

перші передумови є визначальними, на них ми й зосередимо нашу увагу. 

Якщо розглядати першу передумову, то варто зазначити, що мова йде про 

те, яким чином недепозитні корпорації та домогосподарства формують свої 

ресурси, які є альтернативи банківським кредитам. Для недепозитних корпорацій 

таких альтернатив декілька. По-перше, прямі кредитні відносини між 

недепозитними корпораціями, які є доступними як великим, так і малим фірмам. 

Ця альтернатива є показовою для розвинених країн, і значно менш показовою 

для країн, що розвиваються. По-друге, можливість позичання коштів 

безпосередньо на фінансових ринках через випуск боргових цінних паперів [32]. 

Тут у нагоді стають дослідження також і процентного каналу, оскільки 

зрозуміло, що таку можливість матимуть як всередині країни, так і особливо на 

міжнародному рівні саме великі недепозитні корпорації. Тобто, чим менше 

великі недепозитні корпорації пов’язані з банками кредитними відносинами, тим 

складніше буде працювати кредитний канал. По-третє, можливість кредитування 

в інших, ніж банки, фінансових установах. По-четверте, P2P кредитування, яке 

набуває популярності як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. 

Такі ж альтернативи, крім фінансових ринків, з певними відмінностями є й у 

домогосподарств. Швидше за все, домогосподарства найбільше потерпають у 

разі шокового звуження кредитування, оскільки через неможливість доступу до 

банківського кредитування, пошук альтернатив є достатньо дорогим і має значно 

менший рівень прозорості кредитних умов [44, с. 85]. 

Друга передумова – це наявність альтернатив у формуванні ресурсів 

депозитних корпорацій, які підпорядковуються центральному банку. Чим більше 

таких альтернатив, тим шоки передаватимуться повільніше, тим менш 

болючими, як правило, мають бути їх наслідки. Отож, відмінності між країнами 

грають ключову роль. У розвинених країнах є безліч таких можливостей, 

особливо з розвитком сек’юритизації [44, с. 85 – 86].  
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Якщо розглядати країни, що розвиваються, то зазвичай можливості щодо 

маневрування у формуванні коштів є досить обмеженими, що, в першу чергу, 

пояснюється нерозвиненістю фондових ринків таких країн, а сек’юритизація в 

більшості випадків або відсутня, або знаходиться на початковому етапі свого 

розвитку. Та навіть за таких умов є, на нашу думку, фактор, який гальмує 

трансмісію шоків кредитним каналом – присутність банків з іноземним 

капіталом. Це пояснюється тим, що банки з іноземним капіталом на відміну від 

вітчизняних банків мають значно ширші можливості формування ресурсів, 

зокрема й через звернення до материнських компаній [40]. 

Кредитний канал є самодостатнім і може використовуватися як окремо, так 

і разом з процентним та валютним каналами. Досить часто, якщо не працює 

процентний канал, використовується кредитний канал. Його ефективність в 

інших, ніж розвинених, країнах пояснюється тим, що їх фінансові системи не є 

достатньо розвиненими і в них превалюють банки, а, отже, для більшості як 

корпорацій, так і домогосподарств банківське кредитування є важливим 

джерелом ресурсів. Своєю чергою, структура активів банків у таких країнах є 

майже однополярною через нерозвиненість фінансових ринків, а, отже, цей 

канал має діяти безвідмовно. Ефективність дії кредитного каналу через 

імплікацію на баланс банків досліджувалася в роботах А. Кешіпа, Дж. Стейна, 

М. Гібсона [382, 409], в яких зазначено, що чим вищою є частка кредитів в 

активах банків, тим краще працює кредитний канал монетарної трансмісії. Якщо 

перейти від балансів банків до балансів корпорацій (так званий канал 

бухгалтерських балансів як підвид кредитного каналу монетарної трансмісії), то 

«Невелике підвищення ставок «овернайт» може привести до значного зниження 

економічної активності, якщо балансові позиції фірм значно погіршуються у 

відповідь на посилення монетарної політики» [433, с. 4]. 

Шоки зміни макропруденційної політики можуть мати значно більш 

вагомий вплив на банки, особливо коли відбувається перехід від одних базових 
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принципів до інших. Це пов’язано зі специфічністю цілей та інструментів 

макропруденційного регулювання, представлених на рис. 1.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 20. Система цілей та основних інструментів макропруденційної політики 

Джерело: побудовано автором на основі [268, 473] 

Якщо аналізувати основну мету макропруденційної політики, якою є 

зниження надлишкових системних фінансових ризиків, то складається враження, 

Зниження надлишкових системних фінансових 

ризиків 

Стратегічна мета 

макропруденційної політики 

Тактичні цілі 

макропруденційної політики 

Корегування проблем на ринку 

Оперативні цілі 

макропруденційної політики 

Інструменти досягнення 

оперативних цілей 

макропруденційної політики 

Уникнення суттєвих втрат у реальній економіці 

Стримування зовнішніх чинників, що впливають на 

фінансову систему 

Попередження кредитних бумів 

Управління ризиками ліквідності 

Лімітування ризиків концентрації 

Обмеження неадекватних стимулів, які 

посилюють системні ризики 

Підвищення стійкості фінансової 

інфраструктури 

обмеження боргу 

контрциклічний буфер капіталу 

визначення вагів за кредитами та 

мінімально можливих втрат за ними 

нормативи ліквідності 

нормативи валютної позиції 

показник відношення валютних 

активів до валютних зобов’язань 

буфер системного ризику 

 ідентифікація системноважливих 

фінансових установ та визначення 

буферів капіталу 
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що реалізація цієї політики не може бути шоковою для банківської системи, 

оскільки поняття системного ризику є таким, що поєднує в собі тріаду ризиків 

зараження, ризиків макроекономічних шоків та ризиків виникнення дисбалансів 

[473]. Отже, будь-які заходи, спрямовані на уникнення таких ризиків, не мають 

провокувати виникнення шоків. Однак, зважаючи на тактичні цілі 

макропруденційної політики – корегування проблем на ринку, уникнення 

суттєвих втрат у реальній економіці та стримування зовнішніх чинників, якщо 

впливають на фінансову систему – стає зрозумілим, що можуть бути застосовані 

інструменти, які будуть шоковими не в цілому для системи, а для її окремих 

учасників, які в разі неспроможності адаптації можуть спровокувати виникнення 

ланцюгових реакцій. 

Так, деталізація цілей макропруденційної політики на оперативному рівні 

дозволяє структурувати основні інструменти досягнення таких цілей. Для 

попередження кредитних бумів пропонується застосовувати показники 

обмеження боргу (відношення суми кредиту до вартості забезпечення, 

відношення суми боргу до доходів позичальників), показник контрциклічного 

буфера капіталу, показники вагів за кредитами тощо. Запровадження таких 

показників швидше за все не призведе до зникнення такого явища як кредитні 

буми, але принаймні може його загальмувати. Водночас, навіть застосування 

такого справді простого показника як відношення суми кредиту до вартості 

забезпечення може бути трансформоване таким чином, що не відображатиме 

реального стану кредито- чи платоспроможності позичальника.  

Для управління ризиками ліквідності пропонуються такі інструменти, як 

нормативи ліквідності, нормативи валютної позиції та інші нормативи. Проте, як 

буде надалі продемонстровано, ті ж нормативи валютної позиції практично 

втрачають свою цінність, якщо відбувається різка девальвація чи ревальвація 

національних валют, а посилення вимог за цими нормативами може стати 

справжнім шоком для банків, особливо якщо зміна вимог відбувається в період, 

коли відбувається розгортання кризової ситуації. Адже банки не можуть швидко 
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перебудувати структуру балансів відповідно до змін валютних курсів, особливо 

якщо існують значні гепи між активи та зобов’язаннями в іноземних валютах. 

Виокремлення в окрему групу системноважливих банків є правильним 

підходом і справді до них мають бути підвищені вимоги, оскільки незважаючи 

на дискусії щодо формули «too big to fail», ця теза наразі продовжує 

підтримуватися фінансовими регуляторами більшості країн світу. Водночас, 

виникає проблема встановлення розумних часових рамок впровадження 

підвищених вимог до таких банків, а також час їх запровадження (наприклад, в 

Україні це все відбувалося на фоні системної банківської кризи). 

Шоки, які продукують банки, на відміну від шоків, що продукуються 

центральними банками, мають іншу природу і пов’язані з політиками банків, які 

вони реалізують на валютному, кредитному, депозитному та фондовому ринках, 

а також збалансуванням цих політик. Зокрема, фінансові шоки банків можна 

розглядати як шоки кредитної, депозитної, інвестиційної, валютної політик та 

політики управління активами та пасивами банків. Водночас, необхідно зважати 

на те, що на одному й тому ж ринку може відбуватися перетин декількох політик. 

Так, на кредитному ринку має місце перетин реалізації кредитної та валютної 

політик і т. д. 

Валютна політика банків є цілком залежною від того, чи належить країна 

до групи розвинених країн, чи до країн, що розвиваються. У розвинених країнах 

валютний ринок є надзвичайно розвиненим, а це означає, що існують відповідно 

розвинені інструменти хеджування валютних позицій банків. Зауважимо також 

той факт, що валютні ризики не входять навіть у першу п’ятнадцятку ризиків, на 

які наражаються банки розвинених країн [286], на відміну від банків країн з 

слабкими чи нестабільними валютами. Передумовою виникнення шоків 

валютної політики є, як правило, виникнення шоків на валютному ринку. Так, 

здійснення валютного кредитування банками без належної орієнтації на валюту 

доходів позичальників у кінцевому підсумку може призвести до виникнення 

шоків ліквідності як частини шоків зміни політики управління активами та 
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пасивами банків. Фактично, поєднання шоків валютної політики та шоків 

валютного ринку може результувати не тільки в проблеми банків і банківської 

системи, але й в проблеми економічних суб’єктів, а отже дисемінація шоків 

відбуватиметься не тільки в банківській системі, але й в економічній системі, що 

буде показано нижче. 

Набагато ширші можливості банків у продукуванні шоків на кредитному 

ринку, оскільки в більшості країн банки є основними кредиторами. Можна 

виокремити три основні фінансові шоки, які можуть бути продуковані банками 

в рамках зміни кредитної політики: шок зміни процентних ставок, шок зміни 

обсягів кредитування та шок у разі використання вільноконвертованих валют для 

кредитування (поєднання кредитної та валютної політик). 

Шок зміни процентних ставок можна структурувати на шоки зниження 

(підвищення) короткострокових та довгострокових ставок за кредитами. При 

цьому можуть відбуватися як паралельні зміни таких процентних ставок у розрізі 

строків, так і протилежні зміни, коли, наприклад, короткострокові ставки мають 

тенденцію до зростання, а довгострокові – до зниження. Для позичальників 

найбільшим шоком є шок зростання процентних ставок. Він діє як на вже існуючі 

кредитні угоди, так і на ті, укладення яких передбачається. Наслідки зростання 

процентних ставок для вже діючих кредитних угод необхідно розглядати у двох 

аспектах. Перший – вплив на банк, який може виявитися в тому, що частина 

кредитів стане проблемними, а, отже, банк зіткнеться як з проблемою 

доформування резервів, і, як наслідок, скороченням ресурсів, які можна 

спрямувати в надання нових кредитів, так і з проблемою збитків у разі, якщо 

частина кредитів не буде повернута. Другий – вплив на діяльність економічних 

агентів, яким доведеться або шукати альтернативні можливості реструктуризації 

вже існуючих кредитів, або ж взагалі заморожувати проекти. 

У разі укладення нових угод банк наражається на небезпеку їх зменшення, 

оскільки частина економічних агентів відмовиться від реалізації проектів 

(згортання економічної активності), які потребують зовнішнього фінансування. 
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Зміни в обсягах кредитування варто розглядати з двох позицій. По-перше, 

зростання обсягів кредитування, яке може видатися на перший погляд 

позитивним шоком, насправді має приховані «підводні камені». У періоди 

кредитних бумів спостерігається зниження вимог банків до 

кредитоспроможності позичальників, що за кілька років наслідком має зростання 

портфеля проблемної заборгованості, неповернення кредитів тощо, в т.ч. через 

підвищення процентних ставок. Також через надмірну пропозицію грошей існує 

висока ймовірність виникнення цінових бульбашок на окремих ринках як 

фінансових, так і нефінансових активів (на цьому наголошувалося вище).  

По-друге, скорочення обсягів кредитування, особливо різке скорочення 

після періоду кредитного буму, призводить до згортання економічної активності 

і до знищення цінових бульбашок, коли вартість активів не тільки наближається 

до своєї реальної вартості, а навіть до нуля, якщо зникає попит через недостатні 

можливості доступу до кредитних ресурсів. Такий перебіг подій характерний як 

для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються. Глобальна фінансова 

криза 2007–2009 рр. – це приклад дії, у тому числі, шоку кредитного буму. Так, 

в Україні на піку банківського іпотечного кредитування індекс вартості житла в 

Києві становив 2813 доларів США за 1 кв. м., на березень 2017 р. – лише 

1230 доларів США за 1 кв. м., тобто падіння цін відбулося в 2,3 рази. В Україні 

діє заборона на валютне кредитування фізичних осіб, а, отже, через низький 

рівень платоспроможності населення і доступності до кредитів (банки не готові 

надавати довгострокові кредити в національній валюті через високі інфляційні 

очікування) вартість житла знижується в доларовому еквіваленті. 

Шок від кредитування в іноземній валюті виявився найбільш складним в 

країнах, що розвиваються, до якого не були готові ані банки, ані позичальники, 

ані регулятор – центральний банк. Зважаючи на те, що клієнтами банку можуть 

бути як фізичні, так і юридичні особи, варто розрізняти доларизацію банківських 

кредитів юридичних і фізичних осіб. Юридичні особи можуть провадити свою 

діяльність як всередині країни, так і за її межами, здійснюючи зовнішньо-
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економічну діяльність, а, отже, існує висока ймовірність як надання банками 

кредитів, так залучення коштів від таких юридичних осіб в іноземних валютах. 

Проблема полягає в тому, що на основі відкритих офіційних даних неможливо 

відокремити ситуації, коли валютні кредити надаються банками підприємствам, 

зокрема тим, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Отже, неможливо 

зрозуміти, в яких випадках кредитування в іноземних валютах – це кредитування 

зовнішньо-економічної діяльності, а в яких випадках – засіб захисту банків від 

інфляції, а позичальників – від високих процентних ставок [58, с. 107].  

Набагато складніша ситуація з наданням кредитів в іноземних валютах 

фізичним особам. Фізичні особи в переважній більшості не мають валютних 

надходжень, а отже, девальваційні шоки для них – це в подальшому шоки для 

банків, як це засвідчили кризи 2008–2009 рр., 2014–2017 рр. [58, с. 108].  

Банки як продуценти фінансових шоків в розрізі реалізації депозитної 

політики також необхідно розглядати з огляду на шок зміни процентних ставок, 

шок неповернення депозиту, шок реструктуризації депозиту (зміна строків 

повернення депозиту, зміна валюти конвертації депозиту). 

Шок зміни процентних ставок оцінювати складно, якщо його аналізувати 

автономно. Так, на тлі зростання інфляційних очікувань або інших негативних 

очікувань може відбуватися як підвищення, так і зниження процентних ставок. 

Іншими словами, цей шок для економічних агентів не особливо релевантний, 

оскільки завжди існує альтернатива банківським вкладам, особливо в періоди 

нестабільності, коли довіра суттєво знижується до банківської системи. 

Шок неповернення депозиту – це також специфічний шок, оскільки він 

може бути як наслідком неправильної політики банку, так і наслідком паніки 

вкладників, що є шоком вже для банків. Останній шок в більшості країн 

нівелюється наявністю фондів страхування (гарантування) депозитів, однак, як 

показує досвід, як в розвинених країнах, так і особливо в країнах, що 

розвиваються, бувають випадки, коли недовіра населення зростає настільки, що 

відбувається масове звернення за депозитами до банків і банки не можуть 
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виконати свої зобов’язання, що є відповідно шоком спочатку для 

домогосподарств, а згодом й для інших економічних агентів у разі, якщо банк не 

може владнати проблеми з ліквідністю. 

Шок реструктуризації депозиту – це найбільш, на нашу думку, негативний 

шок, оскільки його реалізація призводить до зниження довіри до банківської 

системи не стільки в поточному періоді, скільки в майбутньому 

(табл. 1.3) [58, с. 111].  

Таблиця 1. 3 

Показники швидкості вилучення з банків та повернення до банків коштів 

фізичними особами в Україні 

Тривалість відтоку вкладів у розрізі валют 2008–2009 рр. 2014–2016 рр. 

Тривалість відтоку гривневих вкладів (від початку до 

відновлення сталого зростання*), місяців 
4 31** 

Темп відтоку гривневих вкладів за період, % -11,26 -21,13 

Середньомісячний темп відтоку гривневих вкладів, % -2,94 -0,72 

Тривалість повернення гривневих вкладів (від початку 

відновлення сталого зростання до відновлення 

передкризового рівня), місяців 

13 - 

Середньомісячний темп повернення гривневих вкладів, % 1,32 - 

Тривалість відтоку вкладів у доларах США (від початку 

до сталого відновлення*), місяців 
4 34** 

Темп відтоку вкладів у доларах США за період, % -25,03 -61,75 

Середньомісячний темп відтоку вкладів у доларах США, 

% 
-6,84 -2,7 

Тривалість повернення вкладів у доларах  

США (від початку відновлення сталого зростання до 

відновлення передкризового рівня), місяців 

17 - 

Середньомісячний темп повернення вкладів у доларах 

США, % 
1,55 - 

Тривалість відтоку вкладів у євро (від початку до сталого 

відновлення*), місяців 
6 33** 

Темп відтоку вкладів у євро за період, % -15,30 -56,71 

Середньомісячний темп відтоку вкладів у євро, % -2,71 -2,42 

Тривалість повернення вкладів у євро (від початку 

відновлення сталого зростання до відновлення 

передкризового рівня), місяців 

10 - 

Середньомісячний темп повернення вкладів у євро, % 2,05 - 

* - відновлення сталого зростання – це принаймні 3 місяці зростання депозитів 

** - на 01.07.2016 ще тривав відтік вкладів 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [215] 
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Валютні вклади є надчутливими до зовнішніх збурень, зокрема, 

політичних збурень, про що свідчать дані щодо динаміки обсягів депозитів в 

іноземній та національній валютах в банках України, зокрема в 2013–2014 рр. На 

нашу думку, однією з причин є те, що під час попередньої кризи 2008–2009 рр. 

банки здійснювали і примусову конвертацію депозитів в іноземній валюті в 

депозити в національній валюті, і їх примусову пролонгацію. 

Можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у відшкодуванні 

таких вкладів також залишаються обмеженими, оскільки повернення валютних 

вкладів вкладникам неплатоспроможних банків здійснюється у національній 

валюті. Водночас, варто відзначити, що порівняно з ситуацією в 2008–2009 рр., 

коли відбувалася затримка відшкодування валютних вкладів, а в умовах 

девальвації це означало втрату їх вартості, то в період кризи 2014–2017 рр. такі 

затримки були незначними, а крім того, було вдосконалено процедуру фіксації 

валютного курсу в разі відшкодування валютних вкладів. 

Банки, як продуценти фінансових шоків на фондовому ринку через 

реалізацію інвестиційної політики, відіграють важливу роль у розвинених 

країнах і досить незначну в країнах, що розвиваються, де фондовий ринок є 

незначним. Передусім, варто розуміти, що всі сегменти фінансового ринку є 

взаємопов’язаними, оскільки всі ці ринки пропонують альтернативні фінансові 

активи, в які можна вкладати кошти, а це означає, що дуже тісно пов’язане 

ціноутворення на цих ринках. Тому зрушення в процентних ставках на 

кредитному ринку, вочевидь матиме наслідки для фондового ринку. На 

фондовому ринку банки є й інвесторами, й емітентами. Як емітенти, банки 

пропонують цінні папери, що за якісними характеристиками будуть 

альтернативою іншим цінних паперам, зокрема, державним цінним паперам, що 

може мати негативні наслідки для ринків таких цінних паперів. Як інвестори, 

банки можуть створювати і так само знищувати цінові бульбашки на фондовому 

ринку, і це є найбільш деструктивним моментом. Небезпечним у цьому аспекті є 

активізація діяльності банків на ринку державних цінних паперів, і як наслідок, 
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можливість його неадекватного розростання. Існує значна ймовірність того, що 

ринок державних цінних паперів конкуруватиме не тільки з ринком 

корпоративних цінних паперів, але й з кредитним та депозитним ринками, 

зокрема в частині доходності. Як результат, це може зумовити погіршення 

ринкової кон’юнктури, що своєю чергою, призведе до зниження доходів 

економічних суб’єктів, а відтак відбудеться скорочення податкових надходжень 

до державного бюджету, що може результувати в боргову кризу держави, і, як 

наслідок, в розгортання фінансової, й зокрема банківської криз, про що свідчать 

дослідження К. Рейнхарт та К. Рогоффа [450]. 

Шоки реалізації політики управління активами та пасивами банків є значно 

важливішими для банків з країн, що розвиваються, ніж для розвинених країн 

через наявну в останніх значної кількості інструментів хеджування. У цьому разі 

мова йде про можливості управління банками дисбалансами, які виникають на 

перетині активів та зобов’язань, зокрема дисбалансів за валютами та строками, 

що може мати результатом виникнення шоків ліквідності через неспроможність 

банками виконати зобов’язання за рахунок наявних активів. 

Якщо йдеться про шоки, які продукуються банками, необхідно розрізняти 

локальні та системні шоки. Локальні шоки продукуються одним або декількома 

банками, і це зумовлено тим, що в їх діяльності були допущені прорахунки 

(неправильна оцінка зовнішнього середовища, зловживання, неадекватні 

підходи до ціноутворення за активами та зобов’язаннями, некоректне 

формування активів тощо). Такі шоки мають негативні наслідки для клієнтів 

банків, але загалом їх негативний ефект на економіку нівелюється позитивними 

ефектами від інших банків. Інша ситуація, якщо виникають системні шоки, коли 

банки змінюють свою поведінку на зазначених ринках масово, панічно.  

Загалом, розглянуті вище ендогенні та екзогенні фінансові шоки, що діють 

на банківську систему, можуть бути взаємопов’язаними. Так, дія такого 

екзогенного шоку, як девальвація національної валюти, може зумовити 

виникнення практично всіх ендогенних шоків на рівні банків у країнах, що 
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розвиваються. Своєю чергою, ендогенні шоки можуть зумовлювати також 

виникнення екзогенних шоків. Прорахунки в політиці управління активами та 

пасивами (ендогенний шок) можуть призвести до такого екзогенного 

фінансового шоку, як шок відтоку вкладів. Шоки монетарної політики можуть 

зумовлювати екзогенні шоки (зміна валютного таргетування на інфляційне 

таргетування, перехід від політики «дешевих грошей» до політики «дорогих 

грошей» тощо) і мати негативний вплив у короткостроковому періоді як на 

діяльність банків, так і інших економічних суб’єктів, проте, в середньо- та 

довгостроковій перспективі матимуть позитивний вплив.  

Ендогенні шоки, які виникають на рівні банків, більшою мірою залежать 

від ефективності організації банківського менеджменту та рівня толерантності 

до ризиків, а отже наслідки цих дій можуть і мають бути прорахованими. На 

противагу цьому, ймовірність попередження екзогенних фінансових шоків є 

низькою, і саме тому основна увага в дослідженні буде прикута до екзогенних 

фінансових шоків, зокрема, тих, що виникають на кредитному, депозитному та 

валютному ринках. Шоки фондового ринку наразі не деталізуватимуться через 

слабкий рівень розвитку цього ринку в країнах, що розвиваються, однак, окремі 

аспекти цих шоків будуть розглянуті в контексті бурхливого розвитку ринку 

державних боргових цінних паперів в Україні. 

 

 

 

1.4. Концептуальні засади адаптації банківської системи до фінансових 

шоків 

 

Зважаючи на виокремлені вище ознаки фінансового шоку (стохастичність; 

різка суттєва зміна ситуації, що може бути виміряна через низку показників, які 

впливають на індивідів та економіку загалом; неконтрольованість; реалізований 

ризик та наявність збитків; невизначеність як результат шоку; криза як результат 

дії шоку), цілком логічним є з’ясування таких позицій. 
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Позиція перша – фінансовий шок передбачити неможливо, а отже, 

неможливо говорити про розробку індикаторів раннього їх виявлення або 

попередження. Водночас, на основі певного історичного досвіду можна 

розробити та застосувати низку превентивних заходів, які дозволять в 

майбутньому мінімізувати наслідки дії фінансових шоків. У переважній 

більшості випадків ці функції мають бути покладені на регуляторів, зокрема, 

фінансових регуляторів: центральний банк, фонд гарантування вкладів, комісію 

з цінних паперів і т. д. У цьому зв’язку в економічній науковій літературі почало 

використовуватися поняття гістерезису. Це поняття також, до речі як і багато 

інших, що стосуються дослідження шоків, запозичене економічними науками з 

природничих наук. Гістерезис (відставання) – «неоднозначна залежність зміни 

фізичної величини, яка характеризує стан або властивість тіла, від зміни фізичної 

величини, що характеризує зовнішні умови. Гістерезис зумовлений 

необоротними змінами в тілі, які виникають від дії зовнішніх факторів, внаслідок 

чого тіло після припинення діяння на нього характеризується так званими 

залишковими властивостями (залишковим намагнічуванням, електризацією, 

деформацією тощо)» [69]. У економічних науках гістерезис означає, що 

поведінка економічних суб’єктів зумовлена не тільки подіями, які відбуваються 

сьогодні, і особливостями сучасного середовища, в якому вони функціонують, 

але й тими подіями, що мали місце в минулому і наразі не відбуваються. Цей 

ефект, зокрема, є поясненням високого рівня фінансової доларизації, коли навіть 

за умови стабільності національної валюти частину заощаджень населення 

продовжує зберігати в іноземних валютах. 

Таким чином, позиція друга – якщо мова йде про фінансові шоки та їх 

вплив, то необхідно говорити про стійкість банківської системи з огляду на 

можливість виникнення шоків. Іншими словами, чи достатньо сильні позиції має 

банківська система, щоб абсорбувати шоки і по можливості не зазнати значних 

втрат. У цьому контексті надзвичайно важливо розуміти, що саме мається на 
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увазі під стійкістю банківської системи і які показники можуть характеризувати 

її стійкість з огляду на джерела виникнення шоків, які вже були окреслені вище.  

Позиція третя – якщо фінансовий шок має місце, необхідно вчиняти певні 

дії із подолання його наслідків. У даному разі необхідно визначитися з 

категоріальним апаратом, оскільки, наприклад, управління фінансовим шоком не 

є тим економічним поняттям, яке варто застосовувати. Більш функціональним 

поняттям, яке відображає процес протидії фінансовим шокам є адаптація, що 

буде обґрунтовано нижче. Ще одним важливим аспектом є з’ясування 

можливості використання поняття стратегії у розрізі подолання наслідків дії 

фінансових шоків. Зважаючи на те, що сталої термінології на даний момент не 

вироблено, необхідно більш детально зупинитися саме на другій та третій 

позиціях.  

Як було підкреслено вище, використана нами термінологія, як і власне 

поняття «шок», походить з суміжних галузей наук, а саме природничих наук. 

Так, поняття стійкості в словнику Мерріам - Вебстер визначається з двох 

позицій: як «здатність деформованого тіла відновити свій розмір і форму після 

деформації, викликаної стисканням» та «як здатність відновитися або легко 

адаптуватися до нещасть або змін» [432]. Відповідно, в цьому ж словнику 

тлумачення поняття адаптація подається як «процес підлаштування» до нових 

умов або як «модифікація організму або його частин, що робить його більш 

придатним для існування в умовах свого середовища … і покращує виживання 

організму» [432]. Таким чином, очевидно, що стійкість зумовлюється певними 

внутрішніми особливостями побудови та функціонування системи, в той час як 

адаптація – це вже підлаштовування до чинників, які зумовили порушення 

рівноваги в системі. Досить вдало ця ідея подана в одному з програмних 

документів ООН, який стосується стратегічної рамкової програми FAO (Food 

and Agriculture Organization), в якому зазначається, що «Стійкість системи - це 

здатність системи і її частин своєчасно і ефективно передбачати, поглинати, 

пристосовуватися або відновлюватися від наслідків лиха, що включає в себе 
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збереження, відновлення або поліпшення основних структур і функцій. Стійкі 

системи, що забезпечують засоби до існування, мають здатність протистояти 

загрозам або здатністю адаптуватися до нових умов під час криз» [357, с. 29; 

курсив автора]. 

Подальший розвиток використання зазначених понять в контексті 

шокових станів в економіці було запропоновано в роботі Р. Мартіна та 

П. Санлея, в якій вони пропонують три основні види поняття «стійкість» [425]. 

По-перше, стійкість як відновлення («bounce back») після шоків, тобто система 

повертається до передшокового стану чи шляху розвитку, і в цьому контексті 

важливими є швидкість та рівень відновлення. На думку авторів такий вид 

стійкості є «інженерною стійкістю» («engineering resilience») і в цьому розумінні 

це поняття може бути застосоване в фізичних науках, екології. Також автори 

замислюються, чи можна в такому розумінні застосувати це поняття в 

економіці [425]. Якщо розглядати стійкість як відновлення у контексті 

банківської системи, то досягнення такої стійкості варто розглядати лише в 

короткостроковому періоді й лише щодо окремих показників, які 

характеризують функціонування банківської системи. Так, як правило, мова 

може йти про відновлення дошокових обсягів кредитів, депозитів банків, інших 

показників, які розраховуються на основі фінансової звітності й характеризують 

їх діяльність. Іншими словами, мова йде про кількісні характеристики 

банківської системи. Водночас, зрозуміло, що є й якісні показники, й саме вони 

стають основним об’єктом змін. Так, зміщення акцентів центральним банком у 

результаті дії валютного шоку з таргетування валютного курсу на таргетування 

інфляції в умовах, коли економіка країни є надзвичайно залежною від 

надходжень валюти, які є слабко прогнозованими особливо для сировинних 

економік, є кроком, який напевне віддаляє від повернення до попереднього 

стану. Крім того, таке відновлення у подальшому може мати знову-таки 

повернення до уразливості до валютного шоку. 
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По-друге, стійкість як здатність поглинати шоки. Основна увага 

звертається на стабільність структури системи, функцій та ідентичності в умовах 

шоків і в цьому контексті важливо зрозуміти, який розмір шоку система може 

поглинути без її зміни або переходу до нового стану. На думку дослідників, 

такий вид стійкості є «розширеною екологічною стійкістю» («extended ecological 

resilience») і найчастіше вживається в наукових роботах в сфері екології та 

соціальної екології. Знову-таки в авторів виникає запитання, чи можна 

застосовувати в такому розумінні це поняття в економіці [425]. Стійкість 

банківської системи як здатність поглинати шоки є надзвичайно привабливим 

варіантом. Водночас, через виконання трансформаційних функцій (саме ці 

функції й є тими функціями, які відрізняють фінансових посередників від 

нефінансових корпорацій) банки неспроможні тривалий час функціонувати в 

такому режимі, оскільки особливо у стабільні часи в них розвивається схильність 

до прийняття більш високих рівнів ризиків (момент Мінскі) і це вже було 

доведено неодноразово.  

По-третє, стійкість як «позитивна адаптивність» в очікуванні шоків або як 

відповідь на шоки. Розглядається як здатність системи зберегти належний рівень 

продуктивності, незважаючи на шоки, шляхом адаптації структури, функцій та 

організації. Цей вид стійкості отримав назву «адаптивна стійкість». Таке 

тлумачення стійкості знайшло відображення в психологічних науках та 

організаційному менеджменті [425]. Цей варіант відповідає нашому баченню 

того, як має поводитися банківська система під дією фінансових шоків. 

Передусім, це адаптація структури. Це не означає зміну дворівневої структури 

банківської системи, це швидше зміна структури банків за спеціалізацією, за 

формою власності, за розміром. Так, у результаті кризи 2014-2016 рр. в Україні 

зміна структури банківської системи була зумовлена націоналізацією одного з 

найбільших банків, що призвело до участі держави у банківській системі в обсязі 

більше, ніж 50%. Окремі банки були реструктуризовані, а більшість банків була 

виведена з ринку через неплатоспроможність. Адаптацію функцій банківської 



128 
 

 
 

системи варто розглядати з огляду на дію шоків на двох рівнях: на рівні 

центрального банку і на рівні комерційних банків. Так, на рівні центрального 

банку, як правило, внаслідок дії шоків можуть відбутися зміни й щодо 

делегування частини функцій іншим регуляторам (фондам гарантування 

вкладів), й щодо трансформації вже виконуваних функцій, зокрема тих, які 

стосуються макропруденційного регулювання. На рівні банків також може 

відбутися зміна функцій, зокрема в частині трансформаційних функцій. 

Вище окреслені ідеї щодо розуміння стійкості систем є надзвичайно 

продуктивними, проте, є певне протиріччя в поділі їх видів і бажання поєднати в 

одному понятті два різних явища або процеси. Глобальна фінансова криза стала 

справжнім шоком для економік більшості країн світу, в т.ч. банківських систем 

більшості країн світу. Вони виявилися нестійкими до глобальної фінансової 

кризи. Підтвердженням цьому є банкрутства не тільки малих та середніх, але й 

великих банків; значні збитки; великі обсяги фінансової допомоги від 

центральних банків та від урядів країн. Водночас, банківські системи змогли 

вийти з ситуації, яка склалася через дію шоків під час глобальної фінансової 

кризи. Основним шляхом виходу з кризи стала адаптація до ситуації, яка 

склалася, зокрема адаптація до високої волатильності валютних курсів, до 

значного обсягу проблемних кредитів, до недовіри вкладників і т. д. Заразом 

важко визначити, наскільки було відновлено попередній стан в контексті 

«інженерної стійкості», оскільки складно сказати, що вважати попереднім 

станом. Ось тут якраз і виникає проблема. Якщо говорити про банківську 

систему, дуже складно визначити попередній чи наступний стан.  

Основна ідея функціонування банківської системи полягає в тому, що вона 

має продовжувати ефективно виконувати свої функції як фінансового 

посередника. Так, в окремих випадках можна говорити про досягнення певних 

докризових показників, як-от обсяги кредитування, обсяги депозитів тощо. 

Проте, акцент має бути зміщений на інше, а саме важливо, щоб банківська 



129 
 

 
 

система відповідала сучасним запитам економіки, а не ставила собі за мету 

нарощувати обсяги активів без зважання на справжні потреби економіки.  

Так, кількість банків не є релевантною для оцінки попереднього чи 

наступного стану банківської системи, оскільки більш важливим є дослідження 

структури банківської системи за формами власності (державна, приватна) чи 

походженням капіталу (іноземний, вітчизняний), оскільки дає розуміння якісних 

характеристик банківської системи. Крім того, після серйозних шокових 

ситуацій відбуваються не тільки зміни в поведінці власне банків, але й їх 

регуляторів, а це означає, якщо користуватися вище наведеною термінологією, 

що найбільш придатним визначенням є саме «адаптивна стійкість». Проте, з цим 

поняттям виникають інші проблеми, які до речі також висвітлюються в інших 

роботах, а саме те, що в процесі адаптації стійкість якраз може порушитися, як 

наприклад, в українській банківській системі, зокрема, через дію валютного 

шоку. Так, вже двічі поспіль за останнє десятиріччя відбулася різка девальвація 

національної валюти – української гривні. Це було справжнім шоком, оскільки 

активи та пасиви банків країн, що розвиваються, є надзвичайно доларизованими. 

Зрозуміло, що банки можуть абсорбувати цей шок і нічого не змінювати ані 

структурно, ані функціонально лише в тому випадку, якщо активи та пасиви 

банків є більш-менш збалансованими за валютами. Фактично, це і є стійкість. Є 

вплив шоку, є внутрішні можливості до його абсорбції, і вплив шоку на 

показники ефективності діяльності банків є незначним. Не можна сказати, що 

відбулося повернення до попереднього стану чи навпаки до нового стану. Стан 

залишився таким, яким був, тому що був запас міцності. Система не зміниться 

лише в тому разі, якщо рівень шоку відповідатиме запасам міцності банків, тобто 

коли банки запрограмовані, зокрема, на коливання валютних курсів в коридорі 

плюс-мінус 10%. Якщо ж ситуація зі збалансуванням валютних позицій є 

набагато гіршою і валютний курс вийшов за програмовані межі, це означає, що 

банкам, наприклад, необхідно змінювати структуру балансу таким чином, щоб 
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підлаштуватися під нові умови. Така ситуація характеризує сутність адаптації до 

фінансового шоку. Відбувається пошук нової точки рівноваги.  

У цьому контексті є ще одне поняття, що тісно пов’язане з 

характеристикою банківської системи, а саме її стабільність. І стає ще складніше 

зрозуміти взаємозв’язок цих основоположних понять: стабільність, стійкість, 

адаптація. Це стає очевидним з аналізу цих понять. Так, фінансова стабільність 

– «…це стан, за якого відбувається запобігання накопиченню системного ризику. 

Системний ризик найкраще можна описати як ризик того, що забезпечення 

фінансовою системою необхідних продуктів та послуг буде серйозно порушено 

до такої міри, що економічне зростання та добробут можуть суттєво 

постраждати» [365].  

На думку Г. Шіназі «Фінансова система знаходиться в діапазоні 

стабільності кожного разу, коли вона здатна сприяти (а не перешкоджати) 

функціонуванню економіки та зменшувати фінансові дисбаланси, які виникають 

всередині або як наслідок значних несприятливих та непередбачуваних подій» 

[454]. До речі, в цій же роботі є непряме визначення стійкості. Так, автор 

зазначає, що «…заходи з посилення фінансової стабільності часто передбачають 

балансування між прагненням ефективного розподілу фінансових ресурсів та 

здатністю  виключати або поглинати шоки фінансовою системою… Наприклад, 

у сфері пруденційної політики вищі вимоги щодо платоспроможності зменшать 

ризик того, що банк не зможе поглинути шок, але водночас це означатиме … 

відмову від інвестиційних можливостей» [454].  

Огляд підходів до визначення фінансової стабільності науковців інших 

міжнародних організацій є ще більш контроверсійним. Р. Фергюсон пропонує 

підійти до визначення фінансової стабільності через визначення нестабільності, 

а саме «Фінансова нестабільність – це ситуація, яка характеризується трьома 

критеріями: (1) суттєве відхилення цін на певний набір фінансових активів; 

та/або (2) порушення функціонування ринку та доступності кредитів як на 

національному, так і можливо на міжнародному рівнях; з результатом, що (3) 
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сукупні витрати відхиляються (або можуть відхилятися) суттєво в той чи інший 

бік від здатності економіки виробляти» [359]. Далі автор підсумовує, що  

«…фінансова стабільність – запобігання нестабільності та управління 

наслідками, коли ринки стають нестабільними. У сфері запобігання, можливо, 

найголовніша річ, яку може зробити центральний банк, полягає у сприянні 

макроекономічному середовищу через низьку та стабільну інфляцію та стале 

економічне зростання» [359].  

Дж. Каруана розглядає фінансову стійкість в контексті фінансової 

стабільності, як її складову, хоча й відзначає, що «…фінансова стабільність 

полягає у стійкості і повинна бути підготовлена заздалегідь. Нам потрібні надійні 

буфери в системі – капітал, ліквідність, надійна інфраструктура, посилений 

нагляд – це запобігає макроекономічним сюрпризам або проблемам у 

конкретного інституту чи на ринку від руйнування фінансової системи» [316]. 

Фахівці Національного банку України визначають фінансову стабільність 

як «…стан фінансової системи, за якого вона здатна належним чином виконувати 

основні функції, такі як фінансове посередництво та здійснення платежів, а 

також протистояти кризовим явищам. Фінансова система вважається 

стабільною, якщо: 1) вона ефективно перерозподіляє ресурси від власників 

заощаджень до інвесторів, 2) фінансові ризики ретельно оцінюються та 

адекватно управляються, 3) фінансова система здатна абсорбувати шоки без 

значних негативних наслідків» [215]. 

Можна ще навести багато дефініцій, яким чином науковці розуміють 

фінансову стабільність та фінансову стійкість банківської системи. Так, 

Г. Карчева пропонує визначати фінансову стійкість банківської системи як 

«…врівноважений динамічний розвиток, коли банківська система здатна 

ефективно виконувати свої основні функції, зокрема посередницьку та платіжну, 

як в звичайних умовах, так і в кризових завдяки наявності достатнього 

потенціалу стійкості (капіталу, ліквідності, надходжень, резервів), ефективних 

інструментів банківського регулювання та нагляду, високого рівня репутації та 
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довіри до банків» [101, с. 146]. Своєю чергою, М. Звєряков та В. Коваленко 

пропонують розглядати фінансову стійкість як «…стан, за якого банківська 

система здатна задовільно виконувати такі функції: ефективно й безперервно 

сприяти руху ресурсів; визначати й оцінювати майбутні ризики з прийнятною 

точністю та управляти ними; абсорбувати несподівані події й шоки фінансової 

системи та реальної економіки» [86, с. 10]. Варто звернути увагу на той факт, що 

запропоновані визначення фінансової стійкості фактично повністю тотожні 

визначенню фінансової стабільності, яке пропонується фахівцями НБУ. 

М. Звєряков та В. Коваленко пропонують низку індикаторів фінансової 

стійкості, тобто «…показники поточного фінансового стану і стійкості 

фінансових установ країни та їхніх контрагентів із секторів корпорацій і 

домашніх господарств. Вони включають як агреговані дані за окремими 

установами, так і показники, що дають уявлення про ринки, на яких діють 

фінансові установи» [86, с. 7]. До цих індикаторів вони зараховують індикатори 

виникнення кризових ситуацій та антикризових дій, індикатори фінансової 

безпеки банківської системи, індикатори ризику, агреговані індикатори 

фінансової стійкості банківської системи, якими є більшість нормативів, якими 

регулюється банківська діяльність [86, с. 11 – 12]. Водночас, фахівці МВФ 

пропонують свій набір показників, які характеризують фінансову стабільність, 

проте мають назву, якщо перекладати дослівно «показники фінансової стійкості» 

[363]. Таким чином, огляд праць не дозволяє нам чітко зрозуміти різницю між 

стабільністю та стійкістю банківської системи. Кожен автор бачить ці поняття 

по-своєму, іноді як поняття відмінні, іноді як синонімічні. Також, як свідчить 

науковий аналіз, набір індикаторів, які можуть характеризувати той чи інший 

стан, у багатьох позиціях співпадає. Це актуалізує необхідність розмежування 

цих понять у контексті нашого дослідження. По-перше, будемо виходити з того, 

що обидва поняття характеризують стан, а не розвиток системи. І в більшості 

визначень обох понять прослідковується тенденція саме до такого розуміння і 

стійкості, і стабільності. Якщо це стан, його можна виміряти дійсно на основі 
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певних показників або індикаторів. Це є дуже важливою позицією, оскільки 

якщо це показники, то є певні бажані межі, які можуть характеризувати 

«нормальність» або «норму» цього стану. Отже, з’являється можливість 

розрізняти стабільну або нестабільну системи та стійку або нестійку системи. 

По-друге, диференціація цих понять, якщо досліджуємо шоковий розвиток 

подій, може передбачати таку логіку. Так, виходимо з того, що функціонує 

стабільна банківська система (за певними показниками) в стабільному 

економічному середовищі. До речі, показниками, які, насамперед, свідчать про 

стабільність банківської системи, є традиційні показники прибутковості, якості 

кредитного та депозитного портфелів тощо. Якраз тут необхідно звернутися 

також до початкового розуміння стабільності як постійності, незмінності. Далі 

виникає шокова ситуація. У результаті, є два варіанти розвитку подій: система 

або залишиться стабільною (показники залишаться на тому ж рівні або будуть 

невеликі відхилення), або зміниться. Якщо система залишилася стабільною, це 

означає, що вона була стійкою (оскільки здатність протидіяти шокам не може 

бути виявлена за стабільної ситуації), в іншому разі – нестійкою. Саме в 

останньому випадку виникає необхідність вчиняти дії, щоб система відновила 

свою стабільність і в найкращому варіанті була стійкою до виникнення нових 

фінансових шоків. Також тут виникає й інше питання, спочатку стійкою, а потім 

стабільною, чи навпаки. Однозначної відповіді немає. Так, якщо шокова ситуація 

минулася, то головною метою стає повернення стабільності. І вже потім 

розробляються заходи, які можуть забезпечити стійкість системи до дії таких 

фінансових шоків у майбутньому. Якщо ж шокова ситуація не зникає, то 

першочерговим завданням стає досягнення стійкості банківської системи, а вже 

потім її стабільності. Хочемо зазначити, що така ж логіка може бути застосована 

й до нестабільних банківських систем. Фінансово нестабільна банківська 

система може бути стійкою до дії певних фінансових шоків, які мали місце в 

минулому і щодо яких вже були застосовані певні превентивні заходи. Так, у 

кризу 2014 – 2017 рр. банківська система України була нестабільною, однак, 
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через певні превентивні заходи, зокрема, заборону валютного кредитування 

населення варто відзначити її стійкість до валютних шоків. 

Графічно цей процес можна представити таким чином (рис. 1.21). 

Подальші дослідження питань адаптації до фінансових шоків засвідчують, що 

питання стійкості все ж не є таким однозначним, як це показано на рис. 1.21. 

Поняття адаптації є достатньо складним, оскільки може розглядатися з декількох 

точок зору, найбільш поширеними з яких є дві: адаптація як процес та адаптація 

як здатність змінюватися, пристосовуватися, «…розвиватися, щоб вижити» [413, 

с. 15] (рис. 1.22). Якщо звернутися до етимології поняття «адаптація», а саме з 

латинської мови «adaptatio», «adapto» перекладається як «пристосовую», тобто 

відбувається дія, а це означає, що адаптація є процесом. Водночас, здатність 

змінюватися чи пристосовуватися – це властивість, а тому більш доцільно 

використовувати таке поняття як «адаптивність», що й буде зазначено нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 21. Співвідношення понять стійкості та стабільності банківської системи 

Джерело: побудовано автором 
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Надалі адаптація буде розглядатися як процес, що дозволяє вести мову про 

концепцію адаптації, яка своєю чергою передбачає формування низки положень, 

а саме інститути, задіяні в адаптації, цілі адаптації, принципи адаптації, види та 

інструменти адаптації, а також визначення критеріїв ефективності адаптації (рис. 

1.23). Зважаючи на те, що дослідження акцентує увагу на шоках, які впливають 

на функціонування банківської системи, то передусім, адаптація 

відбуватиметься на рівні комерційних банків або центрального банку, зокрема, в 

тому випадку, якщо матиме місце локальний шок з низьким або середнім рівнем 

інтенсивності. 

 

Рис. 1. 22. Підходи до визначення адаптації 

Джерело: побудовано автором на основі [174, с. 11; 273; 417, с. 5; 461, с. 6; 462; 478, с. 35] 
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Рис. 1. 23. Складові концепції адаптації банківської системи до фінансових шоків 

Джерело: розроблено автором 
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У разі, якщо шок матиме характер системного з високою інтенсивністю, 

має відбуватися адаптація вже із залученням держави в особі органів державного 

управління та сукупності фінансових регуляторів, які мають можливості для 

врегулювання ситуації на фінансових ринках, зокрема фонди гарантування 

вкладів і комісії з цінних паперів. 

Цілі є ще одною складовою концепції адаптації до шоків, яку можна 

розглядати з декількох позицій. По-перше, можна виходити з того, що є 

інститути, задіяні в адаптації, а це означає, що в кожного з інститутів будуть 

власні цілі, оскільки репрезентуються різні рівні прийняття рішень і відповідно 

їх наслідків.  

По-друге, цілі адаптації можна розглядати з огляду на строки їх досягнення 

(короткострокові, середньострокові, довгострокові). По-третє, залежно від часу 

застосування розрізняють оперативні, тактичні та стратегічні цілі. Саме остання 

класифікація є найбільш прийнятною, якщо мова йде про адаптацію до 

фінансових шоків, оскільки дозволяє сформулювати спільні для всіх інститутів 

цілі. Так, оперативними цілями адаптації до фінансових шоків є припинення дії 

шоку, його максимальна локалізація. Тактичними цілями відповідно є 

мінімізація втрат від дії шоку, відновлення стабільності банківської системи. 

Стратегічною ціллю є підвищення адаптивного потенціалу банківської системи 

до шоків, які можуть виникнути у майбутньому. У цьому контексті необхідно 

провести розмежування між такими поняттями, як адаптивний потенціал, 

адаптивна стійкість і адаптивність банківської системи. Змістове навантаження 

цих понять є дуже близьким. Так, адаптивність, як вище вже наголошувалося, це 

здатність системи змінюватися в залежності від дії шоку. Адаптивна стійкість – 

це здатність системи протистояти шокам. Однак, вже є усталені поняття 

стійкості та стабільності банківської системи, зокрема, є показники фінансової 

стійкості/стабільності, що звужує розуміння цього поняття. Саме тому, щоб 

зняти цей бар’єр і прив’язку до показників фінансової стійкості, на нашу думку, 

більш коректно говорити про адаптивний потенціал банківської системи. 
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Так, потенціал – «це поєднання всіх сильних сторін і ресурсів, доступних 

в рамках спільноти, товариства або організації, які можуть знизити рівень ризику 

або наслідки стихійного лиха. (Потенціал може включати фізичні, інституційні, 

соціальні або економічні засоби, а також … якості, такі як лідерство і 

управління)» [417, с. 8]. 

П. Морган у своїй роботі зважає на п’ять важливих характеристик 

потенціалу, а саме: «Потенціал – це розширення можливостей і ідентичність, 

властивості, які дозволяють організації або системі виживати, рости, 

диверсифікуватися і ставати більш складними…; це комбінація атрибутів, яка 

дозволяє системі працювати, забезпечувати цінність, встановлювати відносини і 

оновлювати себе…; …як стан системи; … як потенційний стан; …здатність 

системи мати позитивний вплив на спільноту» (переклад – авт.)[440, с. 6 – 7]. 

Відповідно, адаптивний потенціал банківської системи – це комплекс 

характеристик банківської системи, які визначають здатність її адаптації до 

фінансових шоків. 

Незважаючи на рівень, на якому можуть мати місце заходи з адаптації, 

адаптація банківської системи до фінансових шоків має базуватися на певних 

принципах, зокрема прозорості, оперативності, перспективності, комплексності, 

узгодженості, економічності, оптимальності та гнучкості. 

Принцип прозорості має визначальну роль в адаптації банківської системи 

до фінансових  шоків, що пов’язано з тим, що більшість адаптивних заходів 

вчиняються на рівні держави та фінансових регуляторів (рис. 1.23). Якщо вести 

мову про державний рівень, то більшість інструментів, які задіюються пов’язані 

з використанням коштів із бюджету, а отже, коштів платників податків. Це 

означає, що для уникнення невдоволення суспільства заходами держави щодо 

підтримання фінансової, і зокрема банківської систем у період дії фінансових 

шоків, необхідно проводити роз’яснювальну роботу щодо обґрунтованості 

прийняття тих чи інших рішень. Так, під час глобальної фінансової кризи у США 

загалом було витрачено державою 1,488 млрд доларів США, з яких 30 млрд 
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доларів США було витрачено на підтримання позицій одного з найбільших 

інвестиційних банків «Bear Stearns», 187 млрд доларів США було виділено для 

компаній «Federal National Mortgage Association», «Federal Home Loan Mortgage 

Corporation», а надалі було сформовано дві програми – «Troubled Asset Relief 

Program» (TARP) та  «American Recovery and Reinvestment Act» (ARRA), в рамках 

яких було витрачено Казначейством США 440 млрд доларів США та 831 млрд 

доларів США відповідно [495]. Відразу зауважимо, що за програмою TARP було 

заплановано використання 700 млрд доларів США і для того, щоб забезпечити 

таке фінансування Конгресу США довелося погодитися на підвищення 

граничного рівня боргу до 11,315 трлн дол США [495]. Безперечно, це не могло 

не викликати обурення частини суспільства й появу низки публікацій, в яких 

стверджувалося таке: «Останнім часом посилюється кампанія з пропаганди 

успіху TARP, вкрай суперечливого плану Генрі Полсона з використання 

(початково) 700 млрд доларів платників податків для порятунку фінансової 

системи. Незважаючи на цей хор похвали, допомога TARP була жахливою ідеєю, 

яка буде коштувати платникам податків як прямо, так і опосередковано через її 

порочні стимули» [489]. Проте, в цій цитаті варто звернути увагу на один 

важливий факт – «кампанія з пропаганди успіху TARP», яка є складовою 

прозорості дій держави. Необхідно лише відзначити, що результати реалізації 

програми TARP виявилися настільки вдалими, що в кінцевому підсумку всі 

витрачені гроші платників податків були повернуті й навіть з прибутком, 

оскільки до 2018 р. було повернуто 442,6 млрд доларів США, що на 3 млрд 

доларів США більше, ніж було витрачено, через скуповування акцій фінансових 

установ та банків у період, коли вони коштували дешево, й відповідно продаж на 

етапі, коли їх ціни почали зростати [495]. 

Дотримання принципу прозорості є не менш важливим на рівні 

центральних банків, і в цьому зв’язку варто послатися на «Кодекс належної 

практики по забезпеченню прозорості у грошово-кредитній та фінансовій 

політиці», в якому визначено що «… завдяки чіткому роз’ясненню приватному 

https://www.thebalance.com/tarp-bailout-program-3305895
https://www.thebalance.com/tarp-bailout-program-3305895
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/1/titles
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сектору тих міркувань, які стоять за прийнятими в сфері грошово-кредитної 

політики рішеннями, прозорість процесу вироблення політики в цілому 

підвищує ефективність механізму впливу грошово-кредитної політики, почасти 

за рахунок забезпечення більш ефективного формування ринкових очікувань. 

Надаючи громадськості достатню інформацію про свою діяльність, центральний 

банк може створити механізм зміцнення довіри, вживаючи заходів, відповідні 

своїм публічним заявам» [103]. Якщо у Кодексі більша увага зосереджена на 

грошово-кредитній та фінансовій політиках, то це лише через те, що прийняття 

цього документу відбулося у 1999 р., а тому наразі ця теза стосується не тільки 

монетарної чи макропруденційної політик, а загалом усіх заходів, яких вживає 

центральний банк, особливо в періоди турбулентності й дії фінансових шоків. 

Фонди гарантування вкладів також мають максимально прозоро 

роз’яснювати всі заходи, які ними вчиняються. Зважаючи на віхи, які пройшов у 

своєму розвитку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб України, варто 

звернути увагу, що саме прозорість і зрозумілість кроків Фонду гарантування є 

запорукою зростання довіри населення до банків. 

Адаптація банків до фінансових шоків має відбуватися прозоро через 

інформування клієнтів банків щодо очікуваних кроків. Ця зрозумілість і 

прозорість дозволяє уникати значних втрат. Одним із методів комунікації з 

клієнтами під час кризи є безпосереднє контактування для з’ясування проблем, 

на які можуть наразитися клієнти, зокрема, це стосується контактування з 

позичальниками, що не є поширеним в Україні. 

Принцип оперативності адаптації до фінансових шоків є вкрай важливим 

із врахуванням того, що будь-яка затримка лише збільшує вартість подолання 

наслідків впливу фінансових шоків. Наприклад, прийняття програми TARP свого 

часу було заблоковано демократами на два тижні (проект було подано 20 вересня 

2008 р.), а вже 29 вересня 2008 р. відбулося зниження індекса Доу-Джонса на 

777,68 пунктів, і лише після цього проект було затверджено, проте, був 

втрачений час, і крах на фондовому ринку лише поглибив кризову ситуацію 
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[495]. Таким чином, був втрачений час і можливо подальші події розгорталися б 

за іншим сценарієм. Відповідно, дотримання принципу оперативності під час 

масового відтоку вкладів, який виник у жовтні 2008 р., дозволило Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб України її призупинити й рішення було 

надзвичайно вдале: підвищення максимальної суми гарантування втричі. Такий 

сигнал був сприйнятий населенням позитивно. 

Принцип перспективності передбачає необхідність врахування й 

оцінювання заходів, які вчиняються з метою адаптації до фінансових шоків, з 

огляду на наслідки, до яких вони призведуть у майбутньому.  Дотримання цього 

принципу є надзвичайно складним завданням, оскільки в момент дії фінансових 

шоків усі рішення мають прийматися оперативно. Знову-таки, якщо повернутися 

до аналізу програми TARP, то безперечно можна говорити про надзвичайно 

ефективне рішення проблем у банківській системі, яке було прийняте 

оперативно, але водночас й у перспективі дало позитивні результати. Так само 

можна оцінювати відмову НБУ від валютного таргетування на користь 

інфляційного таргетування. Звісно, не завжди рішення, які прийняті швидко в 

критичні моменти, можуть бути вдалими з огляду їх перспективності, однак у 

будь-якому разі завжди необхідно прораховувати наслідки прийнятих рішень з 

огляду на майбутнє. 

Принцип узгодженості адаптації банківської системи до фінансових шоків 

полягає у тому, що рішення, які приймаються щодо підтримки як банківської 

системи в цілому, так і окремих банків мають бути узгодженими на рівні 

держави, фінансових регуляторів і власне банків. Кожен з учасників процесів 

адаптації має прийняти відповідні обов’язки щодо подолання фінансових шоків. 

Узгодження інтересів та дій держави та фінансових регуляторів під час впливу 

фінансових шоків на банківську систему є наріжним каменем успіху, оскільки 

безперечно може знадобитися фінансова підтримка за рахунок коштів платників 

податків, без якої ефективність адаптивних дій фінансових регуляторів суттєво 

знизиться. Своєю чергою підтримка банків центральним банком має 
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супроводжуватися укладанням відповідних планів з реструктуризації балансів 

банків для зниження рівня впливу фінансових шоків тощо. 

Принцип комплексності – це констатація того факту, що будь-які рішення 

щодо адаптації до фінансових шоків повинні мати комплексний характер. Адже 

якщо виникає фінансовий шок і банківська система не є стійкою до нього, це 

означає, що в банківській системі вже існували проблеми, які лише послабили її 

позиції у момент виникнення фінансових шоків. Таким чином, подолання 

фінансових шоків може результувати в кардинальні зміни банківської системи, 

її реформування як на рівні фінансових регуляторів (неефективність 

макропруденційної політики, неадекватний розподіл функцій між фінансовими 

регуляторами), так і на рівні банків. 

Принцип економічності – це принцип, який передбачає не тільки 

мінімізацію витрат на подолання шокової ситуації, але й те, що витрати на 

адаптацію до фінансового шоку мають бути відповідними кінцевому результату. 

Зважаючи на той факт, що для подолання впливу фінансових шоків потрібні 

значні кошти, які надходять переважно від держави, може мати місце зростання 

державного боргу, що безумовно є небезпечною практикою. Проте, останні 

дослідження засвідчують, що у більшості розвинених країн цього принципу 

дотримуються: «Збільшення державного боргу (внаслідок банківських криз – 

курсив автора) було майже вдвічі більше в країнах з розвиненою економікою, … 

що, можливо, свідчить про значну спроможність цих країн проводити 

антициклічні фіскальну і монетарну політики, кращі автоматичні стабілізатори 

або більші банківські системи. Нещодавні кризи не стали винятком. У вибірці з 

25 банківських криз, які почалися в період з 2007 р. по 2011 рік…. в основному 

за участю країн з розвиненою економікою, середнє зростання державного боргу 

склав близько 18% ВВП. Оскільки показники повернення активів в деяких з цих 

країн, очевидно, є особливо високими, вплив прямих бюджетних витрат на 

державний борг було пом’якшено» [377, с. 16].  
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Принцип оптимальності адаптації до фінансових шоків – це розробка 

декількох програм швидкого реагування на дію фінансових шоків і вибір 

найбільш оптимальної з огляду на дотримання сукупності вище наведених 

принципів.  

Принцип гнучкості адаптації банківської системи до фінансових шоків 

означає, що в будь-який момент один інструмент адаптації можна замінити на 

інший, який є більш адекватним розвитку подій. 

Класифікація адаптації до фінансових шоків можлива за інституційним 

рівнем, за цілями, за глибиною, за тривалістю, за інтенсивністю, за рівнем 

охоплення, за результатами (рис. 1.24). 

 

Рис. 1. 24. Класифікація адаптації банківської системи до фінансових шоків 

Джерело: розроблено автором 
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За інституційним рівнем можна виокремити адаптацію на рівні 

комерційних банків, центральних банків, інших фінансових регуляторів і 

держави. Вище вже наголошувалося на тому, що залежно від виду фінансового 

шоку та його інтенсивності адаптація може здійснюватися або на одному рівні, 

або на декількох. Якщо фінансовий шок класифікується як системний і 

відповідно з високою інтенсивністю, то найімовірніше адаптація 

здійснюватиметься на всіх рівнях. 

За цілями можна розрізняти адаптацію оперативну, тактичну та 

стратегічну. Оперативна адаптація – це процес, який розпочинається відразу 

після появи шоку і, передусім, передбачає його локалізацію з застосуванням 

відповідних інструментів. Тактична адаптація – це процес, який запускається для 

відновлення стабільності банківської системи після дії шоку і лише в тому 

випадку, якщо в цьому є потреба. Стратегічна адаптація – це процес, результатом 

якого має бути підвищення рівня адаптивності банківської системи до нових 

можливих шокових ситуацій. Дж. Кітчінг, Р. Блекберн та інші зазначають, що 

можна говорити про стратегічну адаптацію в довгостроковому періоді, в той час 

як в короткостроковому періоді домінантними є «короткострокові 

рішення» [413, с. 16]. 

За глибиною адаптації до фінансових шоків можна виокремити 

функціональну та структурну адаптації [425]. Проте ці два види адаптації 

найчастіше використовують в природничих науках. Це накладає певні 

особливості на їх тлумачення в економічній науці. Зважаючи на об’єкт нашого 

дослідження, під функціональною адаптацією можна розуміти процес 

трансформації видів діяльності як банків, так і їх регуляторів. Відповідно, 

структурна адаптація – це процес переформатування структури банківської 

системи, зокрема внаслідок реструктуризації банків. У цьому разі банківську 

систему можна аналізувати з позицій форм власності (банки з державною 

формою власності, банки з приватною формою власності, в т.ч. з вітчизняним та 

іноземним капіталами), з позицій концентрації тощо. 
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За строками пропонується виокремлювати короткострокову, 

середньострокову та довгострокову адаптації. Короткострокова адаптація має 

місце, коли дія шоку не є суттєвою і заходи, які вживаються дають ефект вже в 

короткостроковому періоді. Відповідно, середньо- і довгострокова адаптації 

мають місце в тому випадку, якщо дію шоку не можна локалізувати в 

короткостроковому періоді, а заходи, які розробляються для його подолання, 

потребують значного проміжку часу для їх впровадження.  

За інтенсивністю адаптації виокремлюють пасивну та активну адаптації. За 

пасивної адаптації система пристосовується до середовища, в якому функціонує 

й не відбувається активних змін ані в самій системі, ані в зовнішньому 

середовищі. Активна адаптація – це не лише зміни в банківській системі, але й 

зміни у зовнішньому середовищі, які мінімізують виникнення шоків. 

За рівнем охоплення варто розрізняти локальну та системну адаптації. 

Такий поділ відповідає поділу фінансових шоків на локальні та системні. І в 

даному випадку адаптація розглядається не тільки за інституційним рівнем, але 

й за тим, які сегменти фінансових ринків охоплює. 

За результатами адаптацію можна розглядати як повернення до 

попередньої моделі ведення бізнесу й як створення нової моделі. Не можна 

сказати, що перший варіант адаптації гірший, ніж другий. Проте, з впевненістю 

можна стверджувати, що перший варіант прийнятний у разі дії одиничних або 

локальних шоків, в той час як другий варіант з великою ймовірністю буде 

використаний у разі дії системних шоків. 

Інструменти, які використовуються в процесі адаптації банківської 

системи до фінансових шоків можна розглядати в розрізі трьох груп: економічні, 

адміністративні та нормативно-правові. Безумовно, що найкращим варіантом є 

використання саме економічних інструментів як на рівні банків (корегування 

стратегії розвитку та політик банку, зміни в структурі балансів, розробка та 

використання нових методів управління активами та пасивами банків тощо), так 

і на рівні центральних банків (інструменти макропруденційної та монетарної 
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політик тощо). Якщо ці інструменти не дають належного результату або їх 

неможливо швидко застосувати, тоді використовуються адміністративні методи 

як на рівні центрального банку, так і на рівні інших фінансових регуляторів і 

держави (введення тимчасової адміністрації, виведення неплатоспроможних 

банків з ринку, націоналізація банків тощо). Як правило, використання 

адміністративних інструментів передбачає їх нормативно-правове забезпечення.  

З огляду на ситуацію, яка складається в банківській системі можуть бути 

застосовані заходи або на окремому рівні, або на декількох, оскільки це залежить 

від інтенсивності фінансових шоків. Якщо інтенсивність фінансових шоків 

незначна й вона не має суттєвих наслідків для банківської системи загалом, 

адаптація може відбутися на рівні банків шляхом корегування стратегії розвитку, 

внесення змін до політик банку (кредитної, інвестиційної, депозитної тощо), а 

також можуть бути використані нові методи управління. 

Якщо інтенсивність фінансових шоків зростає, можуть бути долучені до 

мінімізації їх наслідків фінансові регулятори, зокрема центральні банки та фонди 

страхування вкладів. Адаптивні заходи, які можуть бути використані 

центральним банком, можуть поєднувати використання інструментів монетарної 

та макропруденційної політик, а фондами страхування – введення тимчасової 

адміністрації, виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення 

виплат гарантованих сум відшкодування. 

Водночас, у разі, якщо інтенсивність фінансових шоків є надвисокою, а 

строк їх дії охоплюватиме значний проміжок часу, необхідним буде 

використання державою адаптивних заходів, зокрема з підтримки дій 

центральних банків та фондів страхування, в т.ч. коштами з державного бюджету 

чи державними гарантіями. 

Критерії оцінювання ефективності адаптації можна поділити на дві 

традиційні групи: якісні і кількісні. Якісними критеріями є визначення 

дотримання принципів адаптації, склад інструментів адаптації (превалювання 

економічних інструментів над адміністративними), інноваційність інструментів 
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адаптації тощо. Кількісними критеріями є витрати на здійснення адаптивних 

заходів, швидкість відновлення показників фінансової стабільності та (або) 

фінансової стійкості, швидкість відновлення довіри до банківської системи, 

витрати на підтримання адаптивності банківської системи тощо.  

У контексті відновлення показників фінансової стабільності необхідно 

зробити ремарку. Вище було запропоновано чіткий критерій, який розмежовує 

поняття стабільність та стійкість банківської системи: банківська система є 

стабільною, якщо виконує покладені на неї функції та відповідає регулятивним 

вимогам, та банківська система є стійкою, якщо має спроможність абсорбувати 

шоки: по-перше, без значних коливань окремих показників, які характеризують 

стабільність банківської системи; по-друге, без втручання держави для 

порятунку банківської системи.  

Зважаючи на такий підхід до розмежування цих понять, проаналізуємо, які 

показники можуть бути використані для оцінки стабільності та стійкості 

банківської системи. За основу візьмемо 25 показників фінансової стабільності, 

які пропонуються фахівцями Міжнародного валютного фонду для розрахунків, 

які здійснюються центральними банками, а також дослідження й пропозиції 

М. Звєрякова та В. Коваленко. У результаті аналізу показників, які 

пропонуються науковцями, стає зрозумілим, що серед показників є такі, які 

характеризують тільки окрему частину активів чи пасивів банків, а є показники, 

які розраховуються як співвідношення окремих частин пасивів (активів) до 

окремих частин активів (пасивів).  

Для того, щоб зрозуміти, які з показників можна зарахувати як показники 

фінансової стабільності, а які – фінансової стійкості, розглянемо їх економічну 

природу за умови, що в певний момент часу матиме місце дефолт позичальників, 

і зокрема, показник відношення проблемних кредитів до загального обсягу 

кредитного портфеля зросте з 3% до 10%, то зважаючи на таке різке зростання, 

можна стверджувати про наявність шоку. Оскільки прийнятним рівнем, як 

правило, для даного показника є рівень не більше 5% [337], можна вважати, що 
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стабільність банківської системи перебуває під загрозою. Водночас, аналіз 

виключно цього показника не дає нам можливості зробити такий висновок про 

фінансову стійкість банківської системи. Необхідно проаналізувати зміни інших 

показників, а саме відношення сформованих резервів до кредитного портфеля, 

зміни в нормативі адекватності регулятивного капіталу, зміни в нормативах або 

показниках ліквідності, оскільки неповернення кредитів може спричинити 

проблеми з поверненням коштів вкладникам тощо. Навіть ця одинична ситуація 

показує, наскільки складно розмежувати показники фінансової стабільності та 

фінансової стійкості, і наскільки складно оцінювати, чи залишається банківська 

система фінансово стійкою.  

Нормативи капіталу (буфери капіталу) та нормативи ліквідності – це 

одночасно і показники фінансової стабільності, і фінансової стійкості, оскільки 

ці нормативи були якраз запроваджені з метою забезпечення можливості банкам 

протистояти негативним фінансовим шокам. З огляду на вище викладене варто 

орієнтуватися на такий поділ показників (табл. 1.4). 

Здійснивши детальний аналіз концепції адаптації банківської системи до 

фінансових шоків можна запропонувати таке її визначення. Адаптація 

банківської системи до фінансових шоків – це процес зміни характеристик 

банківської системи на рівні комерційних банків, центральних банків, інших 

фінансових регуляторів і держави з використанням економічних, 

адміністративних та нормативно-правових інструментів, цілями якого є 

припинення дії шоку, його локалізація та мінімізація витрат, а в кінцевому 

підсумку відновлення стабільності банківської системи та підвищення її 

здатності до сприйняття майбутніх змін. Адаптація має здійснюватися з 

дотриманням таких принципів, як прозорість, оперативність, перспективність, 

комплексність, узгодженість, економічність, оптимальність, гнучкість. 

У подальшому для глибшого розуміння природи адаптації і інструментів, 

які можуть бути використані на кожному з інституційних рівнів, побудова 

викладу матеріалу буде мати таку логіку: адаптація на рівні банків та адаптація 
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на рівні фінансових регуляторів і держави. Такий поділ важливий, оскільки 

адаптація на рівні банків – це зміна цілої низки параметрів функціонування 

банків (зміна політик банків, трансформація організаційних структур банків, 

трансформація балансів банків тощо), в той час як адаптація на рівні фінансових 

регуляторів і держави – це застосування конкретного комплексу інструментів 

для подолання наслідків дії фінансових шоків. 

Таблиця 1. 4 

Показники фінансової стабільності та фінансової стійкості банківської системи 

в контексті дослідження шоків 

Показники фінансової стабільності Показники фінансової стійкості 

Регулятивний капітал до активів, зважених за ризиком 

Капітал першого рівня до активів, зважених за ризиком 

Ліквідні активи до сукупних активів 

Резерви за проблемними кредитами до капіталу 

Відкрита валютна позиція до капіталу 

Капітал до сукупних активів 

Депозити до капіталу 

Великі ризики до капіталу 

Проблемні кредити до сукупних кредитів 
Секторальна та географічна структура 

кредитів 

Прибутковість активів 
Суб’єктна структура депозитів 

Валютні кредити до сукупних кредитів 

Прибутковість капіталу 

Валютні депозити до сукупних депозитів 

Розриви між валютними кредитами та 

депозитами до сукупних активів 

Чиста процентна маржа 

Розриви між дюрацією кредитів та 

дюрацією депозитів 

Депозити до сукупних кредитів 

Чиста непроцентна маржа 
Строкові депозити до зобов’язань 

Процентна маржа 

Джерело: розроблено автором 

Отже, на нашу думку, саме адаптація є адекватною відповіддю банківської 

системи на дію фінансових шоків. У цьому контексті адаптацію варто розглядати 

не лише з точки зору пасивного пристосування до ендогенних та екзогенних 

чинників, які зумовлюють виникнення фінансових шоків, а й з точки зору 

адаптивних змін банківської системи до дії фінансових шоків, глибина яких 
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залежатиме від фінансової стійкості банківської системи. Адаптація до 

фінансових шоків може бути здійснена на мікрорівні – на рівні банків, однак, у 

випадку їх високої інтенсивності, як правило, залучаються держава та фінансові 

регулятори, окремі адаптивні заходи яких й будуть розглянуті з огляду на шоки 

валютного, депозитного та кредитного ринків. 

 

 

Висновки до першого розділу 

Узагальнення наукових доробок з визначення фінансових шоків дозволило 

встановити, що інтерпретація фінансових шоків залежить від того, на якому рівні 

здійснювати їх аналіз: на рівні одиничних чи системних явищ. Незалежно від 

того, чи є фінансовий шок одиничним явищем, чи системним, його ознаками є 

стохастичність, різка суттєва зміна ситуації, неконтрольованість та реалізований 

ризик. Стохастичність є основною ознакою фінансового шоку і тісно пов’язана з 

поняттям невизначеності у теорії Х. Мінскі. Різка суттєва зміна ситуації є другою 

за значимістю ознакою фінансового шоку, оскільки саме через її вимір стає 

можливим визначення інтенсивності фінансових шоків і їх відмінності від 

ситуацій і подій, які не є шоковими. Третьою за важливістю ознакою фінансових 

шоків є неконтрольованість, яка виникає через панічні настрої у учасників ринку. 

Насамкінець – це реалізований ризик, тобто виникнення значних збитків не 

тільки на рівні фінансових установ, але й на рівні держави. У результаті вплив 

фінансових шоків може бути настільки руйнівним, що це може призвести до 

зниження добробуту, розгортання фінансових криз, а в кінцевому підсумку до 

невизначеності й порушення фінансової стабільності. 

Показано, що фінансовий шок передбачає розбалансування грошових 

потоків як на рівні економічних агентів, так і на рівні фінансових ринків, а отже, 

тісно корелює з попитом та пропозицією грошей, його можна визначати як різку 

зміну ситуації на фінансових ринках, більшою мірою випадкову та слабко 

контрольовану, наслідком чого є різке розбалансування грошових потоків 
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економічних агентів, і, як правило, настання кризової ситуації. Такий підхід до 

визначення фінансових шоків дозволяє надалі зосередити увагу на чотирьох 

релевантних для банків сегментах фінансового ринку, а саме кредитного, 

депозитного, фондового та валютного. 

Класифікація фінансових шоків може бути здійснена за низкою критеріїв, 

зокрема, залежно від: ринків, на яких виникають шоки (шоки кредитного ринку, 

шоки валютного ринку, шоки депозитного ринку, шоки фондового ринку); 

параметрів фінансових інструментів (цінові та нецінові); параметрів попиту та 

пропозиції грошей (шоки попиту та шоки пропозиції грошей); інституційного 

рівня (шоки, зумовлені діями держави, фінансових регуляторів, фінансових 

установ, нефінансових корпорацій, домогосподарств); джерел виникнення 

(внутрішні та зовнішні); тривалості (одномоментні та шоки тривалістю до 

декількох тижнів); дисемінації (локальні та системні); ступеня зараження 

(одиничні та комплексні шоки).  

Визначено характеристики фінансових шоків: інтенсивність, рівень 

дисемінації, тривалість та частота. Інтенсивність як важлива характеристика 

фінансових шоків  передбачає розробку відповідного методологічного апарату, 

який базується на використанні економіко-статистичних методів. 

Обґрунтовано, що фінансові шоки можуть продукуватися безпосередньо 

фінансовою системою і, зокрема, банківською системою. Шоки на рівні 

центрального банку – це шоки монетарної й макропруденційної політик. Шоки 

на рівні комерційних банків – це шоки, які зумовлюються, по-перше, 

дисбалансами через виконання трансформаційних функцій; по-друге, наявністю 

системноважливих банків; по-третє, здатністю банків бути не стільки пасивними 

посередниками, скільки активними кредиторами, котрі мають можливість 

збільшувати пропозицію грошей через створення складних фінансових 

інструментів; по-четверте, транснаціональністю діяльності банків. 

Доведено, що шоки монетарної та макропруденційної політик можуть 

суттєво впливати на функціонування банків, причому їх вплив може бути у 
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короткостроковому періоді дестабілізуючим, але в середньо- та довгостроковій 

перспективі, як правило, є позитивним. Шоки, які виникають через діяльність 

банків, насамперед, пов’язані з політиками, якими керуються банки (кредитна, 

депозитна, інвестиційна, валютна політики та політики управління активами та 

пасивами банків). Значні дисбаланси, які можуть виникати у діяльності банків, 

зазвичай, є наслідком реалізації неефективних політик або політики, які не були 

скориговані відповідно ситуації, яка мала місце на ринку. 

Розкрито сутність адаптації як процесу зміни характеристик банківської 

системи на рівні комерційних банків, центральних банків, інших фінансових 

регуляторів і держави з використанням економічних, адміністративних та 

нормативно-правових інструментів, цілями якого є припинення дії шоку, його 

локалізація та мінімізація витрат, а в кінцевому підсумку відновлення 

стабільності банківської системи та підвищення її здатності до сприйняття 

майбутніх змін. 

Запропоновано концептуально розглядати адаптацію як сукупність таких 

взаємопов’язаних складових: інституційні рівні (банки, фінансові регулятори, 

держава), цілі (оперативні, тактичні, стратегічні), принципи (прозорість, 

оперативність, перспективність, комплексність, узгодженість, економічність, 

оптимальність, гнучкість), види, інструменти (економічні, адміністративні, 

нормативно-правові) та критерії оцінювання ефективності (якісні та кількісні). 

Розроблено класифікацію адаптації банківської системи до фінансових шоків за 

такими ознаками: інституційним рівнем, цілями, глибиною, тривалістю, 

інтенсивністю, рівнем охоплення, результатами. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки першого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [29; 30; 32; 

33; 40; 41; 43; 44; 46; 47; 48; 54; 58].  
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РОЗДІЛ 2                                                                                                         

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ШОКІВ У 

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 

 

2.1. Порівняльний аналіз фінансових шоків на основі скорингового 

підходу 

 

Фінансові системи країн є різними, що зумовлюється не тільки 

історичними чинниками, але й такими чинниками, як особливості розвитку 

економіки, інтегрованість у міжнародну діяльність тощо. Це означає, що й вплив 

фінансових шоків на фінансові системи різних країн може мати різну природу, 

інтенсивність і наслідки. Однак безсумнівним є те, що стабільно функціонуюча 

фінансова система є одним з ключових чинників економічного розвитку будь–

якої країни. Власне, Р. Лівайн зазначає, що «…рівень фінансового розвитку є 

хорошим провісником майбутніх темпів економічного зростання, накопичення 

капіталу і технологічних змін» [418, с. 689]. З. С. Варналій також відзначає, що: 

«Фінансова система є віддзеркаленням соціально-економічних процесів у 

державі. Вона має забезпечувати їх позитивну динаміку та демонструвати 

здатність знижувати вплив численних викликів і ризиків, які загострюються на 

етапі трансформаційних зрушень» [16, с. 16].  

Фінансова система може бути банківсько-орієнтованою (кошти від 

вкладників і кредиторів надаються позичальникам через фінансових 

посередників, найчастіше через банки) або ринково-орієнтованою (кошти від 

інвесторів спрямовуються позичальникам безпосередньо, через фінансові ринки) 

[378, с. 21; 420, с. 1 – 5]. Коли мова йде про відмінності між банківсько-

орієнтованими та ринково-орієнтованими фінансовими системами, не існує 

чіткого розмежування щодо частки банків у здійсненні певних видів діяльності і 

найчастіше використовують визначення, запропоноване А. Деміргук-Кунт та 
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Р. Лівайном: «У банківсько-орієнтованих системах банки відіграють провідну 

роль у мобілізації накопичень, розподілі капіталу, спостереженні за 

інвестиційними рішеннями корпоративних менеджерів та забезпеченні 

управління ризиками. У ринкових системах ринки цінних паперів поділяють 

центральне місце з банками з метою отримання фірмами суспільних заощаджень, 

здійснення корпоративного контролю та полегшення управління ризиками» 

[341]. У багатьох країнах світу фінансова система є банківсько-орієнтованою, 

хоча й з тяжінням до ринково-орієнтованої фінансової системи в країнах з 

високим рівнем доходів (за класифікацією Світового банку) [341], і навіть у тих 

країнах, в яких превалює ринково-орієнтована фінансова система, банки 

лишаються релевантними фінансовими посередниками, а, отже, дуже важливо, 

щоб їх діяльність була надійною та стабільною. 

Формування вибірки країн для дисертаційного дослідження має дати 

відповіді на такі запитання. 

Які країни можуть бути орієнтиром (бенчмарком) у розвитку фінансової 

системи? Такими країнами можуть бути США, Велика Британія, Німеччина, 

Франція. Перші дві країни мають достатньо специфічні фінансові системи і 

характеризуються високим рівнем розвитку фінансових відносин та фінансових 

інновацій. Останні дві країни – це зразок консервативного, на наш погляд, 

підходу до формування та розвитку фінансових систем. Це довгостроковий 

орієнтир для вітчизняної фінансової системи, враховуючи той факт, що у 

фінансовій системі України домінують банки. 

Які країни колишнього соціалістичного блоку вже інтегровані до 

Євросоюзу і як змінилися їх фінансові системи? Ці країни варто обрати для 

дослідження, оскільки вони можуть бути таргетом у розвитку вітчизняної 

фінансової системи в середньостроковій перспективі. Більшість цих країн 

сьогодні знаходиться на значно вищому щаблі економічного розвитку порівняно 

з Україною, незважаючи на те, що Україна мала набагато сильніші позиції на час 

розпаду СРСР: «За останні 25 років відбувся спад економіки України на 60% від 
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рівня обсягів випуску продукції 1991 р., що змістило країну з 10 місця в Європі 

на останнє. Притому що за показниками індустріального розвитку Україна 

посідала п’яте місце в Європі» [237, c. 18]. Таких країн одинадцять: країни 

Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина), 

Румунія, Словенія, Болгарія, Хорватія, країни Балтії. Країни Вишеградської 

групи або Вишеградської четвірки (країни V4) важливі для дослідження, 

оскільки створення даного об’єднання країн у 1991 р. мало на меті інтеграцію до 

євроатлантичних структур і фактично відразу не виникало питань щодо вектора 

їх розвитку. 

Україна належить до країн Східного партнерства (the Eastern Partnership 

(EaP) countries), до яких включають також Азербайджан, Білорусь, Вірменію, 

Грузію, Молдову. У розвитку цих країн зацікавлені як країни Європейського 

Союзу, так і США з огляду на стимулювання та підтримку як економічного 

розвитку, так і розвитку їх фінансових систем 3 . Ще одним чинником, який 

дозволяє поєднати ці країни, є те, що ці країни належать до групи країн з малою 

відкритою економікою, а також мають високий рівень фінансової доларизації. 

Бенчмаркінг фінансових систем цих країн дозволить оцінити конкурентні 

переваги вітчизняної фінансової системи. 

Для того, щоб показники в розрізі країн були порівняними, базою для їх 

розрахунку було обрано валовий внутрішній продукт, а отже, й аналіз 

здійснюватиметься в річному розрізі. Період, обраний для дослідження, – 

01.01.2005–01.01.2017 рр. Обрання такого періоду дослідження зумовлюється 

декількома чинниками: по-перше, наявні необхідні статистичні дані; по-друге, 

                                                 
3 ««Східне партнерство» – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка 

поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, 

Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. 

Ініціативу започатковано 7 травня 2009 р. на Празькому установчому саміті за 

пропозицією Польщі та Швеції з метою поглиблення співпраці держав Східної Європи і 

Південного Кавказу з ЄС та оновлення договірно-правової бази відносин шляхом заміни угод 

про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та 

всеохоплюючих зон вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму між ЄС та країнами-

партнерами» [234]. 
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цей період вміщує передкризовий, кризовий та посткризовий періоди, а в 

окремих країнах – новий кризовий період [48]. 

Зважаючи на те, що важливим джерелом ресурсів фінансових посередників 

є заощадження, проаналізуємо показник відношення валових заощаджень 

(частина національного наявного доходу, яка не витрачена на цілі кінцевого 

споживання та може бути використана на нагромадження) до ВВП в обраних 

країнах за визначений проміжок часу (рис. 2.1, Додаток Б).  

 

Рис. 2. 1. Середньоарифметичне значення співвідношення валових заощаджень 

до ВВП країн за 2005 – 2015 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних Світового банку [220] 

Зважаючи на дані рис. 2.1 можна стверджувати, що немає особливих 

відмінностей між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, щодо 

співвідношення між валовими заощадженнями та ВВП. Однак, цілком очевидно, 

що є країни, в яких значення цього показника є невисокими і не перевищують 
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20% (США, Велика Британія, Польща, Грузія, Молдова та Україна), а є країни, в 

яких схильність до заощаджень знаходиться на високому рівні (Франція, 

Німеччина, Чехія, Вірменія, Білорусь та Азербайджан).  

Якщо розглядати цей показник у динаміці, то очевидно, що криза 

2007 – 2009 рр. надзвичайно негативно вплинула на значення цього показника, 

але показовим є те, що лише окремі країни змогли повернутися до передкризових 

його значень, зокрема США, Німеччина, Польща, Чехія, Білорусь. В окремих 

країнах спостерігалося катастрофічне зниження значення відношення валових 

заощаджень до ВВП, зокрема, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Україні та 

Молдові (Додаток Б). Отримані дані фактично підтверджують декілька 

тез [45, с. 148].  

По-перше, розвинені країни з потужними фінансовими системами, які не 

мають достатніх обсягів заощаджень, схильні до фінансових інновацій. Саме 

США та Велика Британія (хочемо підкреслити, що саме в цих країнах фінансові 

системи є ринково-орієнтованими) були лідерами за впровадженням механізмів 

сек’юритизації як до, так і після кризи 2007 – 2009 рр. До глобальної фінансової 

кризи фінансові інновації фактично форсували кредитний бум, який мав місце на 

ринку іпотечного кредитування в США. Після глобальної фінансової кризи 

інструменти сек’юритизації стали елементом відновлення фінансових ринків, 

оскільки постало питання нових цікавих для інвесторів фінансових інструментів. 

По-друге, країни, що розвиваються, з достатньо невеликими та слабкими 

фінансовими системами мають високу схильність до сприйняття шоків, які 

виникають як всередині країн, так і до шоків, які виникають ззовні за умови 

інтегрованості їх до світової економіки. Очевидно, що виникнення фінансових 

шоків може мати не обов’язково винятково фінансову природу, як це відбулося 

під час глобальної фінансової кризи, коли одним із трансмісійних каналів став 

канал міжнародної торгівлі. 

Фінансові системи розвинених країн є надзвичайно потужними, оскільки 

відношення активів фінансових установ до ВВП складають в середньому понад 
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400% ВВП за 2006 – 2016 рр. Фінансові системи всіх інших країн є значно 

слабшими, навіть у країнах, які є лідерами за розвитком серед країн, що 

розвиваються (рис. 2.2). 

 

Рис. 2. 2. Середньоарифметичне значення показника відношення активів 

фінансових установ до ВВП аналізованих країн 

Джерело: побудовано автором на основі даних [201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 222, 224, 

225, 193] 

Для подальшої деталізації вважаємо за доцільне сформулювати три групи 

напрямів дослідження [48].  

Перший напрям стосується структури фінансової системи, зокрема 

визначення превалювання певних трендів у зміні структури фінансової системи, 

сегментації (банки, небанківські фінансові установи) фінансової системи. Аналіз 

здійснюватиметься на основі відношення активів (в окремих країнах фінансових 

активів згідно з МСФЗ) окремих фінансових установ до загальних активів усіх 

фінансових установ. 

Другий напрям пов'язаний із визначенням фінансової глибини в 

аналізованих країнах, зі з’ясуванням кількості часу, необхідної для досягнення 
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бажаного рівня фінансової глибини, а також з’ясуванням зв'язку між трендами 

ВВП та трендами активів фінансових установ. 

Показники фінансової глибини мають відображати обсяги фінансової 

системи відносно обсягу економіки. Обсяг економіки пропонується визначати 

через валовий внутрішній продукт. Для аналізу обсягу фінансової системи може 

бути використана низка показників: обсяг активів фінансових установ; обсяг 

загальних чи чистих активів банків; обсяг кредитів, наданих економічним 

агентам; обсяг капіталізації фондового ринку тощо [361]. Розрахунок показника 

фінансової глибини, зважаючи на наявність даних, здійснюватиметься як 

відношення загальних активів банків до ВВП (фінансова глибина – рівень банки 

– FDB) та активів небанківських фінансових установ до ВВП (фінансова глибина 

– рівень небанківських фінансових установ – FDNB).  

Наразі існує декілька підходів до обчислення даного показника. Перший 

підхід – це відношення обсягу активів на кінець року до ВВП за відповідний рік 

[180, с. 22 – 23], формула (2.1). 

𝐹𝐷_1 =
𝐴𝑡
𝐺𝐷𝑃𝑡

, (2. 1) 

де 𝐹𝐷 – фінансова глибина,  𝐴𝑡 – обсяг активів на кінець періоду; 𝐺𝐷𝑃𝑡 – 

ВВП за період. 

Другий підхід розроблений фахівцями Світового банку і передбачає 

використання такої формули (2.2) для розрахунку даного показника [193, 220]: 

𝐹𝐷_2 =

1
2
∙ (
𝐴𝑡
𝑃_𝑒𝑡

+
𝐴𝑡−1
𝑃_𝑒𝑡−1

)

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃_𝑎𝑡

, (2. 2) 

де 𝐴𝑡−1 – обсяг активів на початок періоду; 𝑃_𝑒𝑡 – індекс споживчих цін на 

кінець періоду; 𝑃_𝑒𝑡−1  – індекс споживчих цін на початок періоду; 𝑃_𝑎𝑡  – 

середньорічний індекс споживчих цін. 

Зазначені підходи не повною мірою враховують важливу ознаку 

фінансових систем країн, що розвиваються, – високий рівень доларизації активів. 

Якщо враховувати цей фактор, то необхідно здійснити модифікацію формул (2.1) 
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та (2.2) з урахуванням індексу доларизації активів фінансових установ і 

відповідно, отримаємо формули (2.3) та (2.4). 

𝐹𝐷_1_𝐷𝐼 =
𝐴𝑡 ∙ (1 − 𝐷𝐼) +

𝐴𝑡 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡
𝐸𝑅𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡
, 

(2. 3) 

де 𝐷𝐼 – це індекс доларизації, який розраховується як відношення активів 

в іноземній валюті до загальних активів фінансових установ; 𝐸𝑅𝑡  та 𝐸𝑅𝑡−1  – 

валютні курси на кінець та початок періоду відповідно. 

𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 =

1
2 ∙ (

𝐴𝑡 ∙ (1 − 𝐷𝐼)
𝑃_𝑒𝑡

+
𝐴𝑡 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡
𝐸𝑅𝑡−1

+
𝐴𝑡−1 ∙ (1 − 𝐷𝐼)

𝑃_𝑒𝑡−1
+
𝐴𝑡−1 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡−1

𝐸𝑅𝑡−2
)

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃_𝑎𝑡

. (2. 4) 

Щодо використання індексу доларизації у зазначених формулах необхідно 

зробити декілька застережень. Перше, який валютний курс використовувати в 

якості 𝐸𝑅𝑡−2.  Якщо розглядати країни з вільним курсоутворенням, то цілком 

прийнятною є ідея використання курсу попереднього року. Якщо розглядати 

країни з фіксованим режимом валютного курсу, то зрозуміло, що можливі 

достатньо різкі коливання. У цьому разі бажано використовувати середній 

валютний курс за період, який дорівнює середньозваженому строку валютних 

активів, щоб нівелювати вплив цих різких коливань (фактично відбувається 

переоцінка активів за новим курсом). Друге, доларизовані активи не зважуються 

на рівень інфляції, оскільки доларизація – це в більшості випадків захист від 

інфляції, тобто доларизовані активи не знаходяться під впливом інфляції. 

Продемонструємо зазначені підходи, використавши для розрахунку 

фінансової глибини активи банків України, які є і високодоларизованими, і на 

які останніми роками суттєво впливала інфляція (табл. 2.1). 

Порівняння підходів до розрахунку фінансової глибини в Україні 

засвідчує, що, по-перше, індекс споживчих цін суттєво впливає на значення 

показника фінансової глибини в бік його зменшення. 

По-друге, за умов стабільного валютного курсу як в першому, так і в 

другому підходах відмінності між показниками, розрахованими без врахування 
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індексу доларизації, та показниками, зваженими на індекс доларизації, є 

незначущими (2005–2007 рр.). Водночас, якщо має місце висока волатильність 

валютного курсу, відмінності є релевантними. У разі девальвації 𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 < 𝐹𝐷_2, 

і відповідно в разі ревальвації  𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 > 𝐹𝐷_2. 

Таблиця 2. 1 

Показники фінансової глибини в Україні за 2005-2016 рр. 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

𝐹𝐷_1 0,48 0,63 0,86 1,02 1,10 1,00 0,92 0,90 0,97 0,97 0,80 0,74 

𝐹𝐷_1_𝐷𝐼 0,50 0,63 0,86 0,81 1,08 1,01 0,92 0,90 0,97 0,76 0,68 0,71 

𝐹𝐷_2 0,40 0,50 0,65 0,87 1,07 0,95 0,88 0,87 0,92 0,94 0,87 0,64 

𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 
(курс попе-

реднього 

року) 0,43 0,53 0,70 0,84 1,03 0,99 0,91 0,87 0,92 0,87 0,79 0,63 

𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 
(середній 

курс за 5 

років) 0,43 0,54 0,71 0,85 0,96 0,88 0,84 0,83 0,90 0,87 0,72 0,52 

Примітки. Індекс доларизації активів до 2009 року розраховувався на основі рівня доларизації 

кредитів, починаючи з 2009 року – розраховувався на основі даних фінансової звітності банків 

України. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [206, 215] 

По-третє, варто звернути увагу, що перший підхід не можна вважати 

цілком коректним, оскільки дані щодо активів фінансових установ надаються на 

певну дату, в той час як дані щодо ВВП – це дані за період (за рік), а тому більш 

правильним є розрахунок середньорічного обсягу активів. По-четверте, з точки 

зору виміру шоковості змін в активах банків для країн Східного партнерства 

варто обрати саме останній показник (𝐹𝐷_2_𝐷𝐼  (середній курс за 5 років 4 )), 

оскільки він краще демонструє вплив таких факторів, як валютний курс та 

інфляція. Для інших країн варто використовувати показник 𝐹𝐷_2. 

Третій напрям стосується можливостей оцінювання фінансових шоків і їх 

інтенсивності, зокрема з’ясування зв’язку між розвиненістю фінансової системи 

                                                 
4 Середньозважений строк розраховано на основі даних щодо кредитів, наданих банками України, в розрізі 

строків та валют. Він є приблизним, оскільки у відкритих даних НБУ відсутні деталізовані дані в розрізі строків 

та валют, а виокремлюються лише кредити до 1 року, від 1 до 5 років, більше 5 років. 
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та ймовірністю виникнення фінансових шоків і їх рівнем. Ця ідея є цілком 

закономірною в контексті розвитку концепції фінансової нестабільності 

Х. Мінскі (параграф 1.2). Для того, щоб оцінити інтенсивність фінансових шоків, 

ми вважаємо за доцільне використовувати низку показників, базуючись на 

підході, запропонованому Д. Іган та М. Пінейро. Так, науковці пропонують 

визначати кредитний бум (це приклад шоку у позитивному значенні), якщо 

«…показник відношення кредитів до ВВП відповідає одній із наступних умов: 

(І) відхилення від тренду перевищує більше, ніж у 1,5 рази значення історичного 

стандартного відхилення у конкретній країні та річний темп зростання показника 

відношення кредитів до ВВП перевищує 10%; (ІІ) річний темп зростання 

показника відношення кредитів до ВВП перевищує 20%» [401, с. 11]. 

Ми пропонуємо комплексний підхід, на основі якого можна не тільки 

ідентифікувати наявність чи відсутність шоку, але й його інтенсивність. 

Пропонується три групи показників на основі показників темпів приросту 

обсягів активів банків та фінансової глибини [98, с. 84 – 86]. 

Першою групою показників є ланцюгові темпи приросту активів. Як було 

визначено, шокова ситуація – це різка зміна показника, а отже, темпи приросту є 

адекватним індикатором таких змін, формула (2.5). 

𝐺𝑅𝐴 =
𝐴1 − 𝐴0
𝐴0

, (2. 5) 

де 𝐺𝑅𝐴– темп приросту активів за відповідний період; 𝐴1  – 𝐴0  – обсяг 

активів у звітному та попередньому періодах відповідно.  

Темпи приросту фінансової глибини (𝐺𝑅𝐹𝐷 ) визначаються за таким же 

принципом. Показник фінансової глибини обчислюється за формулами (2.1) та 

(2.3) залежно від рівня розвитку країни. Д. Іган та М. Пінейро не розглядають ці 

показники окремо, однак, на наш погляд, вони є важливими, оскільки відразу є 

очевидним, що відбувається в банківській системі: спад чи зростання, і наскільки 

значущими вони є. 

Друга група показників – це перевищення темпів приросту активів або 

фінансової глибини від стандартного відхилення темпів приросту відповідного 
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показника. Ідея полягає в тому, що до уваги беруться лише значення, які 

знаходяться за межами стандартного відхилення і їм присвоюються відповідні 

рівні, що буде пояснено нижче. Для активів отримаємо формулу (2.6): 

∆𝐺𝑅𝐴𝑡 = 𝐺𝑅𝐴𝑡 −√
1

𝑛
∑(𝐺𝑅𝐴𝑡 − 𝐺𝑅𝐴

̅̅ ̅̅ ̅)
2
.

𝑛

1

 (2. 6) 

Таким самим чином розраховується й перевищення темпів приросту 

фінансової глибини від стандартного відхилення темпів приросту фінансової 

глибини (∆𝐺𝑅𝐹𝐷𝑡). На відміну від підходу Д. Іган та М. Пінейро, які пропонують 

чітко визначені межі для даних показників, ми вважаємо, що більш правильним 

є розгляд всіх відхилень. Це пов’язано з тим, що в країнах, що розвиваються, 

коливання показників є настільки значними, що достатньо невелика кількість 

значень ряду взагалі перевищує стандартне відхилення [98, с. 84 – 85]. 

Третя група показників є надзвичайно важливою, оскільки являє собою 

магнітуду шоку, яка розраховується на основі очікувань, сформованих за 

попередні три роки. Вибір саме трьох років зумовлюється, по-перше, тим, що  

«… в нестабільній макроекономічній ситуації, що характерна для більшості 

країн, що розвиваються, та країн з ринками, що формуються, будь-які прогнози, 

що виходять за часовий горизонт в три-чотири роки, практично втрачають сенс» 

[356, с. 6]. По-друге, обраний нами період для дослідження вміщує саме три роки 

до розгортання глобальної фінансової кризи в більшості аналізованих країн. Ідея 

полягає в тому, що очікування фінансових установ щодо темпів приросту активів 

та фінансової глибини базуються на середніх темпах приросту за три попередні 

роки і порівнюються з реальними темпами приросту. Якщо оцінюються темпи 

приросту активів, то використаємо формулу (2.7): 

∆𝐸𝐴𝑡 =
1

3
∙ (𝐺𝑅𝐴𝑡−1 + 𝐺𝑅𝐴𝑡−2 + 𝐺𝑅𝐴𝑡−3) − 𝐺𝑅𝐴𝑡 , (2. 7) 

де ∆𝐸𝐴𝑡 – різниця середніх темпів приросту активів за три попередні роки 

та темпами приросту активів поточного року. 
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Таким же чином показник розраховується для очікувань щодо темпів 

приросту фінансової глибини (∆𝐸𝐹𝐷𝑡). 

У виокремлених для дослідження групах країн за кожним з показників 

визначається найбільше та найменше значення, які становлять 95% від 

максимального та мінімального значення відповідно. Отриманим значенням 

надається ранг з кроком у 5%. Таким чином, за кожним показником максимально 

можливий бал складає  +20 та –20. Надалі отримуємо інтегральний показник 

(𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ), додаючи значення наданих балів і в сумі за шістьма показниками 

отримаємо відповідно +120 та –120, які надалі з кроком 10 переводяться в 12-

бальну шкалу, яка характеризуватиме інтенсивність дії шоку. На основі 

проведених розрахунків за даними обраних для дослідження країн можна 

зробити висновок, що у разі 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−1; 1}  спостерігається низька 

інтенсивність шоку; у разі 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−4 < 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ −1; 1 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 < 4} – 

середня інтенсивність шоку; у разі 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−12 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ −4; 4 ≤

𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ 12} – висока інтенсивність шоку [98, с. 84 – 86].  

Бенчмаркінг фінансових систем здійснюватимемо за визначеними групами 

країн за трьома вище визначеними напрямами. Розпочнемо з першого напряму, 

а саме визначення структурних зрушень у фінансових системах країн. 

Структура фінансової системи, як і види фінансових установ кожної країни 

є особливими, що зумовлюється багатьма чинниками. Так, для країн ЄС є 

характерним те, що останнім часом не виділяються окремо активи банків. Це 

пов’язано з тим, що відбулася уніфікація подання звітності до ЄЦБ, згідно з якою 

розглядаються активи монетарних фінансових установ (центральний банк 5 , 

банки, інші депозитні корпорації та фонди грошового ринку), інвестиційних 

фондів, страхових корпорацій, пенсійних фондів другого та третього рівнів та 

фінансових установ, що здійснюють сек’юритизацію активів [202]. Відразу 

зазначимо, що відмінності між обсягами активів монетарних фінансових установ 

                                                 
5 Здійснюючи аналіз активів монетарних фінансових установ не було взято в розрахунок активи центрального 

банку. 
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та банків є незначними. Крім того, дані щодо активів монетарних фінансових 

установ були використані лише для трьох країн: Великої Британії, Франції та 

Німеччини, а тому надалі будемо застосовувати і для цих країн термін «банки». 

Найскладнішою є структура фінансової системи США, які 

характеризується суттєвим розмаїттями і специфічністю функцій, що зумовлено 

особливостями законодавства в сфері регулювання банківської та іншої 

фінансової діяльності [49, с. 148]. 

Розпочнемо з аналізу структури фінансових систем США, Німеччини, 

Франції та Великої Британії. У цих країнах спостерігається як активний розвиток 

банківських, так і небанківських фінансових установ, зокрема страхових 

компаній, інвестиційних та пенсійних фондів (рис. 2.3). 

 

Рис. 2. 3. Середньоарифметичне значення питомої ваги активів банків та 

небанківських фінансових установ у сукупному обсязі активів фінансових 

установ Франції, Німеччини, Великої Британії та США за 2005 – 2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 195, 200, 202, 220] 

Цілком очевидно, що в динаміці роль небанківських фінансових установ 

зростає, навіть незважаючи на кризу 2007-2009 рр., у т.ч. у сфері здійснення 

сек’юритизації. Найбільш показовою є ситуація в США, але необхідно взяти до 

уваги той факт, що це швидше виняток із правил, коли частка активів банків у 

загальних активах фінансових установ становить менше 20%. Зумовлено це 
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законодавчими обмеженнями щодо діяльності банків, які діяли з 1933 р. (Акт 

Гласса-Стіголла) до 1999 р. [49, с. 149].  

Також варто врахувати, що в більшості країн небанківські фінансові 

установи на відміну від банківських значно меншою мірою та більш лояльно 

регулюються, а їх звітність не завжди є відкритою для інвесторів, вкладників та 

кредиторів. І це незважаючи на всі зміни, які відбуваються в сфері регулювання 

[72, с. 62 – 63]. Фінансові шоки, які продукуються в сфері небанківських 

фінансових установ, можуть також бути релевантними для банків, оскільки 

небанківські фінансові установи сьогодні досить тісно пов’язані з банками і не 

тільки з точки зору приналежності до одних фінансових груп, але й з точки зору 

здійснюваних операцій. Так, модель OTD (originate-to-distribute) або 

сек’юритизація фактично стала причиною глобальної фінансової кризи, оскільки 

для банків перевірка кредитоспроможності позичальників відійшла на другий 

план через наявність небанківських фінансових установ, які через знижені, а 

іноді й відсутні вимоги до регулювання їх діяльності, скуповували пули кредитів 

і на їх основі здійснювали випуск структурованих цінних паперів, 

розпорошуючи ризики серед інвесторів. Прогресивна практика, особливо за 

умови дотримання принципів доброчесності під час формування пулу активів, 

яка на початку свого застосування дала позитивні результати, в кінцевому 

підсумку результувала в значні збитки не тільки для фінансової, але й для 

економічної системи. 

Країни колишнього соціалістичного блоку, які є членами Євросоюзу, – це 

наочний приклад, яким може бути розвиток фінансового сектора найближчим 

часом в Україні, особливо з огляду на зростаючі проблеми пенсійного 

забезпечення (Додаток Д, рис. 2.4). 

Цілком очевидно, що структура фінансової системи змінюється на користь 

сегмента небанківських фінансових установ. Так, зростає сегмент пенсійних 

фондів (запровадження в більшості країн трирівневої системи пенсійного 

забезпечення, активний розвиток третього і особливо другого рівнів 
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забезпечення, що є значною проблемою для України), страхових компаній життя 

(в окремих аналізованих країнах страхування життя суттєво перевищує 

страхування майна), тобто спостерігаються тенденції, характерні для розвинених 

країн [49, с. 149]. 

 

Рис. 2. 4. Середньоарифметичне значення питомої ваги активів банків та 

небанківських фінансових установ в сукупному обсязі активів фінансових 

установ у країнах V4, країнах Балтії та Румунії, Болгарії, Словенії за 2005 – 

2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 

205, 208, 209, 210, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230] 

У країнах Східного партнерства банки мають левову (понад 90%) частку 

активів серед усіх фінансових установ, у всіх країнах, крім України (рис. 2.5). 

Зважаючи на те, що всі країни Східного партнерства – це країни колишнього 

СРСР і вже в незалежному статусі існують більше 25 років, можемо 

констатувати, що розвиток фінансових систем відбувається достатньо повільно. 

Пояснення цьому є й слабкість економік країн Східного партнерства, а отже, й 

відсутність потреби в інших, ніж банки, фінансових установах, і нерозвиненість 

фінансового ринку, що знову-таки зумовлено слабкістю економік. Однак загалом 

динаміка позитивна й поступово небанківські фінансові установи здобувають 

нові позиції відповідно до потреб економіки (Додаток В) [49, с. 148; 63]. 
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Рис. 2. 5. Середньоарифметичне значення питомої ваги активів банків та 

небанківських фінансових установ у сукупному обсязі активів фінансових 

установ країн Східного партнерства за 2005 – 2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 

222, 224, 225] 

У всіх країнах, окрім Білорусі, активно розвиваються фінансові та кредитні 

компанії, поява яких зумовлена зростанням вимог до банків у сфері 

кредитування (необхідність дотримання нормативу адекватності капіталу, 

посилення вимог до формування резервів тощо). Так, в Україні через активну 

політику з очищення банківського сектора і підвищення вимог до банків, у т.ч. 

щодо формування резервів за активними операціями та особливостей надання 

споживчих кредитів згідно Закону України «Про споживче кредитування», 

динамічно почали розвиватися кредитні установи та фінансові компанії. Окрім 

того, набув значного розвитку сегмент венчурних інвестиційних 

фондів [49, с. 149; 222]. 

Другий напрям – це визначення фінансової глибини. Показник фінансової 

глибини є особливо показовим для досліджуваної четвірки розвинених країн 

(рис. 2.6). Так, відношення активів банків до ВВП (FDB – financial depth of banks) 

за 2016 р. становить у Великій Британії – понад 385%, Німеччині – понад 240%, 

Франції – понад 365%, США – понад 85% (Додаток Е), відношення активів 
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небанківських фінансових установ до ВВП (FDNB – financial depth of non-banks) 

– понад 250%, 140%, 190%, 350% відповідно. Досить відчутною була глобальна 

фінансова криза для фінансових систем зазначених країн, оскільки 

післякризовий період характеризується зниженням темпів зростання показника 

фінансової глибини. Для розрахунку фінансової глибини використано формулу 

(2.2) – для країн першої та другої групи та формулу (2.4) для країн третьої групи. 

 

Рис. 2. 6. Середньоарифметичне значення показника відношення активів 

банківських та небанківських фінансових установ до ВВП у Франції, Німеччині, 

Великій Британії та США за 2006–2016 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 195, 200, 202, 220] 

Для того, щоб оцінити достатність темпів зростання показника фінансової 

глибини використаємо перетворену формулу середньої геометричної (2.8): 

𝑦0 ∙ 𝑘
𝑛,                                                                     (2. 8)  

де 𝑦0 – початкове значення показника; 

𝑘 – середній темп зростання за період; 

n – кількість років, за яку планується досягти відповідного рівня показника. 

Водночас, потрібно встановити орієнтири Так, для Німеччини та Франції 

таким орієнтиром може бути фінансова система Великої Британії, оскільки 

фінансова система США має свою специфіку, що було з’ясовано вище. 
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Орієнтири фінансової глибини, якщо до розрахунку беруться активи банків, 

становитимуть 400% ВВП, якщо активи небанківських фінансових установ – 

200% ВВП (табл. 2.2). 

Таблиця 2. 2 

Наявні та таргетні темпи зростання фінансової глибини у  

Великій Британії, Німеччині, Франції та США 

Країни Середньо-річний 

темп росту, 2006 

- 2016 рр. 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 5 років 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 10 

років 

Волатильність 

темпів росту, %, 

2006 - 2016 рр. 

FDB FDNB FDB 

400% 

FDNB 

200% 

FDB 

400% 

FDNB 

200% 

FDB FDNB 

Велика 

Британія 

1,01 1,04 - - - - 8,37 3,40 

Німеччина 0,98 1,03 1,10 1,06 1,05 1,03 3,57 3,32 

Франція 1,02 1,05 1,02 1,01 1,01 1,00 4,63 3,86 

США 1,01 1,00 - - - - 4,02 2,57 

Джерело: розраховано автором на основі даних [193, 195, 200, 202, 220] 

Очевидно, що середньорічні темпи зростання FDB є майже однаковими в 

усіх країнах. Водночас, 𝐹𝐷𝐵  (фінансова глибина в розрізі банків) в Німеччині 

зменшується, що можна вважати наслідком глобальної фінансової кризи, а також 

достатньо консервативними настроями банкірів. Стосовно небанківських 

фінансових установ (FDNB – фінансова глибина в розрізі небанків) 

відзначаються вищі темпи зростання, крім США, де цей сектор є високо 

розвиненим. Якщо аналізувати таргетні величини, то очевидно, що позиції 

Франції є кращими, і цілком очевидно, що в найближчі п’ять років вони можуть 

бути досягнутими. Щодо Німеччини, то темпи зростання мають бути значно 

вищими, якщо метою буде саме зростання показника фінансової глибини. Варто, 

однак, звернути увагу також на волатильність темпів зростання фінансової 

глибини. Волатильність 𝐹𝐷𝐵 є найвищою в Великій Британії та найнижчою в 

Німеччині. Це не випадковість, оскільки банківська система Великої Британії, як 

ми вже зазначали вище, є достатньо інноваційною та агресивною, на відміну від 

консервативної банківської системи Німеччини.  
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Показник фінансової глибини залежить від двох змінних: ВВП та 

загального обсягу активів фінансових установ, а це означає, що зростання 

показника може бути зумовлене як швидшим зростанням активів фінансових 

установ порівняно з ВВП, так і незначним зростанням або навіть падінням 

активів фінансових установ на фоні зниження ВВП. Аналізуючи дані щорічних 

темпів зростання зазначених показників, варто зазначити, що до 2008 р. темпи 

зростання активів банків суттєво перевищували темпи зростання ВВП, у той час 

як після кризи на фоні позитивних темпів його зростання спостерігалося 

скорочення активів банків, а от щодо небанківських фінансових установ (АКНБ 

– активи небанківських фінансових установ), то динаміка загалом була 

висхідною. Показово, що ситуація в США була значно кращою за ситуацію в 

інших аналізованих країнах.  

Щодо порівняння стандартних відхилень темпів приросту обсягів ВВП та 

активів банків (АКБ) в цілому картина виявилася очікуваною (Додаток З). На 

фоні інших досліджуваних країн четвірка розвинених країн характеризується 

низькою волатильністю як темпів приросту ВВП, так і темпів приросту активів 

банків (табл. 2.3). 

Таблиця 2. 3 

Середньорічні темпи росту ВВП, активів банків та небанківських фінансових 

установ у Великій Британії, Німеччині, Франції та США 

Країни Середньорічний темп 

росту, 2006 - 2008 рр. 

Середньорічний темп 

росту, 2009-2012 рр. 

Середньорічний темп 

росту, 2013 - 2016 рр. 

ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК 

Велика 

Британія 

1,01 1,15 1,08 1,00 1,00 1,03 1,03 0,98 1,06 

Німеччина 1,03 1,05 1,00 1,02 1,02 1,06 1,04 0,98 1,08 

Франція 1,04 1,13 1,05 1,01 1,03 1,07 1,02 1,00 1,08 

США 1,04 1,12 1,06 1,03 1,01 1,02 1,04 1,05 1,04 

Середнє за 

групою країн 

1,03 1,11 1,05 1,02 1,02 1,04 1,03 1,00 1,07 

Джерело: розраховано автором на основі даних [195, 200, 202, 220, 193] 
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Як свідчать дані табл. 2.3, по-перше, темпи зростання ВВП почали 

перевищувати темпи росту активів банків в кризовий та післякризовий періоди, 

по-друге, суттєво сповільнилися темпи зростання активів банків на фоні 

підвищення темпів зростання активів небанківських фінансових установ. 

Загалом, банки, незважаючи на їх тривалу історію існування та 

функціонування, виявилися значно вразливішими до пертурбацій, ніж 

небанківські фінансові установи, що ще раз підтверджує тезу щодо їх значної 

ролі в продукуванні та поширенні фінансових шоків, особливо порівнюючи 

показники 𝐹𝐷𝐵 та 𝐹𝐷𝑁𝐵. 

Рівень фінансової глибини також є достатньо значним в країнах другої, 

обраної для дослідження, групи, хоча є й нижчим за рівень фінансової глибини 

розвинених країн (рис. 2.7). 

 

Рис. 2. 7. Середньоарифметичне значення показника відношення активів банків 

та небанківських фінансових установ до ВВП у країнах V4, країнах Балтії, 

Болгарії, Румунії, Словенії та Хорватії за 2006 – 2016 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 

205, 208, 209, 210, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230] 

Середньорічні темпи зростання фінансової глибини знаходяться фактично 

на рівні темпів зростання фінансової глибини у розвинених країнах. Однак, 
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відчутно вищою є волатильність темпів зростання в порівнянні з розвиненими 

країнами. З одного боку, це цілком характерно для фінансових систем, які 

активно розвиваються і мають ще суттєвий потенціал росту. З іншого боку, це є 

свідченням того, що фінансові системи зазначених країн не є достатньо стійкими 

до екзогенних та ендогенних загроз. Якщо за таргетні показники взяти рівень 

𝐹𝐷𝐵 у 200% та відповідо 𝐹𝐷𝑁𝐵 – 100% (в 2 рази нижчі за таргетні показники 

для розвинених країн), то тут найбільш ймовірним може бути часовий горизонт 

у 10 років, однак, можуть бути корективи, знову – таки зважаючи на достатньо 

високий рівень волатильності й готовності до розвитку (табл. 2.4).  

Таблиця 2. 4 

Наявні та таргетні темпи зростання фінансової глибини у країнах V4, країнах 

Балтії, Болгарії, Румунії, Словенії та Хорватії 

Країни Середньо-

річний темп 

росту, 2006 - 

2016 рр. 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 5 

років 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 10 

років 

Волатильність 

темпів росту, %, 

2006 - 2016 рр. 

FDB FDNB FDB 

200% 

FDNB 

100% 

FDB 

200% 

FDNB 

100% 

FDB FDNB 

Польща 1,04 1,02 1,18 1,24 1,08 1,11 4,61 8,77 

Чехія 1,03 1,03 1,10 1,23 1,05 1,11 3,64 1,92 

Угорщина 1,01 1,03 1,15 1,32 1,07 1,15 9,32 9,43 

Словаччина 1,00 1,04 1,18 1,25 1,09 1,12 5,58 3,71 

Румунія 1,02 1,07 1,30 1,38 1,14 1,18 11,50 9,52 

Болгарія 1,03 1,09 1,14 1,29 1,07 1,14 7,03 13,57 

Словенія 1,00 1,06 1,14 1,27 1,07 1,13 8,67 6,54 

Хорватія 1,02 1,07 1,11 1,16 1,05 1,08 3,66 6,30 

Литва 1,01 1,09 1,24 1,56 1,12 1,25 11,19 9,85 

Латвія 1,01 1,06 1,11 1,35 1,05 1,16 11,07 13,67 

Естонія 1,01 1,04 1,12 1,14 1,06 1,07 10,60 6,46 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 

204, 205, 208, 209, 210, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230] 

Щодо темпів зростання ВВП та активів фінансових установ в докризовий 

період, то очевидно, що ситуація простежується та ж, що й в розвинених країнах, 

а саме темпи зростання активів банків суттєво перевищували темпи зростання 

ВВП. Якщо ж розглядати цю ситуацію в контексті кризового та післякризового 
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періодів, то в цілому очевидно, що темпи зростання активів як банківських, так і 

небанківських фінансових установ знизилися в усіх країнах. На відміну від 

ситуації з розвиненими країнами в післякризовий період, коли темпи зростання 

ВВП почали випереджати темпи зростання активів банків, в цій групі країн такої 

очевидної тенденції не простежується (табл. 2.5).  

Таблиця 2. 5 

Середньорічні темпи зростання ВВП, активів банків та небанківських 

фінансових установ в країнах V4, країнах Балтії, Болгарії, Румунії, Словенії та 

Хорватії 

Країни Середньорічний темп 

росту, 2006 - 2008 

рр. 

Середньорічний темп 

росту, 2009-2012 рр. 
Середньорічний темп 

росту, 2013 - 2016 рр. 

ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК 

Польща 1,08 1,18 1,14 1,06 1,10 1,09 1,04 1,07 1,04 

Чехія 1,06 1,11 1,08 1,01 1,05 1,03 1,04 1,06 1,08 

Угорщина 1,04 1,17 1,11 0,99 1,00 0,95 1,05 1,00 1,13 

Словаччина 1,18 1,19 1,27 1,03 1,00 1,05 1,04 1,06 1,08 

Румунія 1,18 1,40 1,22 1,02 1,05 1,06 1,07 1,02 1,18 

Болгарія 1,13 1,29 1,48 1,08 1,08 1,12 1,04 1,04 1,10 

Словенія 1,08 1,19 1,22 0,99 1,03 1,04 1,03 0,95 1,07 

Хорватія 1,08 1,15 1,23 0,99 1,04 1,04 1,02 1,01 1,08 

Литва 1,13 1,30 1,28 1,02 1,01 1,07 1,04 1,02 1,17 

Латвія 1,18 1,31 1,36 1,00 1,00 1,01 1,04 1,02 1,11 

Естонія 1,11 1,26 1,13 1,04 0,98 1,03 1,05 1,07 1,14 

Середнє за 

групою країн 

1,11 1,23 1,23 1,02 1,03 1,04 1,04 1,03 1,11 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 

204, 205, 208, 209, 210, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230] 

З тренду вирізняються Польща та Чехія, де зростання активів фінансової 

системи продовжувався вищими темпами, ніж зростання ВВП. Проте, на відміну 

від розвинених країн волатильність темпів зростання активів банків суттєво 

перевищує волатильність ВВП, що ще раз підтверджує факт чутливості, 

насамперед, банків до зміни економічної ситуації (Додаток З). Також, зважаючи 

на те, що зростання ВВП має в тому числі спиратися на належне фінансове 
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забезпечення, а банки відіграють в цьому важливу роль, це може в подальшому 

негативно вплинути на економічне зростання. 

Якщо в розвинених країнах показник 𝐹𝐷𝐵 сягає 300% і вище, то в країнах 

Східного партнерства цей показник знаходиться на значно нижчому рівні і не 

перевищує 100% (рис. 2.8).  

 

Рис. 2. 8. Середньоарифметичне значення показника відношення активів банків 

та небанківських фінансових установ до ВВП країн Східного партнерства за 2006 

– 2016 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 

222, 224, 225] 

При цьому, показник 𝐹𝐷𝐵  (активи банків до ВВП) розраховується за 

формулою (2.4), оскільки банківські системи країн Східного партнерства є 

високодоларизованими. Також, зважаючи на те, що в більшості країн відсутні 

дані щодо доларизації активів, то за основу був обраний показник доларизації 

кредитів6. Таке наближення можливе, тому що питома вага кредитів в активах 

банків сягає більше 80% в країнах Східного партнерства. Відповідно, показник 

𝐹𝐷𝑁𝐵  (активи небанківських фінансових установ до ВВП) розраховується за 

                                                 
6 В Азербайджані, Вірменії, Грузії, Україні (до 2009 р.), Молдові (з 2013 р.) в основу розрахунку індексу 

доларизації активів покладено індекс доларизації кредитів. В Молдові з 2006 р. до 2013 р. використано індекс 

доларизації активів на основі оцінок, які представлені в загальнодоступних джерелах інформації [84]. 
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формулою (2.1), оскільки дані щодо доларизації активів небанківських 

фінансових установ відсутні.  

Щодо динаміки показника фінансової глибини, то в усіх країнах цієї групи 

тією чи іншою мірою є тренд до його зростання. Проте, на основі даних 

Додатку В, можна визначити періоди, коли значення саме показника відношення 

активів банків до ВВП суттєво знижувалося, в т.ч. через дію фінансових шоків. 

Також це означає, що основний регулятор банківської діяльності – центральний 

банк – стає відповідальним за стримування дисемінації фінансових шоків на інші 

сектори економіки [49, с. 149]. 

Для того, щоб оцінити достатність темпів росту рівня фінансової глибини 

визначимо, за який строк можна досягнути рівня принаймні у 100% для банків 

та 50% – для небанківських фінансових установ (табл. 2.6). 

Таблиця 2. 6 

Наявні та таргетні темпи зростання фінансової глибини  

в країнах Східного партнерства 

Країни Середньо-річний 

темп росту, 2006 - 

2016 рр. 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 5 років 

Середньорічний 

темп росту, 

горизонт - 10 

років 

Волатильність 

темпів росту, 

%, 2006 - 2016 

рр. 

FDB FDNB FDB 

100% 

FDNB 

50% 

FDB 

100% 

FDNB 

50% 

FDB FDNB 

Азербайджан 1,09 1,39 1,17 1,31 1,08 1,15 14,86 53,15 

Вірменія 1,12 1,21 1,08 1,40 1,04 1,18 8,80 10,85 

Грузія 1,09 1,53 1,08 1,49 1,04 1,22 12,92 144,79 

Білорусь 1,05 1,16 1,15 1,77 1,07 1,33 12,84 28,74 

Молдова 0,99 1,13 1,17 1,54 1,08 1,24 14,27 23,61 

Україна 1,00 1,07 1,14 1,27 1,07 1,13 17,79 16,89 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 

222, 224, 225] 

На основі даних табл. 2.6 тільки дві країни – Вірменія та Грузія – можуть 

досягти таргетних значень в найближчі 5 років. Для всіх інших країн найбільш 

ймовірним буде горизонт у 10 років. Однак волатильність темпів зростання є 

суттєво вищою, ніж в усіх вище аналізованих країнах. Це означає, що за певних 
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сприятливих умов цілком можливе досягнення таргетних значень за коротший 

проміжок часу. Також варто звернути увагу на однозначно вищий рівень 

волатильності за темпами зростання 𝐹𝐷𝑁𝐵 в усіх країнах Східного партнерства, 

крім України. На нашу думку, це є свідченням активного розвитку сегменту 

небанківських фінансових установ.  

Як і в попередніх країнах, у передкризовий період темпи зростання активів 

банків значно перевищували темпи зростання ВВП. У кризовий та посткризовий 

періоди також переважно простежується перевищення темпів зростання як 

активів банків, так і активів небанківських фінансових установ над темпами 

зростання ВВП. Виключенням є Молдова та Україна, де кризові явища в 

банківських системах мали місце й після періоду дії глобальної фінансової кризи 

(табл. 2.7). При цьому, активи банків в даному випадку були зважені не тільки на 

рівень інфляції, а й на рівень доларизації за формулою (2.4). Це дозволило 

отримати адекватні дані, оскільки такий фактор, як доларизація активів (у 

більшості аналізованих країн понад 30%, а в окремих країнах понад 60%) суттєво 

змінює справжній стан справ. На фоні девальвації національних валют країн 

Східного партнерства це викривлює дані бухгалтерських балансів банків. 

Таблиця 2. 7 

Середньорічні темпи зростання ВВП, активів банків та небанківських 

фінансових установ в країнах Східного партнерства 

Країни Середньорічний темп 

росту, 2006 - 2008 рр. 

Середньорічний темп 

росту, 2009-2012 рр. 

Середньорічний темп 

росту, 2013 - 2016 рр. 

ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК ВВП АБК АНФК 

Азербайджан 1,43 1,64 1,47 1,13 1,16 1,50 1,02 1,14 1,72 

Вірменія 1,14 1,32 1,39 1,04 1,19 1,30 1,07 1,14 1,25 

Грузія 1,17 1,54 8,55 1,11 1,12 1,50 1,06 1,13 1,20 

Білорусь 1,24 1,48 1,62 1,31 1,34 1,53 1,26 1,29 1,36 

Молдова 1,18 1,36 1,53 1,11 1,08 1,30 1,11 1,04 1,15 

Україна 1,25 1,57 1,54 1,17 1,16 1,27 1,11 0,98 1,08 

Середнє за 

групою країн 

1,24 1,48 2,68 1,14 1,18 1,40 1,10 1,12 1,29 

Джерело: побудовано автором на основі даних [201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 

222, 224, 225, 193] 
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Щодо волатильності темпів приросту ВВП та активів банків, то дані 

показники є найвищими серед досліджуваних країн, з тією ж особливістю, як і 

інших країнах – волатильність темпів приросту активів банків є вищою за 

волатильність темпів приросту ВВП (Додаток З).  

Загалом, проведений аналіз дозволяє зробити висновок щодо значно вищої 

ролі банків порівняно з небанківськими фінансовими установами не тільки в 

фінансових, а й в економічних системах як більшості розвинених країн, так і 

особливо країн, що розвиваються. Такий висновок дозволяє припустити, що саме 

банки відповідальні за фінансові шоки більшою мірою. На наш погляд, 

підтвердження або спростування цієї тези можливе на основі аналізу таких 

показників, як 𝐹𝐷𝐵  та 𝐹𝐷𝑁𝐵 . Якщо значення кожного з цих показників 

перевищує 100%, цілком очевидно, що проблеми і банків, і небанківських 

фінансових установ можуть мати системні наслідки. І чим більші прогалини в 

регулюванні діяльності відповідних корпорацій, тим серйознішими будуть 

наслідки. Якщо ж зазначені показники нижчі за 100%, що є особливо 

характерним для країн Східного партнерства, то системність наслідків можлива 

лише в тому сегменті, який є найбільшим, і це безперечно сегмент банків. Саме 

тому надалі ми зосередимо свою увагу на банківських системах та фінансових 

шоках, які є для них характерними. 

Таким чином, третій напрям – залежність ймовірності виникнення 

фінансових шоків від рівня розвитку банківських систем і оцінювання 

фінансових шоків, – буде розглядатися лише в розрізі банків. 

Щодо ймовірності виникнення фінансових шоків залежно від рівня 

розвитку банківських систем, то дослідження К. Рейнхарт та К. Рогоффа 

свідчать, що кризові ситуації є найбільш складними в банківських системах 

країн, що розвиваються (табл. 2.8), як за індексом тяжкості кризи – 42,9% для 

розвинених країн та 48,6% для країн, що розвиваються, так і особливо за 

кількістю років, які необхідні для відновлення, – близько 7 років для розвинених 

країн та 10 років для країн, що розвиваються [307, с. 385]. 
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Таблиця 2. 8 

Дескриптивна статистика для 100 фінансових криз 1857-2013: процентне 

зниження ВВП на душу населення, тривалість скорочення, кількість років до 

повного відновлення та індекс тяжкості кризи 

Результати дескриптивної 

статистики 

Процентні 

зміни 

Кількість років Індекс 

тяжкості 

кризи, або 

питома вага 

епізодів 

від піку 

зростання до 

дна падіння 

від піку 

зростання 

до дна 

падіння 

від дна 

падіння до 

піку 

зростання 

100 криз: вся вибірка  

Середнє -11,5 3,2 8,3 19,8 

Медіана -8,8 2,0 6,5 15,8 

Частка епізодів з подвійними 

спадами 

45,0 

63 кризи: розвинені економіки  

Середнє -9,6 2,9 7,3 16,9 

Медіана -7,1 2,0 6,0 13,0 

Частка епізодів з подвійними 

спадами 

42,9 

37 криз: країни, що 

розвиваються 

 

Середнє -14,8 3,7 10,0 24,8 

Медіана -13,6 3,0 8,0 22,4 

Частка епізодів з подвійними 

спадами 

48,6 

Джерело: [450, с. 54] 

Також і інші дослідники зазначають, що не можна однозначно говорити, 

що існує зв'язок між величиною банківського сектора та ймовірністю значних 

витрат, що будуть пов’язані з розв’язанням кризової ситуації. Водночас, 

наголошується на тому, що важливою є не розмір, а стан банківської системи, 

зокрема, зміни в таких показниках, як відношення капіталу до активів банків, а 

також надзвичайно значні темпи зростання кредиту можуть бути більш 

надійними індикаторами банківських криз [49, с. 149]. 

Щодо оцінювання фінансових шоків, то використання запропонованого 

нами підходу дозволило отримати такі дані (табл. 2.9). Зважаючи на дані 

табл. 2.9, варто виокремити такі роки, як 2010 р. та 2013 р., коли мали місце 

наслідки глобальної фінансової кризи та боргової кризи в Європі. 



180 
 

 
 

Таблиця 2. 9 

Інтенсивність шоку залежно від зміни обсягів активів банків та фінансової 

глибини у 2009 – 2016 рр. 

Країни 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Велика Британія 1 -6 -3 -2 -4 -6 -3 7 

Німеччина 1 -1 5 -2 -8 -4 3 -1 

Франція 2 -4 2 1 -4 1 2 1 

США -3 -8 2 4 7 7 2 1 

Азербайджан 5 -4 -3 1 5 6 7 -5 

Вірменія 6 -1 3 3 5 -1 -1 2 

Грузія -4 -4 3 3 3 2 -1 1 

Білорусь 6 4 -3 3 6 4 1 1 

Молдова -2 -4 -1 4 5 3 -6 -8 

Україна -2 -4 -1 1 3 -3 -6 -2 

Польща 5 -1 3 3 2 3 2 1 

Чехія 4 -1 1 3 4 3 -1 2 

Угорщина 3 -3 -2 -7 -1 2 -2 -1 

Словаччина 2 -8 -1 1 5 3 4 3 

Румунія -1 -4 -2 -2 -2 -1 -1 -1 

Болгарія 2 -4 -1 3 5 1 -2 -1 

Словенія 5 -1 -3 -2 -5 -6 -4 -2 

Хорватія 3 1 2 -1 -1 2 -1 -2 

Литва 5 -5 -7 -4 -1 5 2 2 

Латвія 5 -3 -7 -6 2 6 3 -4 

Естонія 2 -6 -9 -1 5 6 7 3 

Джерело: розраховано автором 

У 2010 р. постраждали всі країни, проте, найбільш серйозно глобальна 

фінансова криза виявила себе в країнах першої групи. Країни другої та третьої 

груп фактично були під однаковим впливом, особливо якщо в третій групі 

виключити Білорусь. Тривалість дії шоків у першій групі, якщо не брати до уваги 

Велику Британію, була меншою, ніж в інших країнах. Трансмісія шоків була 

неоднаковою в часі в розрізі країн. Так, для країн Балтії більш критичним 

виявився 2011 р., ніж 2010 р. У 2013 р. ситуація була загрозливою лише для 

першої групи країн, зокрема, європейських. У табл. 2.10 представлена 

кореляційна матриця залежностей країн у контексті фінансових шоків як 

всередині груп, так і між групами, зокрема, Україна та США (0,47), Україна та 

Німеччина (-0,57).  
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Таблиця 2. 10 

Кореляція інтенсивності фінансових шоків між країнами у 2009 – 2016 рр. 

 

Кореляції 
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П
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ш
а 
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Велика 
Британія 1                     

Німеччина 0,18 1                    

Франція 0,40 0,65 1                   

США -0,09 -0,43 0,18 1                  

Д
р
у
га

 г
р
у
п

а 

Польща 0,13 0,16 0,65 0,39 1                 

Чехія 0,23 -0,55 0,06 0,51 0,65 1                

Угорщина 0,11 -0,05 0,17 0,01 0,39 0,34 1               

Словаччина 0,32 -0,27 0,37 0,78 0,55 0,55 0,31 1              

Румунія 0,48 0,09 0,73 0,55 0,67 0,42 0,48 0,86 1             

Болгарія 0,02 -0,62 -0,06 0,66 0,59 0,90 0,08 0,64 0,34 1            

Словенія 0,42 0,35 0,20 -0,68 0,33 0,16 0,22 -0,26 -0,02 -
0,05 1           

Хорватія -0,36 0,30 0,20 -0,28 0,45 0,13 0,56 -0,33 -0,06 -0,08 0,41 1          

Литва 0,29 -0,21 0,33 0,21 0,40 0,38 0,74 0,61 0,74 0,21 0,14 0,10 1         

Латвія -0,22 -0,31 0,03 0,19 0,35 0,28 0,75 0,46 0,46 0,25 0,02 0,31 0,84 1        

Естонія 0,14 -0,46 0,11 0,51 0,21 0,31 0,39 0,79 0,67 0,38 -0,25 -0,34 0,83 0,75 1       

Т
р
ет

я
 г

р
у
п

а 

Азербайджан -0,35 -0,26 0,16 0,48 0,55 0,32 0,38 0,63 0,51 0,49 -0,14 0,15 0,61 0,83 0,73 1      

Вірменія 0,38 -0,14 0,04 0,12 0,59 0,73 0,15 0,32 0,20 0,70 0,50 0,11 0,00 -0,05 -0,07 0,06 1     

Грузія -0,03 -0,28 0,10 0,86 0,17 0,36 -0,32 0,47 0,24 0,50 -0,69 -0,36 -0,26 -0,32 0,05 0,00 0,14 1    

Білорусь -0,17 -0,72 -0,49 -0,04 0,09 0,51 0,31 0,12 -0,07 0,50 0,26 0,10 0,47 0,62 0,46 0,47 0,26 -0,35 1   

Молдова -0.54 -0.59 -0.25 0.60 0.38 0.63 -0.11 0.21 -0.08 0.78 -0.30 0.17 -0.13 0.13 0.05 0.41 0.33 0.55 0.39 1  

Україна 0.06 -0.57 -0.32 0.47 0.25 0.73 -0.22 0.27 -0.07 0.82 -0.08 -0.19 -0.29 -0.26 -0.09 -0.04 0.73 0.61 0.24 0.71 1 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 2.9
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У 2010 р. постраждали всі країни, проте, найбільш серйозно глобальна 

фінансова криза виявила себе в країнах першої групи. Країни другої та третьої 

груп фактично були під однаковим впливом, особливо якщо в третій групі 

виключити Білорусь. При цьому, тривалість дії шоків в першій групі, якщо не 

брати до уваги Велику Британію, була меншою, ніж в інших країнах. Також 

очевидно, що трансмісія шоків була неоднаковою в часі в розрізі країн. Так, для 

країн Балтії більш критичним виявився 2011 р., ніж 2010 р. У 2013 р. ситуація 

була загрозливою лише для першої групи країн, зокрема, європейських країн, і 

насправді, ситуація саме для цих країн була навіть серйозніша за глобальну 

фінансову кризу [48, c. 84]. 

Для інших груп країн ситуація була в цілому позитивна, а в країнах 

Східного партнерства вочевидь мав місце бум. Проте, 2014–2016 рр. 

відзначилися негативними процесами в банківських системах саме країн 

Східного партнерства. Так, інтенсивність шоків в банківській системі України 

суттєво зросла в 2014 – 2016 рр., що було зумовлено військовими діями та 

серйозним очищенням банківської системи (інтенсивність шоків була набагато 

вищою та довшою за часом). Також розпочалися проблеми в банківській системі 

Молдови, де в 2015 р. були визнані неплатоспроможними три системні банки 

[134]. У 2016 р. в Азербайджані були визнані неплатоспроможними 11 банків 

[372]. У цілому, запропонований нами підхід дозволяє цілком адекватно 

оцінювати шоковість в банківських системах. 

Отже, проведений нами бенчмаркінг фінансових систем обраних для 

дослідження країн дозволяє дійти таких висновків.  

По-перше, структурні зрушення спостерігаються в усіх фінансових 

системах обраних для дослідження країн, і ці зрушення відбуваються на користь 

небанківських фінансових установ. Водночас, у всіх аналізованих країнах, крім 

США, банки є лідерами. Так, якщо виключити в першій групі країн США, то 

середньоарифметичне значення питомої ваги активів банків в сукупному обсязі 
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активів фінансових установ становитиме понад 68%, у другій групі країн – понад 

80%, у третій групі країн – понад 92% [48, c. 85]. 

По-друге, аналіз фінансової глибини, зокрема з урахуванням індексу 

доларизації для країн Східного партнерства, дозволив з’ясувати, що: 

- найвищими є значення цього показника в розвинених країнах і найнижчими 

–  в країнах Східного партнерства;  

- волатильність показника фінансової глибини небанківських фінансових 

установ у більшості країн є вищою за волатильність показника фінансової 

глибини банків, що свідчить про активний розвиток небанківських 

фінансових установ; більшість країн може досягти таргетних показників 

фінансової глибини на часовому горизонті у 10 років. Однак, є країни з 

високим рівнем волатильності і фінансової глибини банків, і небанківських 

фінансових установ, що може внести корективи в зазначений часовий 

горизонт;  

- на фоні інших досліджуваних країн четвірка розвинених країн 

характеризується низькою волатильністю як темпів приросту ВВП, так і 

темпів приросту активів банків [48, c. 85]. 

По-третє, запропонований нами підхід щодо розрахунку інтенсивності 

шоків в банківській системі, дозволив достатньо правильно визначити роки з 

найвищою турбулентністю в розрізі обраних для дослідження країн (Додаток І). 

Отже, зважаючи на отримані результати, банківська система відіграє 

ключову роль у фінансовій системі більшості країн, зокрема, країн, що 

розвиваються, й визначає не тільки її розвиток, а й розвиток економіки загалом.  

 

 

2.2. Інтенсивність і вплив шоків депозитного ринку на банківську систему 

 

Банківська система, зважаючи на її високий рівень чутливості до 

пертурбацій, досить часто може бути об’єктом впливу шоків депозитного ринку. 

Більшість таких фінансових шоків є добре відомою банкірам, а отже, зважаючи 
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на величезну історію існування банків, мали б бути створені механізми, які 

дозволяли б з найменшими втратами виходити з фінансової турбулентності, а в 

кращому разі – не потрапляти у фінансову турбулентність взагалі. Ситуація 

виглядає таким чином, що історія фінансових шоків різного рівня інтенсивності 

повторюється, іноді зі змінами, іноді в традиційних варіантах. 

Якщо розглядати пасиви банків, то стає зрозуміло, що в більшості країн 

основними ресурсами банків є депозити економічних суб’єктів, кредити 

економічних суб’єктів, як правило, оформлені облігаціями, та капітал. Така 

послідовність є дуже важливою, оскільки відбувається перехід від надчутливих 

до менш чутливих до зовнішніх змін банківських ресурсів. Зважаючи на 

структуру пасивів банків, а також на їх роль в економіці, депозити економічних 

агентів лишаються важливою їх складовою, і водночас небезпечною на відміну 

від кредитів та капіталу [48, с. 139]. 

Задля аналізу динаміки змін депозитів в аналізованих країнах за 

2005 – 2016 рр. вважаємо за доцільне зосередитися на трьох показниках, а саме 

частки депозитів у сукупному обсязі пасивів банків (
𝐷

𝑃
), відношення депозитів до 

недепозитних зобов’язань банку (
𝐷

𝑁𝐷
) та відношення депозитів до капіталу 

банків  (
𝐷

𝐾
). Перший показник дає уявлення про роль депозитів у формуванні 

ресурсів банків. Відповідно, висока частка депозитів у пасивах банку свідчить 

про спрямованість банку на депозити економічних агентів, яка може бути 

зумовлена в тому числі нерозвиненістю фондового ринку. Другий показник дає 

інформацію щодо переваг банків у формуванні ресурсів з депозитних чи 

недепозитних джерел і фактично деталізує перший показник. Третій показник 

також деталізує перший показник і його в принципі можна вважати одним з 

показників, які можуть свідчити про вразливість банку до відтоку вкладів, адже 

чим вище значення даного показника, тим меншим обсягом капіталу забезпечені 

депозити вкладників, а отже, в разі критичної ситуації банк не матиме достатньо 

капіталу для виконання своїх зобов’язань [55, с. 18 – 19]. 



185 
 

 
 

Для аналізу були використані дані МВФ щодо вибірки країн, обраної для 

дослідження в першому розділі дисертації. Використання даних МВФ зумовлено 

тим, що в різних країнах існують різні підходи до визначення складових вище 

наведених показників, а для аналізу дуже важливою є порівнянність показників. 

Не всі аналізовані країни надавали дані за досліджуваний проміжок часу, а тому 

існують розриви в даних, які, водночас, не є перепоною в розумінні загальної 

картини. Так, у другій групі відсутні дані зазначених показників з Угорщини та 

Словенії, а в третій групі – з Азербайджану. Згідно з методикою МВФ до 

депозитів банків зараховані депозити як резидентів, так і нерезидентів, окрім 

депозитів фінансових установ. Інші показники відповідають традиційним 

методикам їх розрахунку [48, c. 140]. 

Частка депозитів у пасивах банків є різною і залежить від особливостей 

регулювання діяльності банків, а також від можливостей формування ресурсів з 

недепозитних джерел. Цілком очікуваним є той факт, що в більш розвинених 

країнах банки досить активно орієнтуються на інші, ніж депозитні, джерела 

ресурсів (рис. 2.9 – 2.12). Це пояснюється як розвиненістю внутрішніх фондових 

ринків, так і можливостями банків виходити на міжнародні ринки капіталу. 

Єдиним винятком є США, але це зумовлено особливостями регулювання 

діяльності банків у цій країні. У першій групі, якщо виключити США, частка 

депозитів в пасивах банків за аналізований період в середньому становить 

33,43%, у другій групі – 65,71%, у третій групі – 56,26%. У цілому, 

у післякризовий період банки почали більше орієнтуватися на депозитні, аніж на 

недепозитні ресурси. У тому числі це було зумовлено суттєвим звуженням 

ліквідності міжнародних ринків капіталу [48, c. 140]. 

У першій групі країн простежується тенденція до зростання частки 

депозитів у пасивах банків, однак, їх частка лишається невисокою порівняно з 

країнами з другої та третьої груп. Водночас, очевидно, що глобальна фінансова 

криза суттєво вплинула на спроможність банків формувати ресурси з 
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недепозитних джерел і цілком очевидно, що відбулася переорієнтація на 

депозитні ресурси, особливо в третій та другій групах країн. 

 

Рис. 2. 9. Динаміка частки депозитів у пасивах банків (графік ліворуч) та 

відношення депозитних до недепозитних зобов’язань банків (графік праворуч) 

першої групи країн за 2007 – 2018 рр. 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 

Якщо аналізувати відношення депозитних зобов’язань до недепозитних, то 

простежуються такі тенденції. Цілком очікувано, що відношення депозитних до 

недепозитних зобов’язань в першій групі країн є меншим за одиницю. Водночас, 

у цій же групі відбувається активне зростання цього показника після глобальної 

фінансової кризи, фактично середньорічні темпи приросту у Німеччині 

складають 4,28%, Великої Британії – 5,07%, Франції – 6,31%. Проте, більш 

динамічно відбулася зміна цього показники в країнах другої групи, в яких 

середньорічні темпи приросту склали у Польщі – 10%, Чехії – 0,43%, Словаччині 

– 4,47%, Румунії – 14,13%, Болгарії – 17,5%, Хорватії – 9,76%, Латвії – 28%, Литві 

– 21,62%, Естонії – 6,9%. У третій групі країн значення цього показника 

становлять відповідно в: Україні – 5,27%, Грузії – 2,72%, Молдові 35,44%, 

Вірменії – 25,04%, Білорусі – 8,02%. Однак, стосовно третьої групи країн такий 

аналіз не є зовсім коректним, оскільки ці країни досить обмежено надають дані 
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до МВФ, а по-друге, в цих країнах проблеми політичного та економічного 

характеру суттєво впливають на аналізовані показники.  

 

Рис. 2. 10. Динаміка частки депозитів у пасивах банків (графік ліворуч) та 

відношення депозитних до недепозитних зобов’язань банків (графік праворуч) 

другої групи країн за 2007 – 2018 рр. 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 

 

Рис. 2. 11. Динаміка частки депозитів у пасивах банків (графік ліворуч) та 

відношення депозитних до недепозитних зобов’язань банків (графік праворуч) 

третьої групи країн за 2007 – 2018 рр. 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 
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Якщо розглядати показник відношення депозитів до капіталу банків, то не 

можна однозначно вважати, що існує чітко виражена тенденція за всіма групами 

країн (рис. 2.12). 

 

 

Рис. 2. 12. Динаміка відношення депозитів до капіталу банків аналізованих груп 

країн за 2007 – 2018 рр. 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 

Так, у першій групі, якщо виключити США, існує тенденція до зниження 

даного показника, що свідчить про доволі обережну політику банків з огляду на 

результати аналізу двох попередніх показників. У другій та третій групах після 

глобальної фінансової кризи спостерігається тенденція до незначного зростання. 

Водночас, очевидно, що в Україні, починаючи з 2014 р., спостерігається 
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ситуація, коли буквально за два роки відбулося подвоєння значення даного 

показника, і це на фоні ліквідації банків з недостатнім рівнем капіталізації. На 

нашу думку, одним з пояснень може бути девальваційний тиск на пасиви банків, 

оскільки близько 50% заощаджень населення в банках представлені в іноземній 

валюті (рис. 2.13). 

 

Рис. 2. 13. Темпи приросту депозитів резидентів у банках у національній і 

іноземній валютах, капіталу банків, курса долара США в Україні за 2013 – 

2018 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних НБУ [215]. 

Три аналізовані показники можна пов’язати між собою таким 

співвідношенням (формула 2.9) [48, c. 143]: 

𝐷

𝑃
=

𝐷

𝑁𝐷
∙
𝑁𝐷

𝐾
∙
𝐾

𝑃
.                                                        (2. 9) 

Зрозуміло, що зростання кожного з показників призводитиме до зростання 

частки депозитів у пасивах. Факторний аналіз в розрізі груп країн дозволив 

визначити такі особливості. Так, у першій та другій групах країн показник 

відношення недепозитних ресурсів до капіталу найчастіше мав негативний 

ефект, натомість показник відношення капіталу до пасивів у більшості випадків 

мав позитивний ефект. 
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Інша ситуація в третій групі країн, де показник відношення капіталу до 

пасивів давав негативний ефект, натомість позитивний ефект був спричинений  

зростанням показника відношення депозитів до недепозитних ресурсів. Таким 

чином, структура пасивної частини балансу банків у розвинених країнах стає 

більш врівноваженою, в той час як в країнах третьої групи спостерігається інша 

тенденція, коли частка капіталу в пасивах зменшується за одночасного 

збільшення обсягу депозитів. Звичайно, аргументом може бути доволі низькі 

показники відношення депозитів до капіталу банків у третій групі, але, як ми 

зазначали, останнім часом у країнах цієї групи спостерігаються стрибкоподібні 

зміни даного показника. Зважаючи на високий рівень нестабільності в окремих 

країнах цієї групи, існує висока ймовірність виникнення шокових ситуацій як для 

банків, так і для банківської системи [48, c. 144-145]. 

Такий детальний огляд показників, які характеризують пасиви банків, 

необхідний для того, щоб підкреслити важливість шоків депозитного ринку. 

Шоки депозитного ринку виявляються у шоках зміни відсоткових ставок і шоках 

зміни обсягів (пропозиції) депозитів. Ці шоки можуть зумовлюватися як 

зовнішніми чинниками, так і специфікою політик, які проводять центральний 

банк і банки. Так, шоки зміни відсоткових ставок можуть зумовити шоки 

звуження пропозиції депозитів. В аналізований період в розвинених країнах, 

зокрема країнах ЄС, застосовується практика встановлення центральними 

банками від’ємних відсоткових ставок, що не може не впливати на ставки за 

депозитами і обсягами депозитів, які банки в таких умовах можуть залучати, що 

продемонстровано на рис. 2.14 і 2.15. Ефект застосування таких ставок 

продемонстровано на прикладі відкриття нових вкладів домогосподарствами 

Німеччини, які представлені трьома групами залежно від строків: до 1 року, від 

1 до 2 років, більше 2 років. Цілком очевидно, що зниження відсоткових ставок 

ЄЦБ зумовило зниження ставок за депозитами домогосподарств, але це також й 

призвело до зниження обсягів нових депозитів і на даний момент відновлення 

тренду на зростання обсягів депозитів не спостерігається. Звісно, для банків 
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Німеччини цей виклик є серйозним, який може компенсуватися запозиченням 

коштів в інших формах. 

Рис. 2. 14. Динаміка процентних ставок за депозитами домогосподарств, 

процентної ставки ЄЦБ (вісь праворуч, %) та обсягів нових депозитів 

домогосподарств (вісь ліворуч, %) строком від 1 до 2 років та понад 2 роки у 

Німеччині за січень 2013 р. – вересень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [200] 

Також дані рис. 2.15 підтверджують той факт, що обсяги депозитів строком 

до 1 року виявилися більш чутливими до змін відсоткових ставок, а зважаючи на 

їх обсяги які в декілька разів перевищують інші види депозитів, значні коливання 

в їх значеннях можуть виявитися справжнім шоком для банків, особливо в 

умовах, коли бракує ліквідності. 

Однак, найбільш складно прогнозованим шоком депозитного ринку для 

банків є шок відтоку вкладів або паніка вкладників. Зважаючи на тренди, які 

існують в частині зростання показника відношення депозитів до пасивів банків, 

і особливо в країнах з третьої групи, яка характеризується високим рівнем 

нестабільності, небезпека полягає у виникненні такого шоку, як шок відтоку 

вкладів, який може розповсюджуватися незалежно від того, чи існує система 

страхування вкладів чи ні. Це підтверджено глобальною фінансовою кризою, 
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коли паніка виникала в країнах з високим рівнем розвитку банківських систем, 

систем страхування вкладів та, що надзвичайно важливо, фінансової грамотності 

населення. 

 

Рис. 2. 15. Динаміка процентних ставок за депозитами домогосподарств, 

процентної ставки ЄЦБ (вісь праворуч, %) та обсягів нових депозитів 

домогосподарств (вісь ліворуч, %) строком до 1 року у Німеччині за січень 

2013 р. – вересень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором за даними [200] 

Яскравим прикладом є масовий відтік вкладів у Великій Британії, коли 

п’ятий за величиною іпотечний кредитор Норзерн Рок (Northern Rock) у середині 

вересня 2007 р. «…зіштовхнувся зі старомодною банківською панікою, а 

вкладники створили довжелезні черги перед його відділеннями, щоб зняти свої 

гроші. Це перша паніка вкладників з моменту банкрутства City of Glasgow Bank 

в 1878 р. Врешті-решт, паніка вкладників була стримана заявою уряду щодо 

гарантування всіх депозитів банку Норзерн Рок» [493, с. 1], але за три дні було 

знято близько 3 млрд фунтів стерлінгів [468].  

Паніка вкладників або шок відтоку вкладів виявляється в тому, що 

вкладники банку починають масово знімати кошти з поточних рахунків та 

вимагають дострокового зняття коштів з строкових депозитних рахунків, 
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оскільки мають причини (обґрунтовані чи необґрунтовані) для сумнівів у 

надійності банку або банків. Два останні слова є надзвичайно важливими, 

оскільки шок відтоку вкладів з одного банку можна абсорбувати, якщо в цьому 

є потреба, а от зупинити масовий відтік вкладів з банків набагато складніше та 

дорожче. 

Необхідно розрізняти внутрішні та зовнішні причини виникнення шоку 

відтоку вкладів. Внутрішні проблеми банку пов’язані з тим, що банк справді 

провадить неправильну політику щодо залучення та розміщення коштів, і 

врешті-решт стикається з проблемою ліквідності за умови стабільного 

зовнішнього середовища. У принципі, саме на такі випадки розрахована 

більшість сучасних систем страхування вкладів. Набагато гіршою є ситуація, 

коли зовнішні чинники провокують виникнення проблем у банків, яких в іншому 

разі не було б. До таких зовнішніх чинників можна зарахувати, по-перше, 

економічну нестабільність. Проблеми в економіці, як правило, призводять до 

негативних очікувань економічних агентів, а отже, цілком можуть спричинити 

шок відтоку вкладів, особливо якщо банки не зреагують на це належним чином 

(варто відзначити суто психологічний момент, на який банки іноді не звертають 

увагу, – черги біля відділень банку. Цей факт вже може спровокувати відтік 

вкладів). По-друге, політична нестабільність, що особливо характерно для 

України (2004 р., 2013 р.). По-третє, негативна інформація про банки, незалежно 

від того, чи є вона достовірною або справді має викликати занепокоєння. 

По - четверте, форс-мажорні обставини (наприклад, військові дії) [55, с. 17]. 

Розвиток шоку відтоку вкладів може відбуватися в різних варіаціях. Так, 

перший варіант – відтік вкладів може відбуватися тільки стосовно одного банку. 

Як правило, реалізація такого варіанту може бути зумовлена внутрішніми 

проблемами банку та/або розповсюдженням негативної інформації про банк [25]. 

Можливими є два сценарії розвитку подій, але обидва будуть 

супроводжуватися таким фактором, як розвиток інформаційного суспільства 

(швидкість розповсюдження інформації є надзвичайно високою, зважаючи на 
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можливості зламу баз даних банків, розвиток соціальних мереж, наявність 

мобільних телефонів і інформування через SMS-повідомлення тощо).  

Перший сценарій можна вважати сигналом добре функціонуючої ринкової 

системи: слабким банкам немає в ній місця (селекційний механізм ринку). Також 

у цьому разі не передбачається наявність іншої важливої ознаки для банків «too 

big to fail». Якщо такий сценарій буде реалізовано, то банк визнається 

неплатоспроможним і в результаті частина вкладів буде повернута вкладникам-

домогосподарствам через систему страхування вкладів відповідно до умов 

страхування, іншим вкладникам – лише за умови, якщо буде достатньо коштів у 

результаті реалізації активів банку (водночас, все залежить від організації 

системи гарантування, оскільки в окремих країнах система гарантування вкладів 

поширюється також і на вклади юридичних осіб). У результаті частина коштів 

залишиться у готівковій формі через брак довіри певної частини вкладників до 

банків, але інша частина, як правило, більша, буде повернута до банківської 

системи, зокрема, до тих банків, через які здійснюватиметься відшкодування 

вкладів. Важливо підкреслити той факт, що зважаючи на те, що мали місце 

проблеми лише в одному банку, відсоток коштів, які залишаться в готівковій 

формі (це найгірший варіант) буде невисоким [48, c. 147]. 

Другий сценарій є набагато гіршим. Його розгортання свідчить про те, що 

є намагання усунути з ринку цілком здоровий банк і в цьому разі вкрай важливим 

є реагування регуляторів, зокрема центрального банку як гаранта стабільності 

банківської системи, які мають надати інформацію щодо надійності банку та 

його платоспроможності. Позитивним сигналом може бути надання кредиту 

центральним банком, публікація інформації, яка підтверджує 

платоспроможність банку. Наслідком таких дій є повернення вкладників якщо 

не до банку щодо якого поширена недостовірна інформація, то до інших банків. 

Якщо цього не трапиться, тоді може виникнути висока ймовірність 

неплатоспроможності банку. Якщо паніку вчасно зупинити, то кошти швидко 

повернуться до банківської системи, в тому числі й до банку, який постраждав. 
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Графічно за умови наявності системи страхування (такі системи функціонують в 

більшості країн світу) цей процес набирає такого вигляду (рис. 2.16) [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 16. Відтік вкладників з одного банку, причини, можливі варіанти 

вирішення проблеми та наслідки, де Б – банки, В – вкладники 

Джерело: побудовано автором з урахуванням  [300, с. 32] 

Другий варіант – це відтік вкладів з системно важливого банку, 

неплатоспроможність якого може призвести до руйнації всієї банківської 

системи (рис. 2.17).  

Як правило, якщо виникають проблеми у системного банку, може 

похитнутися довіра до всієї банківської системи, оскільки спрацьовує 

психологічний фактор: якщо є проблеми в великого та відомого банку, значить, 

можуть бути проблеми й в інших банках. Ця ситуація передбачає реалізацію 

трьох сценаріїв. Новим є порятунок банку державою, що в більшості випадків 
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трапляється, оскільки наслідки банкрутств таких банків можуть бути 

катастрофічними навіть не тільки в середині країни, а й на міжнародному рівні. 

Витрати в цьому разі є значними і такі випадки не є поодинокими [48, c. 148]. 

Підтримка державою таких банків на думку Б. Бернанке зумовлена тим, що «…в 

разі неочікуваної ліквідації фірми (авт. – банку), інша частина фінансової 

системи й економіка матимуть серйозні несприятливі наслідки. Уряди надають 

підтримку занадто великим фірмам, які перебувають у кризовому стані, не через 

фаворитизм або особливу турботу про менеджерів, власників або кредиторів 

фірми, але тому, що вони визнають, що наслідки для економіки в разі 

банкрутства суттєво переважать витрати на порятунок фірми» [292]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 17. Відтік вкладників системного банку, причини, можливі варіанти 

вирішення проблеми та наслідки, де Б – банки, В – вкладники 

Джерело: побудовано автором 
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Третій варіант є найгіршим, коли відтік вкладів відбувається з декількох 

або більшості банків. Така ситуація може бути спричинена, як правило, 

зовнішніми чинниками і зумовлена тим, що банки сприймаються економічними 

агентами, і насамперед, домогосподарствами як такими, що мало чим 

відрізняються один від одного. У цьому разі відтік вкладів може набути масового 

характеру, що є вже небезпечним, оскільки загроза виникає для всієї банківської 

системи. Графічно цей випадок зображується наступним чином (рис. 2.18) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 18. Відтік вкладників з банків, причини, можливі варіанти вирішення 

проблеми та наслідки, де Б – банки, В – вкладники 

Джерело: побудовано автором з урахуванням  [300, с. 32] 

Зрозуміло, що припинення паніки вкладників – це усунення її причин або 

принаймні психологічне підлаштування економічних агентів до існування 

зазначених причин. У даному разі психологія відіграє важливу роль. Це особливо 

показово на прикладі України, коли мав місце шок відтоку вкладів у 

2014 – 2015 рр., який був зумовлений всіма вище перерахованими причинами, і 

зокрема веденням військових дій на Сході України. На даний момент військові 

дії тривають, економічна ситуація є достатньо напруженою, але поступово 

домогосподарства повертають кошти до банків у вигляді вкладів [48, c. 149-150]. 
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Залишається ще два питання, які потребують відповіді, а саме як 

визначити, чи має місце шок відтоку вкладів, та чи можна попередити 

розгортання паніки вкладників. Відповідь на перше питання необхідно 

розглядати на двох рівнях: рівень одного банку та рівень банківської системи. 

У першому випадку це достатньо просто визначити, особливо працівникам 

банку та центральному банку, оскільки фінансова звітність аналізується 

щоденно, а отже, є достатньо великий ряд даних, на основі якого можна 

зрозуміти, чи має місце відтік вкладів [48, c. 150]. 

У другому випадку, який є найбільш цікавим з точки зору цілей 

дослідження, виникає декілька проблем. По-перше, які показники взяти за 

основу для аналізу. Зрозуміло, що офіційна статистика дозволяє нам оцінювати 

щомісячні, щоквартальні та щорічні дані. У цьому разі доцільно використати 

підхід, запропонований вище, коли аналізуються три основні показники: темпи 

приросту; відхилення від стандартного відхилення, тобто відхилення від 

коридору, який задається стандартним відхиленням; аналіз очікувань. Набір 

показників, які можуть аналізуватися, зростає зі зростанням обсягів даних, які 

надаються офіційною статистикою. З огляду на те, що в більшості випадків строк 

масового відтоку вкладів, як правило, відбувається впродовж декількох днів чи 

тижнів, варто особливу увагу звернути саме на аналіз щомісячних даних, тобто 

щомісячних темпів приросту депозитів як домогосподарств, так і корпорацій з 

урахуванням можливої сезонності, а також – для країн, що розвиваються, – з 

урахуванням доларизації депозитів. Щоправда, якщо аналізувати щомісячні дані, 

доступними для аналізу будуть лише показники темпів приросту депозитів.  

Зупинимося більш детально на аналізі шоку відтоку вкладів у банківських 

системах третьої групи країн, оскільки, по-перше, існує складність отримання 

уніфікованих даних за першою та другою групах країн, по-друге, Україна 

належить саме до третьої групи, яка має суттєві відмінності від перших двох 

груп. Для цього аналізу були взяті дані зі статистичних бюлетенів центральних 

банків. У зв’язку з цим надзвичайно важливо аналізувати саме динаміку 
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депозитів домогосподарств як загалом, так і в розрізі валют, що особливо 

актуально для країн Східного партнерства, які перманентно потрапляють в зону 

турбулентності валютних курсів, і зокрема девальвації національних валют. 

Щодо останнього пункту, то нами було зроблене припущення, необхідне для 

спрощення розрахунків, що всі вклади за валютою поділяються на депозити в 

національній валюті (гривні) та депозити в іноземній валюті (доларах США). 

Також ми хочемо перевірити, наскільки відрізняються дані, якщо 

використовувати темпи приросту сукупного обсягу депозитів (і корпорацій, і 

домогосподарств) або лише темпи приросту депозитів домогосподарств. 

Спочатку застосуємо запропонований вище підхід до темпів приросту 

сукупного обсягу депозитів, використавши три групи показників [48, c. 151-152]: 

- ланцюгові  темпи  приросту  депозитів  в  національній  та  іноземній  валюті; 

- перевищення темпів приросту депозитів в національній та іноземній валютах 

від стандартного відхилення темпів приросту відповідного показника;  

- група показників, яка розраховується на основі очікувань, сформованих за 

попередні три періоди.  

Результати розрахунків представлені на рис. 2.19. Цілком очевидно, що в 

аналізованих країнах в окремі періоди спостерігалася висока інтенсивність шоку 

відтоку вкладів, а в окремих країнах, як наприклад, Грузії та Азербайджані навіть 

надвисока. Розглянемо конкретні прояви шоку, що дорівнювали чи 

перевищували 4 бали. 

Отож, єдиною країною, де жодного разу порівняно з іншими країнами 

високої інтенсивності шоку не спостерігалося, є Вірменія. В Україні, Грузії та 

Білорусі такі ситуації виникали двічі за досліджуваний проміжок часу. 

У Білорусі це було зумовлено економічними причинами та серйозною 

девальвацією національної валюти, в т.ч. глобальною фінансовою кризою. 

В Україні та Грузії –  з двох основних причин: перша – глобальна фінансова 

криза, друга – військові конфлікти. Так, у Грузії в серпні 2008 р. мала місце 

російсько-грузинська війна, і фактично в цей час інтенсивність шоку склала 
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мінус 9 балів, в Україні – окупація Криму та військові дії на Сході України в 

2014 р. Найбільш складна ситуація з точки зору виникнення шоків на 

депозитному ринку Азербайджану – це 6 випадків, частина з яких пов’язана з 

глобальною фінансовою кризою, а частина з перманентними економічними 

проблемами та девальвацією національної валюти [48, c. 153]. 

 

Рис. 2. 19. Інтенсивність відтоку вкладів з банківських систем аналізованих 

країн, бали 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 
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Варто проаналізувати ситуацію з шоками на депозитному ринку лише в 

розрізі домогосподарств. У принципі, зважаючи на всі особливості 

домогосподарств як економічних суб’єктів, вони мали б в силу різних причин 

поводитися менш помірковано, ніж корпорації, тобто мати вищу схильність до 

паніки. Проте, результати виявилися дещо іншими (рис. 2.20). 

 

Рис. 2. 20. Інтенсивність відтоку вкладів домогосподарств з банківських систем 

аналізованих країн, бали 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ [206]. 
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Так, у більшості країн відтік вкладників-домогосподарств є значно вищим 

за дані, отримані на рис. 2.19. Україна замість двох має три шоки, з вищим рівнем 

інтенсивності: це в жовтні 2008 р., коли інтенсивність шоку склала  мінус 7 балів, 

та в лютому 2014 р. з  мінус 4 балами, й у липні 2014 р. з мінус 5 балами. Також 

турбулентність з’явилася й у Вірменії, яка за попереднім дослідженням взагалі 

не характеризувалася високою інтенсивністю шоку: позитивний приріст 

депозитів корпорацій компенсував негативний приріст депозитів 

домогосподарств. Обидва шоки відтоку депозитів домогосподарств у Вірменії 

були зумовлені економічними проблемами та різкою девальвацією національної 

валюти: у березні 2009 р. девальвація становила 16,84%, а у грудні 2014 р. – 

13,41% [48, c. 153-154].  

У Грузії цілком очевидно, що військовий конфлікт мав серйозний вплив на 

поведінку вкладників. У Білорусі також відплив вкладів мав економічне 

підґрунтя та й девальвація валюти в той час становила 39,46%. Найцікавіша й 

нестандартна ситуація виявилася в Азербайджані. Якщо в усіх інших країнах 

фактично за всіма вкладниками і домогосподарствами події майже співпадали і 

вкладники-домогосподарства навіть були більш чутливими до подій, то в 

Азербайджані все навпаки. Так, можна констатувати, що мав місце лише один 

випадок відтоку вкладів, коли національна валюта девальвувала на 34,33%. На 

всі інші події домогосподарства не зреагували. Також варто зауважити, що не 

завжди військові конфлікти є акселератором відтоку вкладів домогосподарств. 

Це стосується, в т.ч., вірмено-азербайджанського конфлікту, коли в період 

загострення не спостерігалося значного відтоку вкладів домогосподарств. 

Таким чином, з’ясовано, що аналіз відтоку вкладів варто здійснювати, 

по - перше, загалом за всіма вкладниками, а також виключно за вкладниками-

домогосподарствами, щоб зрозуміти, які адаптаційні заходи вживати, в т.ч. це 

стосується ефективності функціонування системи гарантування вкладів 

фізичних осіб. По-друге, аналіз саме на основі щомісячних даних дає можливість 

однозначно ідентифікувати причину відтоку вкладів, що знову-таки дозволяє 
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правильно зрозуміти кроки, які призвели до настання саме такої ситуації, а також 

до можливих шляхів з виходу з неї. По-третє, з’ясовано, що в більшості випадків 

причиною відтоку вкладів ставали економічні чинники, внаслідок яких 

відбувалася девальвація національної валюти, а отже, є необхідність в більш 

детальному вивченні саме валютних шоків. По-четверте, причинами відтоку 

вкладів в двох країнах – України та Грузії – ставали форс-мажорні обставини, а 

саме військові дії. 

Відтік вкладів варто аналізувати щомісячно через відносно короткий 

проміжок, упродовж якого відбуваються такі події, постає питання, чи варто 

аналізувати щорічні дані. Для відповіді на це запитання, передусім, зазначимо, 

що суттєво розширюються можливості використання інших, ніж темпи приросту 

депозитів, показників. Так, це можуть бути темпи приросту питомої ваги 

депозитів в пасивах, темпи приросту відношення депозитів до капіталу, темпи 

приросту депозитів до ВВП тощо. Таким чином, можна говорити про 

використання двофакторної чи трифакторної моделі. Проте, тут виникає й інше 

питання – питання якості та співставності даних, оскільки необхідно, наприклад, 

щоб капітал банків розраховувався за одним підходом. У зв’язку з цим для 

аналізу щорічних даних були використані дані МВФ за період з 2005 р. до 2017 р. 

Зважаючи на порівняно нещодавні вимоги щодо оприлюднення таких даних, 

дані вдалося зібрати не для всіх країн, а лише для України, Грузії, Вірменії, 

Німеччини та Хорватії. Проте, чи можна всі показники включити в одну модель 

оцінювання інтенсивності шоку відтоку вкладів? Для цього проведено 

кореляційний аналіз, на основі якого отримані наступні дані. Кореляція між 

темпами приросту депозитів та темпами приросту відношення депозитів до 

капіталу банку складає мінус 7,98%, темпами приросту питомої ваги депозитів в 

пасивах відповідно мінус 16,48%, темпами приросту депозитів до ВВП 70,42%. 

Таким чином, вже можна відкинути один показник, який не можна включати до 

моделі, - це відношення депозитів до ВВП. Також високим виявився рівень 
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кореляції між темпами приросту відношення депозитів до капіталу та темпами 

приросту питомої ваги депозитів у пасивах, який складає 62,58%.  

Отже, найбільш прийнятною може бути двофакторна модель, в якій будуть 

враховуватися показники, розраховані на основі обсягів депозитів та відношення 

депозитів до капіталу банків. Також ми розглянемо й результати однофакторної 

моделі, щоб зрозуміти, який варіант є найкращим.  

Зважаючи на високий рівень доларизації депозитів у банках України, 

Грузії та Вірменії, ми пропонуємо для адекватної оцінки темпів приросту обох 

показників включити певні зміни, по-перше, розрахунок темпів приросту 

депозитів буде складатися з двох частин: темпів приросту валютних депозитів та 

темпів приросту гривневих депозитів з відповідним коригуванням на частку 

кожного з видів депозитів у загальному обсязі депозитів. По-друге, розрахунок 

обсягу депозитів для визначення відношення депозитів до капіталу банків 

здійснюватиметься з урахуванням переоцінки доларових депозитів на основі 

середньозваженого валютного курсу за останні три роки, що дозволить побачити 

реальну вартість депозитів з врахуванням девальваційного ефекту. Дані 

отриманих розрахунків наведено в Додатку Л.  

Якщо аналізувати однофакторну модель, то вона є досить показовою. 

Цілком очікуваними є результати 2009 р., коли реалізувалися наслідки 

глобальної фінансової кризи. Відразу очевидним є той факт, що ця криза мала 

серйозні наслідки для всіх аналізованих країн, але більшою мірою вони 

виявилися саме в Україні. Також ця модель показує серйозність проблем у 

2014 - 2015 рр. в Україні. Зовсім іншими є результати застосування двофакторної 

моделі, коли ми враховуємо також і темпи приросту відношення депозитів до 

капіталу банків. Як виявилося, використання двофакторної моделі є не зовсім 

адекватним, оскільки в Німеччині за умови зростання депозитів відбулося 

падіння даного показника внаслідок швидшого зростання капіталізації 

банківської системи, натомість в Україні мало місце падіння капіталізації 

банківської системи швидшими темпами, ніж депозитів порівняно з попередніми 
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роками внаслідок ліквідації збанкрутілих банків, а тому кінцеві результати не 

відповідали дійсній ситуації в банківській системі [55, с. 25]. 

Проведене дослідження підтвердило, що банки всіх аналізованих країн 

тією чи іншою мірою зіткнулися з проблемою скорочення темпів приросту 

депозитів, а в окремих випадках і з відтоком вкладів. Зокрема у 2009 р. темпи 

приросту банківських депозитів були негативними та становили в Україні мінус 

9,53%, в Словаччині – мінус 7,60%, в Естонії – мінус 5,99%, в Німеччині – мінус 

5,08%, в Латвії – мінус 4,83% і в Хорватії – мінус 0,08%.  

Аналіз частки депозитів у пасивах банків засвідчив, що у всіх аналізованих 

країнах наявна тенденція до зростання ролі депозитів у формуванні ресурсів 

банків після глобальної фінансової кризи, коли суттєво звузився обсяг 

фінансових ресурсів, пропонованих на міжнародних ринках капіталу. Водночас, 

у Німеччині та Франції на відміну від інших аналізованих країн, цей показник є 

нижчим за 1, і в цих країнах останнім часом більшу увагу звертають на депозитні 

ресурси, зокрема відзначають їхню стабільність [55, с. 25].  

На основі аналізу відношення депозитів до капіталу банків не можна 

однозначно стверджувати наявність однакових тенденцій у європейських 

країнах. Є країни, де банки фактично приводять свої баланси у відповідність до 

вимог щодо мінімально необхідних норм капіталу, а тому відбувається 

зменшення цього показника, а є країни, які мають навпаки лаг для того, щоб його 

збільшити. До таких країн належать Румунія, Болгарія та Україна [55, с. 25].  

На прикладі п’яти країн (Німеччини, Хорватії, України, Грузії та Вірменії) 

апробовано запропонований підхід щодо визначення рівня інтенсивності відтоку 

вкладів та встановлено, що однофакторна модель, що базується на врахуванні 

темпів приросту обсягів депозитів, краще відображає ситуацію з відтоком 

депозитів, ніж двофакторна модель, яка враховує не тільки темпи приросту 

обсягів депозитів, а й показник відношення депозитів до капіталу банків. 

Застосування запропонованого підходу до оцінки інтенсивності шоку відтоку 

вкладів дозволило встановити, що можна ідентифікувати відтік вкладів в Україні 
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в 2009 р. та в 2014 р. Зважаючи на те, що в Україні діє система гарантування 

вкладів зі значним обсягом суми відшкодування, зростає рівень фінансової 

грамотності населення завдяки сприянню міжнародних організацій та їхній 

активній співпраці з Національним банком України та Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб, то відповідно можна дійти висновку, що в Україні наявні 

проблеми більш глибинного характеру, які не пов’язані з особливостями лише 

банківської системи. У зв’язку з цим у подальшому значна увага буде прикута до 

з’ясування особливостей та ефективності функціонування систем гарантування 

вкладів у досліджуваних країнах з подальшою імплементацією найбільш 

адекватних практик в Україні.  

 

 

 

 

2.3. Ідентифікація та оцінювання впливу шоків кредитного ринку на 

банківську систему 

 

Шоки кредитного ринку аналізуватимуться як шоки зміни обсягів 

кредитування, обсягів проблемної заборгованості і процентних ставок. 

Передусім, зупинимося на аналізі шоків зміни обсягів кредитування. Ми вже 

зазначали, що різкі зміни в обсягах кредитування можуть свідчити про серйозні 

перекоси в функціонуванні банківської системи. Це стосується як бумів 

кредитування, так і його шокових спадів. Як не дивно, але банки, незважаючи на 

тривалу історію кредитування та попри постійне вдосконалення системи 

регулювання кредитної діяльності, потрапляють періодично в пастку: кредитний 

бум – шоковий кредитний спад.  

Бум кредитування, як правило, зумовлюється достатньо високою 

дохідністю певного напрямку кредитування, в який в умовах жорсткої 

конкуренції спрямовують свої фінансові ресурси більшість банків, які 

функціонують у країні. Це буми іпотечного кредитування, споживчого 

кредитування, кредитування високотехнологічних галузей тощо. В умовах таких 
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бумів банки, конкуруючи один з одним, послаблюють вимоги до 

кредитоспроможності позичальників, таким чином сприяючи ще більшому 

ажіотажу. У кінцевому підсумку, щоправда, такі кредитні буми закінчуються або 

локальними, або глобальними шоковими кредитними рестрикціями, а в окремих 

випадках – кризами. Шок від зупинки кредитування для банків є надзвичайно 

болючим, оскільки банки є фінансовими посередниками. Це означає, що в своїй 

стратегії банки закладають все вищі та вищі цільові показники, під які, 

відповідно, плануються ресурси, особливо фінансові ресурси. Отже, коли 

відбувається зупинка кредитування, виникає питання каналів розміщення 

фінансових ресурсів, а в разі їх відсутності - ліквідності.  

Для того, щоб дані могли бути порівнянними, скористаємося даними 

міжнародних організацій, які передбачають певну їх уніфікацію. Аналіз обсягів 

кредитування здійснюватимемо за декількома показниками. Першим 

показником є темпи приросту обсягів кредитування, який дає можливість 

зрозуміти, наскільки різко відбувається зміна ситуації на кредитному ринку.  

Другим показником є відношенням обсягів валових кредитів до ВВП. 

Аналіз цього показника не є однозначним. Це пояснюється тим, як 

інтерпретувати його значення, а також його зміни. Щодо значень даного 

показника, то вони можуть коливатися за даними Світового банку за 

досліджуваний нами період від 0,4% у Південному Судані у 2011 р. до 253% на 

Кіпрі у 2013 р. Характеристика цього показника може мати декілька 

інтерпретацій. Так, чисельник фактично відображає фінансовий розвиток 

(зважаючи на те, що було доведено нами вище), натомість знаменник відображає 

економічний розвиток. Якщо оцінювати та аналізувати лише значення 

показника, то можливі два варіанти. Перший варіант: фінансовий розвиток 

випереджає економічний розвиток, відповідно значення показника мають бути 

вищими за одиницю. Це може бути і негативом, і позитивом, оскільки мова йде 

про класичний кредит. Якщо обсяги кредитування перевищують обсяги 

створеного в країні внутрішнього продукту, це означає, що фактично дається 
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стимул для подальшого економічного зростання, якщо для цього є в країні 

резерви. У іншому разі це може призвести до інфляційних процесів, а в 

кінцевому підсумку до кризи, яка може мати або фінансові, або економічні 

чинники. Другий варіант: якщо обсяги кредитування є нижчими, ніж обсяги 

виготовленого внутрішнього продукту, тобто значення показника є нижчими за 

одиницю. У цьому разі виникає інше питання: чи варто його нарощувати чи 

економіці достатньо тих ресурсів, які є. Наразі панує ідея, що критичним 

значенням для цього показника є значення у 100% [282], тобто досягнення цього 

значення вже є негативним сигналом і свідчить про серйозне боргове 

навантаження на економіку країни. Проте, є країни, в яких значення цього 

показника вище за 100%, зокрема США, Австралія, Швейцарія, і економіки яких 

активно розвиваються. Саме тому варто мати орієнтир у 100%, проте необхідно 

більше уваги звертати на тренди, які характерні для даного показника та 

відповідно його волатильність, а також на волатильність його складових. 

Наприклад, якщо зростання показника відбувається лише за рахунок фінансової 

(кредитної) складової, тоді виникає запитання, яким чином повертатимуться 

борги, якщо відсутнє економічне зростання. Якщо ж ми маємо паралельне 

зростання обох показників, і наприклад, темпи приросту обсягів кредиту є 

вищими за темпи приросту ВВП, тоді дивитися, як надалі змінюватиметься 

тренд, і чи відбувається гальмування в подальших темпах приросту. З огляду на 

вище наведене, цей показник є також важливою складовою аналізу фінансової 

стійкості банківської системи, зокрема й стійкості до фінансових шоків. 

Не менш важливими показниками є такі показники. Це відношення 

резервів, створених за кредитами, до капіталу банків (у подальшому для 

спрощення вживатимемо термін «резерви до капіталу») та відношення 

проблемних кредитів до валових кредитів. На перший погляд, розрахунок цих 

показників є достатньо нескладним, проте, є певні критичні зауваження, які 

стосуються їх аналізу. Перше зауваження полягає в тому, що в кожній країні 

існують власні вимоги щодо формування резервів за кредитними операціями 
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банків, і вони не є уніфікованими. Це означає, що резерви за кредитами 

формуються за різними підходами, і в одних країнах вони можуть бути більш 

жорсткими, а в інших – навпаки. Друге зауваження стосується поняття 

проблемних кредитів, а також постійні зміни в їх ідентифікації. Так, традиційно 

проблемним кредитом згідно з вимогами Базельського комітету та МВФ є 

кредит, прострочений понад 90 днів, або ж кредит, за яким є сумніви в його 

поверненні. Проте є країни, в яких використовуються інші критерії визначення 

проблемного кредиту. Саме тому в подальшому аналізі ми більше уваги 

звертатимемо на зміни цих показників, ніж на їх порівняння між країнами.  

З економічної точки зору відношення резервів до капіталу свідчить як про 

захищеність капіталу як буфера для поглинання кредитних ризиків, так і про 

навантаження на банки, оскільки формування резервів – це відволікання коштів 

від основної їх діяльності [48, c. 161].  

Щодо співвідношення проблемних кредитів до валових кредитів, то в 

цьому разі отримуємо не просто характеристику якості кредитного портфеля 

банків. По-перше, підвищення проблемності кредитного портфеля призводить 

до проблеми прибутковості діяльності банків, оскільки не тільки не будуть 

отримані заплановані доходи, але й будуть підвищені витрати, пов’язані як з 

ліквідацією проблемних кредитів та доформуванням резервів за кредитами, так і 

з залученням (іноді достатньо терміновим) коштів для виконання зобов’язань.  

По-друге, знижується здатність банків продукувати нові банківські 

кредити, оскільки виникають питання з пошуком джерел повернення депозитів, 

які стали основою фондування проблемних кредитів, а також збільшуються 

витрати на управління проблемними кредитами, як фінансові, так і трудові.  

По-третє, також необхідно враховувати той факт, що високий рівень 

проблемності банківського кредитного портфеля відображає стан 

платоспроможності як корпорацій, так і домогосподарств, і відповідно знижує їх 

потенційний попит на банківські кредити, що відповідно відображається на 

економічному зростанні в цілому.  
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По-четверте, швидке зростання рівня проблемності кредитного портфеля 

банків означатиме, що або відразу, або через певний час буде створено великий 

обсяг пропозиції заставленого майна, а це своєю чергою призведе до подальшого 

погіршення ситуації. Яскравим прикладом є ліквідація проблемних кредитів у 

сфері іпотечного кредитування, коли через необхідність повернення коштів 

відбувається зростання обсягів продажів нерухомості, внаслідок чого 

створюється настільки великий обсяг пропозиції на ринку, що її вартість 

знижується внаслідок швидких продажів. Саме такі швидкі продажі ще більше 

ускладнюють ситуацію, а банки втрачають вкладені кошти. Надалі обов’язково 

матиме місце спад в економіці, оскільки зупинка і зниження цін на ринку 

нерухомості практично зумовлює гальмування в усіх сферах економіки. Цей 

опис наведений лише для іпотечних кредитів, однак, така ж ситуація може 

скластися в сфері автокредитів, а також кредитів під заставу будь-якого майна, 

яке має активний ринок [48, c. 162]. 

Загалом, зважаючи на дані, отримані в попередніх параграфах роботи, ми 

чітко визначили, що найбільш шокові ситуації у досліджуваній першій групі 

країн були спричинені глобальною фінансовою кризою та борговою кризою в 

Європі. Проте, раніше ми не зазначали один важливий факт, який стосується цієї 

групи і який є релевантним у дослідженні саме кредитних шоків. Справа в тому, 

що банківські системи саме цих країн є такими, які визначають переважною 

мірою стійкість глобальної банківської системи. Це пов’язано з їх 

особливостями, зокрема з експансією банківського капіталу цих країн до інших, 

а також їх тісним взаємозв’язком. Якщо знижується здатність банківських 

систем цих країн продукувати кредити, це означає й зниження такої можливості 

в інших країнах. Якщо банки цих країн знаходяться під дією шоків, відповідно 

це відображається й на банківських системах тих країн, де вони присутні. 

Аналізуючи наведені дані на рис. 2.21, варто відзначити, що після глобальної 

фінансової кризи відновлення як кредитування, так і економіки в першій групі 

країн відбувалося достатньо неоднорідно [48, c. 163].  
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Рис. 2. 21. Темпи приросту валових кредитів (ліворуч), валових кредитів до ВВП 

(ліворуч), резервів до капіталу (праворуч), проблемних кредитів до валових 

кредитів (праворуч) у Великій Британії, США, Франції та Німеччині за 

2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ та Світового банку [206; 220]. 

Ця неоднорідність виявляє себе в коливаннях показників. Якщо звернути 

увагу на шкали на рис. 2.21, то очевидним є те, що найнижчі шкали мають місце 

в США. Якщо аналізувати дані банків США, з яких розпочалася глобальна 

фінансова криза, то стає зрозумілим, що вже з 2009 р. відбулося суттєве 
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покращення ситуації у кредитній сфері. Зокрема, це стосується таких важливих 

показників, як відношення резервів до капіталу банків та проблемних кредитів 

до валових кредитів. Ця шкала взагалі є постійно від’ємною, починаючи з 

2010 р., що означає суттєве покращення даних показників. 

Так, за досліджуваний період значення показника резервів до капіталу 

знизилося з 23,4% до 5,7%, тобто майже в 4 рази, а показника проблемних 

кредитів до валових кредитів з 5% до 1,1%, тобто майже в 5 разів. І це за умови 

того, що глобальна фінансова криза розпочалася саме зі США. Власне кажучи, 

такі зміни – це підтвердження правильності та ефективності обраної політики 

для подолання кризи. 

Також варто зауважити, що й відновлення кредитування відбувалося 

достатньо послідовно. І за 8 років досягли не тільки передкризових значень, але 

й перевищили їх: з 7,7 трлн дол США у 2009 р. до 10,3 трлн дол США у 2017 р. 

Темпи росту за 8 років склали 1,3. Вливання коштів, яке було зумовлене 

нульовою обліковою ставкою ФРС, призвело до того, що в 2013 р. і в 2014 р. 

значення показника валових кредитів до ВВП перевищило 190%. Взагалі, серед 

аналізованих країн – це найвищий показник в післякризовий період. 

Погіршення якості кредитного портфеля банків у США було спричинено 

спочатку кризою в сегменті іпотечного кредитування, яка потім мігрувала до 

інших сегментів кредитування, насамперед, позичальників – фізичних осіб, 

зокрема кредитування за кредитними картками. Бум іпотечного кредитування 

через низькі процентні ставки та зниження вимог до кредитоспроможності 

позичальників зумовив появу значного обсягу сабпрайм кредитів, які через зміну 

облікової ставки ФРС, не могли бути повернуті позичальниками. Це мало б 

наслідки винятково для США, якби не існувало ринку цінних паперів, 

забезпечених іпотечними кредитами, в які вкладали кошти не тільки інвестори зі 

США, а й з країн Європи. Унаслідок цих подій відбулося розгортання глобальної 

фінансової кризи, надалі її розповсюдження на інші країни відбувалося з 

використанням й інших каналів, зокрема каналу міжнародної торгівлі. 
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У Великій Британії ситуація з кредитуванням складалася по іншому. І це 

також варто віднести на рахунок політики, яка була обрана для подолання кризи. 

Так, обсяги кредитування в 2009–2013 рр. постійно скорочувалися, зокрема якщо 

в 2008 р. обсяги валових кредитів банків складали 3,7 трлн фунтів стерлінгів, то 

вже в 2013 р. – лише близько 2,9 трлн фунтів стерлінгів. Однак, вже в 2017 р. 

обсяги кредитування сягнули 4,4 трлн фунтів стерлінгів, тобто відбувся ріст 

у 1,2 рази за 9 років. Натомість відношення валових кредитів до ВВП суттєво 

скоротилося з 194% у 2008 р. до 136% у 2017 р. Таким чином, у Великій Британії 

пішли шляхом не стільки вливання коштів, скільки адаптації кредитування до 

потреб економіки. Як бачимо з рис. 2.21, ситуація з проблемними кредитами і 

відповідно формуванням резервів найбільш складною була в 2009 р., тобто це 

був наслідок глобальної фінансової кризи. Так, якщо в 2008 р. відношення 

резервів до капіталу складало 8,6%, то вже в 2009 р. 14,8%, або темпи росту 

склали 1,7 рази. Відповідно, відношення проблемних кредитів до валових 

кредитів зросло з 1,6% у 2008 р. до 3,5% у 2009 р., або в 2,2 рази. У цілому за 

підсумками 2017 р. значення цих показників становило 2,9% та 0,7% відповідно, 

що є надзвичайно позитивним моментом [48, c. 165-166]. 

Погіршення якості кредитного портфеля британських банків більшою 

мірою було зумовлено проблемами в фінансовій сфері. До цього призвели два 

основних чинники. Перший – це те, що британські банки стали одними з 

найбільших інвесторів в американські цінні папери, забезпечені іпотечними 

кредитами низької якості. Другий – це активний розвиток ринку кредитних 

дефолтних свопів. Як результат, через зникнення першокласного забезпечення, 

яке дозволяло не формувати резерви за кредитами в необхідному обсязі, 

відбулося їх суттєве зростання. Відповідно, через проблеми в банках в економіці 

відбувся спад, що обумовило недоотримання доходів позичальниками, а отже й 

зростання у них проблем з обслуговуванням боргів [48, c. 166]. 

Взагалі, варто звернути увагу на той факт, що в усіх аналізованих країнах 

першої групи, існує тісна кореляція між цими двома показниками, що є 
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абсолютно закономірним. Чим вищим є рівень проблемності кредитів, тим 

більше резервів банки мають формувати. Власне, навіть таке відставання, яке 

простежується в Великій Британії між цими двома показниками, означає, що 

зростання проблемних кредитів компенсується покращенням якості іншої 

частини кредитного портфеля [48, c. 166].  

У Франції обсяги кредитування не мали суттєвих стрибків. Також реакція 

на кризу була зовсім інакшою, ніж у Великій Британії. Якщо в 2008 р. обсяги 

кредитування становили 3,3 трлн євро, то наприклад, у 2009 р. вже 3,4 трлн євро. 

У подальшому незначні спади компенсувалися відповідним зростанням у 

кредитуванні. У цілому за 9 років темпи росту обсягів банківського 

кредитування склали близько 1,4 разів і в 2017 р. сягнули 4,5 трлн євро. Також 

постійно зростало значення показника відношення валових кредитів до ВВП. 

Якщо в 2008 р. його значення складало 92,5%, то вже в 2017 р. 101,6%, або в 

1,1 рази, тобто в даному разі відбулося також підлаштування обсягів 

кредитування під економічне зростання. Ситуація з проблемними кредитами 

була дещо гіршою, ніж у Великій Британії, проте не значно. Основною причиною 

зростання проблемних кредитів стало погіршення економічної ситуації, і це 

стосувалося як кредитування домогосподарств, так і корпорацій. Однак, варто 

звернути увагу на той факт, що формування резервів відбувалося в більших 

обсягах. Так, якщо у 2008 р. відношення проблемних кредитів до капіталу 

становило 2,8%, то вже у 2009 р. – 4%, а на кінець 2017 р. – 3,1%. Відповідно, 

значення показника відношення резервів до капіталу для цих же років склало 

відповідно: 10,3%, 19,3% та 15%.  Таким чином, ми бачимо деяке зниження 

показників, проте не настільки суттєве, як в двох попередніх країнах. Тобто 

простежується доволі консервативна політика в цій сфері, яка в тому числі 

зумовлена специфікою банківського регулювання в країнах ЄС [48, c. 166-167]. 

У Німеччині ситуація з аналізованими показниками є зовсім інакшою. 

Передусім, реакція на глобальну фінансову кризу також виявилася в зниженні 

обсягів кредитування, проте незначно: з 5,8 трлн євро у 2008 р. до 5,4 трлн євро. 
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у 2009 р. Та Німеччина на відміну від інших країн не досягла передкризових 

значень: на кінець 2017 р. обсяги кредитування склали лише 5,7 трлн євро, а 

падіння показника відношення валових кредитів до ВВП було ще глибшим: 

з 96% у 2008 р. до 78% у 2017 р., і це не зважаючи на політику від’ємних 

процентних ставок. Німеччина також на перше місце ставить економічне 

зростання. Також простежується консервативність Німеччини й в іншому 

питанні: формуванні резервів. Так, рівень проблемності кредитів порівняно з 

іншими аналізованими країнами не є надзвичайно високим: в 2009 р. – лише 

3,3%. У 2009 р. значення показника відношення резервів до капіталу склало 

36,9% проти 25,3% в 2008 р. На кінець 2017 р. за рівня проблемності 1,7% 

відбулося скорочення даного показника до 14,9% [48, c. 167]. 

Надалі розглянемо ситуацію у другій групі країн. У країнах Вишеградської 

четвірки варто відразу виокремити три країни з практично однаковими 

тенденціями – це Польща, Чехія та Словаччина (рис. 2.22). У цих трьох країнах 

після глобальної фінансової кризи спостерігаються особливі умови в частині 

темпів приросту обсягів банківського кредитування. Фактично, темпи приросту 

обсягів банківського кредитування в цих країнах були постійно позитивними, 

тобто відбувалося нарощення банківського кредитування. За 9 років у Польщі 

відбулося зростання обсягів банківського кредитування в 1,8 разів, Чехії – 1,4 

рази, Словаччині – 1,7 рази. Це нарощення не завжди супроводжувалося 

економічним зростанням, про що вже свідчать значення показника відношення 

кредитів до ВВП, які становлять у Польщі – 1,1 рази, а Чехії – 1,2, Словаччині – 

1,5. Щодо рівня проблемних кредитів, то він є вищим, ніж у попередній групі 

країн, і зростання цього показника відбувалося в декілька етапів: спочатку 

внаслідок глобальної фінансової кризи, а згодом внаслідок загальноєвропейської 

боргової кризи. У результаті, якщо в першій групі країн в кінцевому підсумку 

відбулося суттєве скорочення проблемної заборгованості до передкризових 

значень, то в Польщі, Чехії та Словаччині, як і в інших країнах другої групи, цей 

показник лишився вищим за передкризове значення [48, c. 168-169]. 
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Рис. 2. 22. Темпи приросту валових кредитів (ліворуч), валових кредитів до ВВП 

(ліворуч), резервів до капіталу (праворуч), проблемних кредитів до валових 

кредитів (праворуч) у країнах Вишеградської четвірки за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ та Світового банку [206; 220]. 

Формування резервів за кредитами відбувалося в цих країнах швидкими 

темпами, причому Чеська Республіка проводила більш обережну політику, 

оскільки відразу після глобальної фінансової кризи формування резервів зросло 

майже в 2 рази і склало 22% від капіталу банків. В Угорщині ситуація була 

значно гіршою. По-перше, відбулося скорочення обсягів кредитування за 9 років 

на 30%, по-друге, відбулося падіння показника відношення банківських кредитів 
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до ВВП майже вдвічі, а це означає, що існують серйозні економічні проблеми. 

Рівень проблемних кредитів у цій країні був на значно вищому рівні, ніж у трьох 

інших країнах Вишеградської четвірки. Відповідно, це зумовило й формування 

в значно більших обсягах резервів [48, c. 169]. 

Наступна група країн – це Болгарія, Румунія, Словенія та Хорватія 

(рис. 2.23).  

 

  
Рис. 2. 23. Темпи приросту валових кредитів (ліворуч), валових кредитів до ВВП 

(ліворуч), резервів до капіталу (праворуч), проблемних кредитів до валових 

кредитів (праворуч) у Болгарії, Румунії, Словенії та Хорватії за 

2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ та Світового банку [206; 220]. 
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Тенденції у цій групі країн є різними. Так, у Болгарії та Румунії обсяги 

банківського кредитування за 9 років зросли відповідно в 1,6 та в 1,4 рази 

відповідно. Натомість, у Словенії та Хорватії мало місце зниження на 28% та 3% 

відповідно. Що стосується показника відношення обсягів валових кредитів до 

ВВП, то в усіх країнах мало місце його зниження. Щодо показника відношення 

проблемних кредитів до валових кредитів, то в Болгарії, Хорватії та Румунії не 

досягнуто передкризових значень. Відповідно, це позначається й на показнику 

відношення резервів до капіталу банків. Фактично, це є свідченням того, що в 

цих країнах лишаються проблеми в економіці, що відповідно позначається на 

кредито- та платоспроможності позичальників. Ситуація з проблемними 

кредитами залишається практично незмінною в Болгарії, Хорватії та Румунії, а 

це означає, що в цих країнах управління проблемною заборгованістю в цих 

країнах не є достатньо ефективним. Відповідно, якщо банки не спроможні 

самостійно вирішити цю проблему, то в цей процес варто було б втрутитися 

регуляторам, щоб знайти більш раціональні шляхи її розв’язання.  

У країнах Балтії ситуація з кредитуванням складалася достатньо 

драматично в порівнянні з попередніми країнами (рис. 2.24). Варто звернути 

увагу на значення темпів приросту проблемної заборгованості. Так, у Латвії – 

внаслідок глобальної фінансової кризи відбулося зростання рівня проблемних 

кредитів майже в 7 разів, а резервів до капіталу – в 8,5 рази, в Литві – в 4 рази та 

3 рази відповідно, в Естонії – в 2,7 та 1,7 рази відповідно. Проте, якщо в цілому 

оцінювати ситуацію за 9 років, то вже в 2010 р. були досягнуті пікові значення 

цих показників, після чого відбулося їх суттєве скорочення, яке дозволило 

повернутися до передкризових значень. Єдиний виняток – Латвія, в якій на 

кінець 2017 р. рівень проблемних кредитів становив 3,5%. Щодо обсягів 

кредитування, то в Литві та Естонії за 9 років відбулося їх зростання, натомість 

в Латвії – скорочення майже на 40%. Динаміка показника відношення валових 

кредитів до ВВП є в усіх трьох країнах негативною, а це означає, що ці три країни 

орієнтуються на економічне зростання [48, c. 171].  
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Рис. 2. 24. Темпи приросту валових кредитів (ліворуч), валових кредитів до ВВП 

(ліворуч), резервів до капіталу (праворуч), проблемних кредитів до валових 

кредитів (праворуч) в країнах Балтії за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ та Світового банку [206; 220]. 

Країни Східного партнерства також серйозно відреагували на глобальну 

фінансову кризу (рис. 2.25), але ще більш вразливими виявилися до наступних 

криз через високий рівень доларизації їх активів та зобов’язань, а також слабкість 

національних валют цих країн, що проявляється в надзвичайно високому рівні їх 

девальвації [19].  
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Рис. 2. 25. Темпи приросту валових кредитів (ліворуч), валових кредитів до ВВП 

(ліворуч), резервів до капіталу (праворуч), проблемних кредитів до валових 

кредитів (праворуч) в Україні, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та 

Білорусі за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розрахунки автора на основі даних МВФ та Світового банку [206; 220]. 
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У статистиці МВФ дані надаються в грошових одиницях країни, яка подає 

звітність. Це означає, що за умови тих високих рівнів доларизації, які мають 

місце в зазначених країнах, статистичні дані будуть викривлені. В Україні за 9 

аналізованих років за даними МВФ відбулося зростання обсягів банківського 

кредитування: з 789 млрд грн до майже 1,1 трлн грн, тобто в 1,4 рази. Проте, 

якщо враховувати доларизацію кредитів, то отримаємо інші дані (рис. 2.26): 

темпи приросту обсягів кредитів у національній валюті склали у 2017 р. 

порівняно з 2008 р. 90%, а в іноземній валюті у доларовому еквіваленті відбулося 

падіння на 72%. 

 

Рис. 2. 26. Динаміка кредитів резидентам в національній валюті і в іноземній 

валюті (в гривневому та в доларовому еквівалентах) банків України за 

2008 – 2018 рр., % 

Джерело: побудовано і розраховано автором за даними [215] 

Проте, навіть за таких даних ситуація з банківським кредитуванням в 

Україні серйозно погіршилася, оскільки значення показника відношення валових 

кредитів до ВВП знизилося на 75% – до 31%. І якщо до глобальної фінансової 

кризи Україна за цим показником суттєво випереджала інші країни Східного 

Партнерства, а також країни другої групи і наближалася до таких країн, як 
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Франція та Німеччина, то на кінець 2017 р. Грузія та Вірменія мають майже 

вдвічі кращі показники [48, c. 174]. 

Надзвичайно серйозною проблемою для України стало погіршення якості 

кредитного портфеля. Так, за результатами глобальної фінансової кризи за 

проблемністю кредитного портфеля банки України у 2009 р. були другими в 

групі країн Східного партнерства з показником у 13,7%, а у 2010 р.  стали 

лідерами в цій групі країн з показником у 15,3%. Наступна криза, яка була 

зумовлена не лише економічними чинниками, призвела до зростання 

проблемності кредитного портфеля банків до 54,5% на кінець 2017 р. Фактично 

синхронно відбувалося зростання й іншого показника: відношення резервів до 

капіталу, який сягнув в Україні піку у 2015 р. у 129% [48, c. 175]. 

Щодо інших країн Східного партнерства, то аналіз засвідчує, що тренди в 

зміні таких показників, як відношення резервів до капіталу та проблемних 

кредитів до валових кредитів, в окремих країнах тісно корелюють, зокрема, в 

Україні, Азербайджані, Грузії та Молдові з показниками кореляції близько 50%. 

Проте, результати в цих країнах є кращими, ніж в Україні. Надзвичайно 

складними виявилися 2014 – 2017 рр. для банків України, Азербайджану, 

Білорусі та Молдови. Впродовж зазначеного періоду рівень проблемності 

портфеля банківських кредитів зріс набагато вище, ніж за результатами 

глобальної фінансової кризи: в Україні, Азербайджані, Білорусі – в 2,9 рази, в 

Молдові – в 1,6 рази. Водночас, ситуація в Україні була значно гіршою, оскільки 

показник проблемності кредитного портфеля на кінець 2017 р. склав 54,5% на 

фоні 14,4% в Азербайджані, 18,4% у Молдові та 12,9% у Білорусі [48, c. 175]. 

Враховуючи той факт, що кредитний шок, який, зокрема, виявляється у 

зростанні рівня проблемних кредитів, має серйозні наслідки не тільки для банків, 

але й для економіки загалом, розглянемо, як змінилася ситуація в аналізованих 

нами країнах за 8 років: з 2009 р. до 2017 р. (рис. 2.27). Це важливо для 

подальшого визначення ефективних адаптивних стратегій до цього шоку. На 

основі аналізу рис. 2.30 можна зробити висновок, що найбільше скорочення 
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рівня проблемної заборгованості спостерігалося в країнах Балтії, Грузії, країнах 

першої групи, а також Польщі, Чеській Республіці, Словаччині та Угорщині. 

Досвід розв’язання даної проблеми в цих країнах є важливим з огляду на 

можливості його використання в умовах України [48, c. 175]. 

 

Рис. 2. 27. Рівень проблемних кредитів в обраних для аналізу країнах в 2009 р. та 

в 2017 р., % 

Джерело: дані МВФ [206]. 

Загалом, у більшості аналізованих нами наукових праць зауважують, що 

основними причинами виникнення проблемності кредитного портфеля банків є 

кредитні буми та відповідно завищені очікування щодо кредитоспроможності 

позичальників (недооцінка кредитоспроможності позичальників, а в окремих 

випадках – свідоме зниження вимог до потенційних позичальників), падіння 

темпів економічного зростання, зростання кредитних процентних ставок та 

коливання валютних курсів. 

Щодо перших двох чинників, то вони справді відіграли значну роль у 

виникненні проблемної заборгованості в переважній більшості аналізованих 

країн, що було очевидно за темпами падіння обсягів кредитування та валового 

внутрішнього продукту в 2009 р. [48, c. 176]. 
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Щодо процентної політики банків, то такої однозначної залежності немає. 

На основі даних Світового банку можна спостерігати зниження процентних 

ставок у США та більшості європейських країн (рис. 2.28), натомість рівень 

проблемних кредитів знижувався не завжди. 

 

Рис. 2. 28. Динаміка кредитних процентних ставок в США та окремих країнах 

ЄС з 2007 р. по 2017 р., % 

Джерело: дані Світового банку [220]. 

Таку класичну залежність можна спостерігати тільки в країнах першої 

групи, в той час як у другій групі країн, зокрема в Болгарії та Хорватії навіть 

динаміка зниження кредитних процентних ставок не призвела до зниження рівня 

проблемної заборгованості. Це означає, що зниження кредитних процентних 

ставок є лише одним з багатьох факторів, які можуть зумовити зниження рівня 

проблемної заборгованості, серед яких надзвичайно важливими є підходи до 

ліквідації проблемної заборгованості [48, c. 176]. 

У країнах Східного партнерства також не простежується зв’язок між 

зниженням рівня кредитних процентних ставок та рівнем проблемної 

заборгованості (рис. 2.29). 

Одним з пояснень цього є те, що кредитні процентні ставки, як ми вже 

зазначали вище, не завжди відображають справжню ціну кредиту в цій групі 
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країн через наявність значної кількості додаткових комісій, які суттєво 

збільшують ціну кредитування. Єдина країна, в якій зниження процентних 

ставок супроводжувалося зниженням рівня проблемної заборгованості, – це 

Грузія. Варто виділити ще одну особливість динаміки кредитних процентних 

ставок у країнах Східного партнерства – це висока волатильність. Якщо в країнах 

першої та другої груп чітко простежується динаміка до їх зниження, то в країнах 

Східного партнерства через перманентні проблеми як в економічній, так і в 

фінансовій сфері кредитні процентні ставки не мають сталої динаміки [19]. 

 
Рис. 2. 29. Динаміка кредитних процентних ставок в країнах Східного 

партнерства з 2007 р. по 2017 р., % 

Джерело: дані Світового банку [220]. 

Вплив валютного курсу на рівень проблемної заборгованості є 

релевантним саме в тих країнах, в яких є високим рівень доларизації кредитів, 

зокрема країнах Східного партнерства. Водночас, здійснити аналіз можна лише 

за окремими країнами Східного партнерства через те, що до глобальної 

фінансової кризи й до різкого рівня девальвації національних валют, регулятори 

не оприлюднювали дані щодо рівня проблемної заборгованості окремо для 

кредитів в національній та іноземній валютах. У зв’язку з цим ми використали 

дані таких країн, як Азербайджан, Білорусь та Грузія, центральні банки яких 
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відразу оприлюднювали дані щодо проблемних кредитів в іноземній та 

національній валютах (рис. 2.30) [19]. 

 

Рис. 2. 30. Динаміка відношення проблемних кредитів до валових кредитів 

залежно від валюти кредитування (ліворуч) та курсу національної валюти до 

долара США (праворуч) в Азербайджані, Білорусі, Грузії з 2008 р. по 2017 р., % 

Джерело: дані центральних банків Азербайджану, Білорусі та Грузії [211; 213; 224]. 

У двох країнах – Білорусі та Азербайджані – після випадків девальвації 

рівень проблемної заборгованості в іноземній валюті (NPL_FC) майже відразу 

зростав і ставав суттєво вищим за рівень проблемної заборгованості в 

національній валюті (NPL_LC). Пояснення цьому у відсутності у позичальників 
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валютних надходжень, а отже, неможливості в повному обсязі після девальвації 

національної валюти обслуговувати валютні кредити. 

У Грузії спостерігаємо зворотну ситуацію – зниження рівня проблемної 

заборгованості на фоні девальвації національної валюти. Це можна пояснити 

декількома чинниками [48, c. 179-180]: 

- перехід до інфляційного таргетування ще у 2009 р.; 

- створення абсолютно прозорих та зрозумілих правил гри для бізнесу, що 

стало базою для економічного розвитку; 

- зростання частки іноземного капіталу в банківській системі, яка наприкінці 

2017 р. перевищила 80%. Звичайно, можна дискутувати щодо ролі іноземного 

капіталу в банківській системі країни, але в умовах відсутності достатнього 

обсягу вітчизняного капіталу, банки з іноземним капіталом можуть не тільки 

забезпечити стабільність банківської системи, але й стати драйвером 

економічного зростання в післякризовий період; 

- посилення регулювання в сфері надання валютних кредитів фізичним особам 

(у січні 2017 р. у Грузії були введені обмеження на надання кредитів фізичним 

особам в іноземній валюті в обсязі до 100 тис ларі, а в січні 2019 р. – до 200 

тис ларі) [112].  

Всі ці фактори у сукупності дозволили Грузії вийти з небезпечного кола 

«висока доларизація – девальвація національної валюти – зростання проблемних 

кредитів». 

Ще одним важливим показником, який відображає результативність 

кредитно-депозитної діяльності, є процентна маржа як різниця між кредитними 

та депозитними процентними ставками (табл. 2.11). Аналізуючи дані табл. 2.11, 

можна дійти висновку, що в критичні моменти в більшості країн банки рухалися 

в напрямі збільшення процентної маржі. Так, у 2008 р. процентна маржа суттєво 

зросла у банках Словаччини та України – темпи приросту склали понад 30%, у 

2009 р. – у банках Німеччини, Франції, Словенії, Естонії, Молдови, Білорусі 

темпи приросту процентної маржі склали понад 50%, у банках Словаччини, 
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Угорщини – понад 30%, у 2010 р. – у банках Чехії, Литви, Молдови – понад 30%. 

Така ж ситуація повторилася в Україні та Молдові під час наступної кризи. В 

умовах нестабільності і потенційних проблем у позичальників є сенс в 

підвищенні процентних ставок за кредитами, відповідно зростання процентних 

ставок за депозитами відбувається повільнішими темпами, оскільки банки в 

умовах звуження кредитної пропозиції не мають потреби в нарощенні 

фондування. 

Таблиця 2. 11 

Темпи приросту процентної маржі в обраних для аналізу країнах                             

за 2008 – 2017 рр., % 

Країни 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Німеччина -7,4 69,0 -2,3 -5,5 -8,7 -2,0 -2,8 -15,2 -4,2 1,4 

Франція 13,8 54,7 0,9 -14,7 -6,4 15,0 -7,7 8,7 -9,0 -3,7 

Велика 

Британія 
- - - -3,7 -2,1 7,0 20,4 4,8 0,2 0,9 

Польща 10,5 19,9 2,8 -14,1 -11,4 -3,6 -9,5 -3,7 6,5 12,6 

Чеська 

Республіка 
13,0 14,7 38,3 -30,1 -22,4 -0,8 -6,5 -14,0 -8,3 20,7 

Словаччина 43,9 45,1 2,3 -22,3 -11,8 3,8 -8,0 -12,7 -11,9 11,8 

Угорщина 14,5 36,3 -8,2 6,4 -3,6 -7,1 5,4 -33,0 -15,7 -9,8 

Румунія -17,6 -3,4 27,8 -13,7 -0,1 2,5 -8,8 -10,4 -5,8 1,8 

Болгарія -12,9 -24,9 18,1 17,4 -3,4 7,8 6,4 3,9 -10,4 -16,1 

Словенія 12,6 52,7 2,4 -11,3 -17,4 13,2 19,8 -20,6 -15,8 3,7 

Хорватія 3,6 15,2 3,2 -7,3 -4,9 1,7 - - - - 

Естонія 3,2 51,1 -1,8 -12,1 -3,0 -5,8 -9,0 -17,0 2,1 - 

Литва 4,0 -6,9 41,9 -0,9 -15,6 -9,1 0,1 -5,9 -5,3 -2,0 

Латвія 14,7 -6,2 16,2 -6,7 3,9 8,3 0,5 -5,1 -16,3 -7,5 

Молдова -18,0 79,0 55,1 -21,0 -15,7 -12,4 4,5 -58,9 63,0 29,3 

Білорусь -90,6 3866,7 -87,4 113,3 - - - - - - 

Грузія -1,3 3,7 -18,0 -40,2 18,7 -5,7 -9,9 2,7 -25,0 -31,7 

Вірменія -7,5 -3,0 1,4 -17,0 -9,9 -23,8 2,5 -42,5 66,8 -6,1 

Азербайджан -0,5 3,9 15,7 -10,4 0,2 2,3 4,4 -1,7 1,2 -6,1 

Україна 30,5 -5,8 -25,2 51,5 -32,5 8,1 -4,3 56,9 -12,0 -6,4 

Джерело: розраховано автором за даними Світового банку та ЄЦБ7[202; 220]. 

Загалом за результатами проведеного аналізу можна зробити такі 

висновки. По-перше, незважаючи на кризові явища, які виникли в усіх 

                                                 
7 Примітка. Дані ЄЦБ за новими кредитами та депозитами надані для Німеччини, Франції, 

Польщі, Чеської Республіки, Словаччини, Болгарії, Словенії та країн Балтії, за кредитами та 

депозитами в цілому для Великої Британії. Для решти країн використані дані Світового банку. 
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аналізованих країнах, більшість країн змогла відновити банківське кредитування 

й перейти до позитивних темпів його зростання, зокрема в національній валюті. 

Особливо це стосується України, яка зіткнулася не лише з економічними 

проблемами, але й проблемами форс-мажорного характеру.  

По-друге, аналіз показника відношення валових кредитів до ВВП не є 

однозначним, оскільки його можна розглядати з декількох позицій. Водночас 

порівняно з іншими країнами, навіть країнами третьої групи, Україна серйозно 

втратила свої позиції, і це є небезпечним чинником для забезпечення подальшого 

економічного зростання.  

По-третє, рівень проблемної заборгованості в першій групі та в переважній 

більшості аналізованих країн з другої групи суттєво скоротився після глобальної 

фінансової кризи. Країни ж Східного партнерства в переважній своїй більшості, 

в т.ч. Україна, потребують розбудови більш адекватних інструментів для 

вирішення проблеми зниження якості кредитного портфеля.  

Розгляд чинників проблемної заборгованості засвідчив, що усунення чи 

пом’якшення їх дії ще не означає розв’язання проблеми, а тому надалі варто 

зупинитися на ефективних практиках, які були використані в країнах з 

найкращими результатами боротьби з проблемними кредитами, для їх подальшої 

імплементації в Україні. 

 

 

2.4. Фінансова доларизація як фактор вразливості банківської системи до 

шоків валютного ринку 

 

Доларизація економіки, і зокрема фінансова доларизація, спостерігалися у 

багатьох африканських країнах у 1800-х роках [455]: Єгипті (1856 – 1898), 

Гані (1856 – 1898), Ліберії (1880-ті – 1985), Тунісі (1873 – 1904) тощо. Багато 

пострадянських країн зіткнулися з доларизацією економіки в 1990-х – 2000-х рр.  

Доларизація економіки є неоднозначним явищем в країнах, що 

розвиваються. Якщо спочатку доларизація економіки виникає як розв’язання 
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проблеми слабкості національної валюти, то згодом вона набуває багатогранних 

відтінків, зокрема, внаслідок відкритості економік таких країн та їх міжнародної 

економічної та фінансової інтеграції [58, с. 106]. 

Фокус нашого дослідження спрямований на фінансову доларизацію. У 

якості базового її визначення ми взяли таке: «тримання резидентами частки їх 

активів та/або зобов’язань в іноземній валюті» [289]. Якщо брати до уваги той 

факт, що в країнах, що розвиваються, банки є не тільки основними, але й 

найбільш прозорими з точки зору звітності фінансовими посередниками, наша 

увага зосереджена на дослідженні особливостей доларизації їх діяльності. У 

банках країн, що розвиваються, в активах превалюють кредити, а в зобов’язаннях 

– депозити. Інші активи чи зобов’язання представлені меншою мірою. 

Враховуючи це, основна наша увага буде зосереджена саме на цих двох видах 

доларизації – депозитній доларизації та доларизації кредитів. Доларизацію 

активів та зобов’язань банків можна представити таким чином (рис. 2.31) [58, с. 

108]. 

 

Рис. 2. 31. Структура доларизації активів та зобов’язань банків 

Джерело: складено автором [58, с. 108] 
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Загалом, вивчення фінансової доларизації здійснюється переважно в 

контексті її основних різновидів та відповідно її впливу або на економіку 

загалом, або на певні її сегменти в окремих країнах чи групах країн. 

Розгляд варто розпочати саме з депозитної доларизації, оскільки саме вона 

є драйвером кредитної доларизації. Депозитна доларизація є явищем, яке 

виникає за умови існування недовіри до національної валюти. Причинами 

депозитної доларизації є такі [27; 57; 486; 487; 488].  

По-перше, високий рівень інфляції, який є особливо характерним для 

країн, що розвиваються. Інфляція призводить до знецінення грошей, особливо 

заощаджень, а тому економічні агенти розпочинають пошук субститутів 

національній валюті й такими субститутами стають вільно конвертовані валюти. 

Так, Україна зіткнулася з цим явищем на початку 1990-х років, коли рівень 

інфляції сягнув 10256% у 1993 році. У результаті долар США, як альтернативна 

валюта, почав неофіційно виконувати всі функції грошей. Ситуація змінилася 

після проведення грошової реформи у 1996 році: українська гривня 

стабілізувалася, рівень довіри до національної валюти значно зріс, але долар 

США, а з 2001 р. і євро продовжували виконувати одну важливу 

функцію – функцію засобу нагромадження, що особливо стало актуальним для 

домогосподарств [488, с. 21 – 27].  

По-друге, девальваційні процеси, коли національна валюта знецінюється 

щодо іноземної валюти. Це, своєю чергою, дає додаткові доходи економічному 

агенту, який зберігає свої кошти в іноземній валюті [56]. Зважаючи на те, що в 

останні десятиліття в багатьох країнах неодноразово відбувалися різкі 

девальваційні процеси, коли національні валюти втрачали у своїй вартості 50% і 

більше, цілком зрозуміло, чому економічні агенти віддають перевагу 

збереженню коштів в вільно конвертованих валютах.  

По-третє, причиною депозитної доларизації є ефект гістерезису. Його 

сутність у цьому разі полягає в тому, що навіть після припинення інфляційних та 

девальваційних процесів та стабілізації ситуації економічні агенти поводять себе 
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так, як в періоди нестабільності. Іншими словами, навіть за доволі тривалого 

періоду стабільності національної валюти економічні агенти продовжують 

частину коштів тримати в іноземній валюті. Одним із важливих складових 

гістерезису виступає нерівномірний характер девальвації валют. За умови 

рівномірної девальвації економічні агенти мали б змогу закладати певну премію 

до ставок за депозитами в національній валюті. У реальності, девальвація валют 

містить елементи шокового характеру та періоди різкої девальвації чергуються з 

періодами стабілізації валютних курсів. Наслідком є перенесення премії за ризик 

в умовах різкого знецінення на період стабілізації ситуації [488, с. 21 – 27]. 

По-четверте, зі зростанням рівня інтеграції до світового господарства 

зростають обсяги експортно-імпортної діяльності, а, отже, частина коштів 

економічних агентів у банках буде представлена іноземною валютою. 

Відповідно, якщо розглядати депозитну доларизацію в сегменті 

домогосподарств, то в країнах, що розвиваються, простежується тенденція до 

трудової міграції, а отже, до зростання доходів в іноземній валюті, які 

отримуються з-за кордону. Так, обсяг приватних грошових переказів в Україну 

склав у 2015 р. 5,6 млрд дол США, у 2016 р. – 6,7 млрд дол США, у 2017 р. – 9,1 

млрд дол США, у 2018 р. – 11,5 млрд дол США, що у відсотках до ВВП складає 

відповідно 7,6%, 8,1%, 8,2%, 8,5% [147].  

По-п’яте, ще однією причиною доларизації в країнах, що розвиваються, є 

високий рівень корупції та тіньової економіки, переважними валютами 

розрахунків в якій є вільноконвертовані валюти [488, с. 28]. Станом на 2015 р. 

рівень тіньової економіки в Азербайджані складав – 43,66%, Вірменії – 35,96%, 

Білорусі – 32,37%, Україні – 42,90%, Молдові – 39,68%, Грузії – 53,07% [459]. 

Доларизація кредитів зумовлюється низкою факторів. Одним із основних 

факторів, який спонукає банки кредитувати в іноземній валюті, є захист від 

інфляції. Особливо це стосується довгострокового кредитування, зокрема, 

іпотечного кредитування, коли складно передбачити, наскільки стійкою буде 

національна валюта через 10 – 20 років. Ще одним фактором, який має подвійне 
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значення, є девальваційні очікування. Так, у разі девальвації національної 

валюти кредитування в іноземній валюті не тільки буде захистом, але й може 

забезпечити додаткові доходи. Водночас, може виникнути й інша досить 

характерна ситуація – неспроможність позичальників кредитів в іноземній 

валюті обслуговувати їх погашення. Це відбувається у разі, якщо економічні 

агенти мають доходи в національній валюті. Найбільш руйнівними будуть 

наслідки, якщо рівень девальвації національної валюти перевищує 30 %– 50% 

[335]. Отже, в разі девальвації надання кредитів в іноземній валюті має на меті 

мінімізацію валютних ризиків, але водночас відбувається нарощення кредитного 

ризику, а відтак відбувається суттєве зростання прострочених і проблемних 

валютних кредитів. Необхідність повертати кредити в іноземній валюті створює 

додатковий тиск на валютний курс. Також зрозуміло, що й депозитна 

доларизація є тим фактором, що впливає на рівень кредитної доларизації, 

оскільки банкам у країнах, що розвиваються, необхідно уникати валютних 

дисбалансів через нерозвиненість похідних фінансових інструментів, які б могли 

стати в нагоді для хеджування валютного ризику. Таким чином, доларизація 

депозитів та кредитів є перманентним явищем у країнах, що розвиваються. 

Питання методології у визначенні рівня доларизації кредитів та депозитів 

банків є надзвичайно важливим, адже проблема полягає у тому, що кредити та 

депозити банків в іноземній валюті обліковуються у фінансовій звітності в 

національній валюті за курсом на дату, на яку звітність формується. За 

девальвації національної валюти зростання обсягів валютних кредитів чи 

депозитів у гривневому еквіваленті може бути зумовлене двома факторами: 

зростанням їх обсягів та їх переоцінкою. Ми вважаємо, що ці два фактори варто 

розмежувати, а отже, класичний підхід до розрахунку рівня доларизації як 

питомої ваги валютних кредитів чи депозитів у загальному обсязі кредитів чи 

депозитів є контроверсійним [97]. Так, справді роль іноземної валюти зростає, 

однак, не стільки за рахунок збільшення обсягів іноземної валюти, як через 
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знецінення національної валюти щодо іноземної валюти. Протилежну ситуацію 

спостерігаємо у разі ревальвації національної валюти.  

Один з варіантів розв’язання даної проблеми пропонують Н. Мвасе та 

Ф. Кумах, які вважають, що необхідно розрізняти номінальну та реальну 

депозитну доларизацію [442]. Номінальна депозитна доларизація розраховується 

за традиційною методикою, а реальна депозитна доларизація має 

розраховуватися з урахуванням зміни курсу валют. Для детального розгляду 

даної проблеми сконцентруємо увагу на депозитній доларизації та різкій 

девальвації національної валюти. Будемо вважати, що в банку відкриті два 

депозити в момент часу 𝑡0: депозити в національній та іноземній валютах. Також 

вважатимемо, що в момент часу 𝑡1  суми депозитів у відповідних валютах не 

зміняться, а відбудеться лише девальвація національної валюти, тоді отримаємо 

такі формули для кожного з моментів часу. 

У час 𝑡0: 

𝐷𝐷𝐼𝑡0 =
𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅0

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅0+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
,                                    (2. 10) 

де 𝐷𝐷𝐼𝑡0 – індекс доларизації банківських депозитів в момент часу 𝑡0; 

𝐹𝐶𝐷𝑡0 – обсяг депозитів в іноземній валюті в момент часу 𝑡0; 

𝐸𝑅0 – валютний курс в момент часу 𝑡0; 

𝐹𝐶𝐷𝑡0 ∙ 𝐸𝑅0  – обсяг депозитів в іноземній валюті, конвертованих в 

національну валюту, в момент часу 𝑡0; 

𝐿𝐶𝐷𝑡0 – обсяг депозитів в національній валюті в момент часу 𝑡0. 

У час 𝑡1: 

𝐷𝐷𝐼𝑡1 =
𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅1

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅1+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
,                                    (2. 11) 

де 𝐷𝐷𝐼𝑡1 – індекс доларизації банківських депозитів в момент часу 𝑡1; 

𝐹𝐶𝐷𝑡0 – обсяг депозитів в іноземній валюті в момент часу 𝑡1; 

𝐸𝑅1 – валютний курс в момент часу 𝑡1; 
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𝐹𝐶𝐷𝑡0 ∙ 𝐸𝑅1  – обсяг депозитів в іноземній валюті, конвертованих в 

національну валюту, в момент часу 𝑡1; 

𝐿𝐶𝐷𝑡0 – обсяг депозитів в національній валюті в момент часу 𝑡1. 

Зважаючи на закладену вище умову щодо девальвації, можемо довести, що 

за умови збереження обсягів депозитів у національній та іноземній валютах, 

індекс доларизації банківських депозитів у час 𝑡1 буде вищим, ніж у час 𝑡0: 

𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅1

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅1+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
>

𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅0

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅0+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
;                                     (2. 12) 

 
𝐸𝑅1

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅1+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
>

𝐸𝑅0

(𝐹𝐶𝐷𝑡0∙𝐸𝑅0+𝐿𝐶𝐷𝑡0)
;                                     (2. 13) 

 
𝐸𝑅1

𝐹𝐶𝐷𝑡0∙ (𝐸𝑅1+
𝐿𝐶𝐷𝑡0
𝐹𝐶𝐷𝑡0

)
>

𝐸𝑅0

𝐹𝐶𝐷𝑡0∙(𝐸𝑅0+
𝐿𝐶𝐷𝑡0
𝐹𝐶𝐷𝑡0

)
;                                     (2. 14) 

 
𝐸𝑅1

 𝐸𝑅1+
𝐿𝐶𝐷𝑡0
𝐹𝐶𝐷𝑡0

>
𝐸𝑅0

𝐸𝑅0+
𝐿𝐶𝐷𝑡0
𝐹𝐶𝐷𝑡0

;                                     (2. 15) 

 

𝐸𝑅1 ∙ (𝐸𝑅0 +
𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
) > 𝐸𝑅0 ∙ (𝐸𝑅1 +

𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
) ;                                                           (2. 16) 

 

  𝐸𝑅1 ∙ 𝐸𝑅0 + 𝐸𝑅1 ∙
𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
> 𝐸𝑅1 ∙ 𝐸𝑅0 + 𝐸𝑅0 ∙

𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
;                                             (2. 17) 

 

  𝐸𝑅1 ∙
𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
> 𝐸𝑅0 ∙

𝐿𝐶𝐷𝑡0

𝐹𝐶𝐷𝑡0
. ∎                                                                                         (2. 18) 

Для унаочнення розглянемо теоретичний приклад, в якому представлені 

чотири ситуації з різними обсягами депозитів у гривні та у доларах США за 

умови зміни валютного курсу (табл. 2.12). 

Порівняння першої та другої ситуацій, коли змінюється лише валютний 

курс, а інші параметри залишаються незмінними, дає результатом зростання 

рівня депозитної доларизації з 25% до 50%. Зрозуміло, що таке зростання 

зумовлене не зростанням обсягів доларових депозитів чи зменшенням обсягів 

гривневих депозитів, а лише зростанням валютного курсу. Своєю чергою 
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порівняння другої та третьої ситуацій дає дійсно розуміння зростання рівня 

депозитної доларизації, оскільки в даному випадку була надана перевага 

зростанню доларової маси. Порівняння третьої та четвертої ситуацій засвідчує 

наявність ще однієї проблеми: неможливість виокремлення чинників, які 

зумовили зростання рівня депозитної доларизації і головне якою мірою, адже 

відбулося як зростання валютного курсу, так і зростання доларової маси, а 

знаменник формули складається і з гривневих, і з валютних вкладів. 

Таблиця 2. 12 

Приклад розрахунку депозитної доларизації 

№ 

ситуації 

Депозити 

у гривні, 

грн. 

Депозити 

у доларах 

США, дол. 

США 

Курс валют, 

гривень за 1 

долар США 

Депозити у 

доларах 

США, грн. 

Загальна 

сума 

депозитів, 

грн. 

Коефіцієнт 

депозитної 

доларизації, % 

1 2 3 
4 

(2×3) 

5 

(1+2) 
6 

1 1000 100 5 500 2000 25,00 

2 1000 100 10 1000 2000 50,00 

3 1000 120 10 1200 2200 54,55 

4 1000 200 20 4000 5000 80,00 

Джерело: складено автором 

Таким чином, доведено, що індекс доларизації банківських депозитів 

матиме вище значення за умови девальвації національної валюти, попри те, що 

обсяги депозитів у відповідних валютах не змінилися, а тому в умовах 

плаваючих курсів розрахунок рівня доларизації за стандартним підходом може 

призвести до неправильної оцінки ситуації, і відповідно до неадекватних 

рекомендацій [97], а тому підхід до розрахунку рівня фінансової доларизації 

потребує вдосконалення, оскільки в його розрахунку вже закладено валютний 

курс, а отже, й девальвацію (ревальвацію) національної валюти.  

Своєю чергою Н. Мвасе та Ф. Кумах пропонують вдосконалену формулу 

депозитної доларизації з урахуванням змін валютних курсів, а саме 

формула (2. 19) [442]: 

𝐷𝐷𝐼 =
𝑎𝑑𝑗𝐹𝐶𝐷𝑡

𝑎𝑑𝑗𝐹𝐶𝐷𝑡+𝐿𝐶𝐷𝑡
,                                                      (2. 19) 
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де 𝑎𝑑𝑗𝐹𝐶𝐷𝑡 – обсяг валютних депозитів на відповідну дату, скоригований з 

урахуванням зміни валютного курсу, який своєю чергою розраховується за 

формулою (2. 20): 

𝑎𝑑𝑗𝐹𝐶𝐷𝑡 =
𝐹𝐶𝐷𝑡

𝑁𝐸𝑅𝑡
∙ 𝑁𝐸𝑅𝑡=0,                                               (2. 20) 

де 𝑁𝐸𝑅𝑡  – це номінальний обмінний курс на дату, на яку розраховується 

скоригований обсяг валютних депозитів; 

𝑁𝐸𝑅𝑡=0 – це номінальний обмінний курс на базову дату. 

Отже, ми отримали той фактичний рівень депозитної доларизації, який є 

насправді в банківській системі. Запропонований підхід безумовно заслуговує на 

увагу. Водночас, є певні зауваження щодо нього: по-перше, фіксується валютний 

курс на певну базову дату, і власне від неї розпочинається порівняння. По-друге, 

не враховується той факт, що може відбуватися приплив нових валютних 

депозитів, які справді мають бути конвертовані в національну валюту за 

поточним курсом. Саме тому, наша позиція полягає у тому, що, якщо ми справді 

хочемо дізнатися рівень депозитної доларизації, варто йти іншим шляхом: 

позбутися валютного курсу і оперувати лише обсягами депозитів у національній 

валюті (𝐿𝐶𝐷𝐿𝐶) та в іноземній валюті без конвертування в національну валюту 

(𝐹𝐶𝐷𝐹𝐶), а саме [97]: 

𝐷𝐷𝐼_𝑅 =
𝐹𝐶𝐷𝐹𝐶

𝐿𝐶𝐷𝐿𝐶
,                                                        (2. 21) 

де DDI_R – показник доларизації як коефіцієнт. 

Такий підхід дозволяє уникнути недоліків, про які ми говорили вище. Крім 

того, цей показник цілком придатний для часового аналізу та міжкраїнового 

аналізу. Зазначені підходи до обчислення індексу депозитної доларизації цілком 

можна застосувати й до обчислення індексу кредитної доларизації. Водночас, 

хочемо акцентувати увагу на тому, що поки що ми говорили окремо про 

доларизацію депозитів та кредитів, але банк – це фінансовий посередник, а отже, 

йому доводиться одночасно залучати депозити й надавати кредити, а це означає, 

що необхідно оцінювати гепи (розриви) з точки зору впливу на них девальвації. 
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Нами пропонується в даному дослідженні спрощений підхід до розрахунку гепу 

між кредитами та депозитами у валюті (𝐺𝐴𝑃𝑓𝑐) як відношення валютних кредитів 

(𝐹𝐶𝐿 - foreign currency loans) до валютних депозитів (𝐹𝐶𝐷  - foreign currency 

deposits). Цей показник є важливим у нашому дослідженні, оскільки, по-перше, 

дозволяє наочно показати проблеми, які можуть виникнути в банку в разі 

залучення та розміщення валютних коштів і відповідно наявності девальвації 

національної валюти, а по-друге, оцінити глибину проблем. Водночас, цей 

показник теж не позбавлений недоліків, серед яких найбільш важливим є 

відсутність даних щодо дюрації валютних кредитів та депозитів у тому разі, якщо 

аналізується фінансова звітність окремих банків. Ми також аналізуватимемо 

гепи між кредитами та депозитами у національній валюті, які 

розраховуватимуться за цією ж методикою (формула 2.22) [97]: 

𝐺𝐴𝑃𝑓𝑐 =
𝐹𝐶𝐿

𝐹𝐶𝐷
.                                                               (2. 22) 

Дослідження динаміки і структури індексів доларизації, а також 

запропонований нами підхід до розрахунку індексу доларизації дозволяє нам 

ввести ще один новий показник для більш ґрунтовного аналізу явища 

доларизації, а саме показник співвідношення індексу доларизації кредитів до 

індексу доларизації депозитів, який дозволяє інтерпретувати стратегії банків в 

сфері залучення та розміщення коштів в іноземній та національній валютах [97]: 

𝑘𝐿𝐷𝐼
𝐷𝐷𝐼

=
𝐹𝐶𝐿

𝐿𝐶𝐿
÷
𝐹𝐶𝐷

𝐿𝐶𝐷
=

𝐺𝐴𝑃𝐹𝐶

𝐺𝐴𝑃𝐿𝐶
.                                                 (2. 23) 

Найбільш складною ситуація з доларизацією є в країнах третьої групи, яку 

ми аналізуємо, оскільки саме в цих країнах національні валюти час від часу 

потерпають від різкої девальвації. Передусім, проаналізуємо ситуацію з рівнем 

доларизації в країнах Східного партнерства як за традиційним підходом, так і за 

запропонованим нами (рис. 2.32). 

Якщо аналізувати доларизацію депозитів (DDI) і кредитів (LDI) в країнах 

Східного партнерства за традиційним підходом, отримаємо таку картину 

(рис. 2.32) [408].  
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Рис. 2. 32. Динаміка індексу депозитної (DDI), кредитної доларизації (LDI) та 

валютного курсу (ER) в країнах Східного партнерства (класичний підхід), 2008 – 

2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

На графіку представлено також динаміку курсів національної валюти до 

долара США в аналізованих країнах. По-перше, доларизація депозитів в 

більшості країн є вищою за доларизацію кредитів упродовж досліджуваного 
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проміжку часу (Вірменія, Азербайджан, Молдова та Білорусь) і перетинає 

відмітку у 40%. Це означає, що в цих країнах існує недовіра до національної 

валюти і економічні суб’єкти віддають перевагу іноземним валютам, якщо 

йдеться про виконання такої функції грошей, як засіб заощадження або 

нагромадження. Також у цих країнах кредитування в іноземних валютах було 

досить обережним, зокрема в Білорусі. Лише в двох країнах – Грузії та Україні – 

немає такої однозначної переваги депозитної доларизації над кредитною. 

По - друге, практично всі досліджувані країни постраждали внаслідок 

глобальної фінансової кризи. Це, передусім, виявилося в значній і різкій 

девальвації національних валют. Загалом, девальвація відіграла надзвичайно 

негативну роль в усіх країнах і фактично стала найбільш релевантним 

фінансовим шоком для банків в аналізованих країнах. Особливо девальвація 

мала руйнівні наслідки для країн, в яких валютний курс був фіксованим тривалий 

час або ж мав достатньо вузький коридор для коливань і в яких центральний банк 

тривалий час був зорієнтований на політику таргетування валютного курсу. Це 

зумовило формування неадекватних очікувань економічних суб’єктів щодо 

динаміки валютних курсів і, як наслідок, результатом девальвації національних 

валют стало виникнення значних дисбалансів. 

У результаті, коли центральні банки не змогли втримати валютні курси, 

ситуація виявилася некерованою, а банки залишилися незахищеними, оскільки 

не володіли і не використовували інструменти хеджування валютних курсів. Цю 

ситуацію не змогли попередити й нормативи валютної позиції, оскільки вони не 

були розраховані на такі різкі коливання курсу національної валюти (табл. 2.13).  

Девальвація як наслідок глобальної фінансової кризи виявила себе лише в 

двох країнах відразу наступного року після її початку – це Україна та Білорусь. 

У Вірменії та Молдові через рік. Девальвація в Грузії мала достатньо помірний 

характер. І зовсім інша ситуація склалася в Азербайджані, зважаючи на 

особливості економіки цієї країни, коли після глобальної кризи спостерігалася 

ревальвація національної валюти. Друга хвиля девальвації розпочалася з 2014 р. 
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і охопила всі країни. Частково це було зумовлено початком військових дій Росії 

щодо України, а отже, спричинило ланцюгову реакцію для країн Східного 

партнерства. Також це було наслідком економічних потрясінь і неспроможності 

та вичерпання монетарних резервів центральних банків для підтримання 

валютного курсу [16, с. 16]. 

Таблиця 2. 13 

Девальвація національних валют до долара США  

січень до січня відповідного року 

Роки Україна Вірменія Грузія Білорусь Азербайджан Молдова 

2009/2008 34,42 -0,53 4,80 21,88 -4,76 -7,21 

2010/2009 3,76 18,98 4,28 4,78 -0,40 16,01 

2011/2010 -0,77 -3,77 3,73 4,02 -0,87 -4,58 

2012/2011 0,62 6,15 -8,38 64,03 -1,30 -1,66 

2013/2012 0,04 4,88 -0,70 3,01 -0,25 2,31 

2014/2013 0,00 0,36 6,99 10,48 -0,03 9,91 

2015/2014 50,53 14,40 13,32 37,40 0,03 25,39 

2016/2015 35,76 2,46 16,84 26,04 51,00 12,90 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

По-третє, внаслідок девальвації суттєво зросли рівні депозитної та 

кредитної доларизації. І це відбулося, незважаючи на той факт, що кредитування 

фізичних осіб в іноземній валюті стало або забороненим, або обмеженим в 

аналізованих країнах. Саме тому варто зупинитися на розгляді ситуації з 

депозитною та кредитною доларизацією з огляду на їх реальні рівні, тобто з 

врахуванням факту девальвації національних валют (рис. 2.33) [408]. 

За даними рис. 2.33 отримуємо фактично дві групи країн, які відрізняються 

реакцією доларизації депозитів та кредитів на зміни валютного курсу. Перша 

група країн – Україна, Грузія, Білорусь і Молдова – країни, в яких девальвація 

національних валют призводить до зниження реального рівня доларизації 

депозитів та кредитів. Якщо оцінювати депозитну доларизацію, то цілком 

очевидним є той факт, що девальвація зумовлює недовіру економічних суб’єктів 

не тільки до національної валюти, але й недовіру до банків і посилюються 

тенденції до зберігання заощаджень поза банками.  
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Рис. 2. 33. Динаміка рівня депозитної та кредитної доларизації в країнах Східного 

партнерства (авторський підхід), 2008 – 2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

Якщо поглянути на кореляційний аналіз, то дані є такими (табл. 2.14).  
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Таблиця 2. 14 

Парна кореляція показників депозитної доларизації, кредитної доларизації і 

валютного курсу України, Грузії, Білорусі, Молдови, Вірменії і Азербайджану 

за січень 2008 р. – грудень 2016 р. 

 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

Звичайно, в рамках кожної країни може бути різною реакція на зміни 

валютного курсу. Так, в Україні, Білорусі та Молдові сильніше реагує саме 

депозитна доларизація. У Грузії, зокрема, кредитна доларизація. У будь-якому 

разі очевидно, що девальвація має негативний вплив у вище зазначеній групі 

країн на доларизацію як депозитів, так і кредитів. Відповідно, є й друга група 

країн – Вірменія та Азербайджан, де зміна валютного курсу не має такого 

однозначно негативного впливу на депозитну та кредитну доларизацію. Так, у 

Вірменії, де взагалі не спостерігалося таких серйозних шоків на валютному 

ринку порівняно з іншими країнами, існує позитивний зв'язок між курсом 

національної валюти та депозитною та кредитною доларизацією. У 

Азербайджані девальвація національної валюти мала негативний вплив лише на 

доларизацію кредитів. 

Отримані результати за запропонованим нами підходом краще пояснюють 

ситуацію з доларизованими депозитами та кредитами, ніж за класичним 

підходом. Справа в тому, що доларизація депозитів, як ми вже зазначали, 

залежить більшою мірою від поведінки вкладників, ніж від поведінки банків. 

Натомість, кредитна доларизація – навпаки. Так, за депозитної доларизації банки 

можуть регулювати її величину в принципі двома методами: відмова від 

залучення депозитів в іноземній валюті та пропозиція відсоткових ставок, які 

наближаються до 0%, що й спостерігається сьогодні, зокрема, в Україні. За умови 

проблемності отримання ресурсів перший метод, як правило, не застосовується. 

Другий метод – це оптимальний варіант для банку, але це означає, що валютні 

Азербайджан

LDI_R ER LDI_R ER LDI_R ER LDI_R ER LDI_R ER LDI_R ER

DDI_R 0,74 -0,92 0,78 -0,31 0,57 -0,82 0,93 -1,00 0,29 0,24 0,55 0,47

LDI_R 1,00 -0,66 1,00 -0,62 1,00 -0,66 1,00 -0,92 1,00 0,76 1,00 -0,24

Вірменія
Показники

Україна Грузія Білорусь Молдова
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депозити будуть присутніми в балансі банку в тому обсязі, який вважатимуть за 

потрібне тримати в банку вкладники. У цьому разі якраз і можна зрозуміти, чи 

існує довіра до банків, чи ні. Водночас, як ми констатували, в чотирьох країнах 

впродовж досліджуваного періоду відсутня довіра до банків, незважаючи на те, 

що в більшості з цих країн існує система гарантування вкладів. Також це є 

свідченням неефективності системи гарантування, зокрема, валютних вкладів. 

Кредитна доларизація – це суто банківська ініціатива. Крім того, як ми вже 

зауважували, в більшості аналізованих країн в умовах шокової девальвації 

національних валют були введені обмеження на валютне кредитування, зокрема 

домогосподарств, аж до повної заборони, тому можна констатувати негативний 

зв'язок між валютним курсом та кредитною доларизацією [488]. 

Зупинимося на розривах, які виникають між валютними кредитами та 

валютними депозитами [56], а також порівняємо їх з розривами за кредитами та 

депозитами в національній валюті (рис. 2.34).  

По-перше, в усіх країнах, крім Молдови, спостерігається додатній геп між 

кредитами та депозитами незалежно від виду валюти. Це означає, що 

фінансування кредитів лише частково здійснюється за рахунок депозитів, і банки 

намагаються використовувати альтернативні джерела. Як ми зазначили, 

винятком є Молдова, де депозити суттєво перевищують обсяг наданих кредитів, 

тобто це означає, що банки знаходять інші шляхи їх розміщення. Це, передусім, 

вкладення в державні цінні папери, оскільки загалом ринок цінних паперів не є 

особливо розвиненим в аналізованих країнах. 

По-друге, в більшості досліджуваних країн геп між кредитами та 

депозитами в національній валюті є значно вищим за геп в іноземній валюті 

(Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Молдова). А отже, може стати однією з 

причин трансформації депозитів в іноземній валюті в кредити в національній 

валюті. За відсутності адекватних методів хеджування валютних ризиків це може 

спровокувати серйозні проблеми в банківській сфері за умови девальвації 

національних валют. 
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Рис. 2. 34. Динаміка рівня гепів між кредитами в іноземній (національній) та 

депозитами в іноземній (національній) валютах в країнах Східного партнерства, 

2008-2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

По-третє, очевидно, що валютні шоки безпосередньо впливають на 

значення гепів. Проте, в кожній країні є своя специфіка. Так, в Україні реакція 

на валютний шок 2008-2009 рр. є цілком закономірною: зростання гепів. Це 
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відбулося за рахунок відтоку вкладів населення. Проте, криза 2014 – 2016 рр. 

виявила себе трохи інакше: зростання гепу в іноземній валюті (відтік вкладів був 

значно більшим за скорочення кредитів в іноземній валюті) та скорочення гепу 

в національній валюті (скорочення кредитів в національній валюті було 

швидшим, натомість відтік вкладів час від часу призупинявся).  

У Вірменії внаслідок глобальної фінансової кризи на фоні девальвації 

національної валюти спостерігається зростання гепу в національній валюті, 

водночас скорочення гепу в іноземній валюті. Це зумовлено дещо іншою 

поведінкою вкладників, ніж в Україні. Вкладники почали активно скорочувати 

вклади в національній валюті, проте нарощувати вклади в іноземній валюті. 

Тобто відтік вкладів був достатньо коротким і натомість за результатами кризи 

зріс обсяг депозитів в іноземній валюті. Фактично та ж сама ситуація 

повторилася в 2015 р. В інших країнах ми також спостерігаємо різну реакцію 

вкладників на девальваційний шок. Але в будь-якому разі наслідком є або відтік 

вкладів, і, відповідно, на цьому фоні зростання гепів як в національній, так і в 

іноземній валютах, або повернення вкладів до банків в іноземній валюті, а отже, 

скорочення гепів в іноземній валюті. 

Можливість трансформації депозитів в іноземній валюті в кредити в 

національній валюті може мати також й іншу важливу передумову: низька 

вартість фондування в іноземній валюті та відповідно висока вартість 

кредитування в національній валюті. Для перевірки можливості такої 

трансформації, необхідно звернути увагу на різницю між процентними доходами 

та витратами – процентної маржі в національній валюті (IMlc – interest margin in 

local currency), в іноземній валюті (IMfc – interest margin in foreign currency) та 

відповідно в трансформованому варіанті, коли процентна маржа розраховується 

як різниця між процентними доходами за кредитами у національній валюті та 

депозитами в іноземній валюті (IMfc → lc). У переважній більшості країн ми 

спостерігаємо цілком очікувані результати (рис. 2.35). 
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Рис. 2. 35. Динаміка процентної маржі в банках країн Східного партнерства, 

2008 – 2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

По-перше, найбільшою виявилася процентна маржа за умови застосування 

трансформації в 5 з 6 досліджуваних країн (Азербайджан є доволі специфічною 

країною, оскільки тривалий час його валюта була сильнішою за долар США, а 

тому не дивно, що іноді трансформація не давала очікуваного ефекту). В окремих 
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країнах її значення в рази перевищує процентну маржу як у національній, так й 

іноземній валютах, зокрема в Білорусі. За стабільного валютного курсу це 

спонукає банки рухатися за схемою Х. Мінскі: від хеджевих фондів до 

спекулятивних, а згодом – до фондів Понці. Це зумовлюється саме значною 

процентною маржою IMfc → lc. Для побудови рис. 2.35 ми скористалися 

офіційними даними, які не завжди відображають реальну ситуацію за окремими 

напрямами кредитування й зовсім не відображають реальну вартість кредитів. 

Проте, якщо взяти до уваги, що реальна процентна ставка за споживчими 

кредитами в аналізованих країнах могла сягати 50% і вище, то цілком 

зрозумілою з позиції теорії Х. Мінскі стає трансформація валютних депозитів у 

кредити в національній валюті. 

По-друге, також простежується реакція процентної маржі на девальваційні 

шоки. Так, в Україні, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові різка девальвація 

провокувала зростання процентної маржі в усіх валютах, і особливо за умови 

трансформації. У Азербайджані в останню кризу також спостерігається 

зазначений зв’язок. Пояснення цьому зв’язку полягає в такому. У періоди 

економічного зростання спостерігається підвищений попит як на кредити, так і 

на депозити. Конкуренція спонукає банки до підвищення процентних ставок за 

депозитами, оскільки постійно існує потреба в коштах. З іншого боку, щоб 

залучити позичальників, банки також зменшують відсоткові ставки за 

кредитами. Як результат, процентна маржа скорочується. Відповідно, у періоди 

нестабільності спостерігається зовсім інша ситуація. Банки не мають необхідної 

кількості надійних позичальників, а отже, скорочують обсяги кредитування та 

підвищують відсоткові ставки, щоб компенсувати ризики, які суттєво 

підвищуються. Натомість, не потрібні також і значні обсяги фондування, а тому 

знижуються відсоткові ставки за депозитами. Як наслідок, процентна маржа 

може суттєво зрости.  

Насамкінець, порівняємо інтенсивність валютних шоків за 

запропонованим нами підходом в аналізованих країнах (рис. 2.36).  
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Рис. 2. 36. Інтенсивність валютних шоків країн Східного партнерства, 

2005 – 2016 рр., бали 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

Цілком очевидно, що девальваційні шоки добре ідентифікуються (на 

відміну від розглянутих вище варіантів у даному разі негативні шоки 

відображаються за позитивною шкалою ординат, а позитивні, тобто зміцнення 

національної валюти – за негативною шкалою ординат). 
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Зважаючи, що нам вдалося ідентифікувати валютні шоки, поглянемо на їх 

вплив на депозити та кредити банків в досліджуваних країнах. Для цього 

побудуємо таблицю, за даними якої проаналізуємо, що відбуватиметься – 

зростання чи падіння обсягів кредитів та депозитів в національній та іноземній 

валютах через 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців та 1 рік (Додаток К) та на основі даних 

таблиці визначимо кількість негативних випадків, причиною яких може бути 

девальваційний шок через визначені проміжки часу (рис. 2.37). 

 
Рис. 2. 37. Відсоток негативних наслідків для кредитів та депозитів в 

національній та іноземній валютах після реалізації валютного шоку у країнах 

Східного партнерства, січень 2008 р. – грудень 2016 р. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225] 

Передусім, варто зауважити, що негативні наслідки є досить серйозними 

для кредитів як в іноземній, так і в національній валютах. У середньому спад за 

рік становить мінус 8,38% та мінус 2,41% за аналізованою групою країн. 
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Фактично, це також є підтвердженням того, що проблеми виникають загалом в 

економіці країни, оскільки, якщо призупинення кредитування в іноземній валюті 

є цілком логічним, то, відповідно, за сприятливої економічної ситуації мало б 

зрости кредитування в національній валюті. 

Щодо депозитів, то за групою країн темпи приросту за рік після реалізації 

валютного шоку становлять в іноземній валюті – 3,43% та 5,82% відповідно. 

Водночас, мало б бути навпаки: в умовах девальвації депозити в національній 

валюті мали б трансформуватися в депозити в іноземній валюті. Натомість, 

спостерігаємо протилежну ситуацію. Це можна пояснити, по-перше, запізненням 

реакції на процеси, що відбуваються. Наприклад, домогосподарства не 

трансформують національну валюту в іноземну, очікуючи на припинення дії 

шоку. По-друге, це також пояснюється посиленням інфляційних процесів, а 

отже, зростанням витрат. Якщо аналізувати за кількістю негативних випадків та 

інтенсивністю валютного шоку, то кількість негативних випадків за кредитами, 

як в іноземній, так і в національній валютах переважає над депозитами в 

іноземній та вітчизняній валютах. Водночас, не можна стверджувати і це було б 

некоректно про зв’язок кількості негативних випадків та їх інтенсивності. 

Отже, доларизація банківських депозитів та кредитів залишається 

невирішеною проблемою для банків з країн зі слабкими валютами, до яких 

належить переважна більшість країн, що розвиваються, і зокрема Україна. 

Причини виникнення фінансової доларизації різняться залежно від країни, але 

найчастіше ними є такі: наявність передумов для інфляційних та девальваційних 

очікувань, ефект гістерезису, залученість до міжнародних торгових та 

фінансових ринків, значний відсоток тіньової економіки тощо. 

Окрім визначення вагомості тих чи інших причин фінансової доларизації 

у різних країнах, відкритим лишається питання її оцінювання, особливо в 

шокових умовах, коли відбувається різка девальвація чи ревальвація 

національних валют, у зв’язку з чим запропоновано обраховувати показники 

доларизації як відношення обсягу валютних депозитів (кредитів), наприклад, у 
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доларах США, до обсягу гривневих вкладів (кредитів). Такий підхід дозволяє 

більш коректно визначати тренди депозитної (кредитної) доларизації в умовах 

значних коливань валютних курсів [58, с. 115]. 

Аналіз доларизації кредитів та депозитів у країнах Східного партнерства 

засвідчив, що у більшості країн спостерігається додатній геп між кредитами та 

депозитами незалежно від виду валюти, тобто фінансування кредитів лише 

частково здійснюється за рахунок депозитів, і банки намагаються 

використовувати альтернативні джерела. Окрім цього, на основі аналізу гепу між 

кредитами та депозитами в національній та іноземній валютах з’ясовано, що у 

переважній більшості країн Східного партнерства банки активно здійснюють 

валютну трансформацію, яка за відсутності адекватних методів хеджування 

валютних ризиків може спричинити і спричиняє виникнення серйозних проблем 

у банківській сфері за умови девальваційних чи ревальваційних шоків. Це 

актуалізує необхідність пошуку нових методів управління валютною 

трансформацією банків (перетворення депозитів у національній валюті в кредити 

в іноземній валюті, і навпаки), у зв’язку з чим у подальшому увага буде 

зосереджена на визначенні стратегій банків у сфері валютної трансформації 

залежно від девальваційних очікувань, прибутку та ризику, до якого банки 

можуть бути толерантними. 

 

 

Висновки до другого розділу 

Фінансові системи країн постійно змінюються й про це свідчать результати 

проведеного аналізу. Тренди таких змін залежать від потреб розвитку економіки 

тієї чи іншої країни, а також від фінансових шоків, які виникають. Суттєві 

зрушення у фінансовій глибині як на рівні банків, так і на рівні небанківських 

фінансових установ спостерігалися саме за наслідками дії фінансових шоків. 

Найбільш чутливими до фінансових шоків виявилися країни Східного 

партнерства (Україна, Азербайджан, Молдова) та країни Балтії.  
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Запропоновано здійснювати розрахунок показника фінансової глибини не 

тільки загалом за даними усіх фінансових установ, але й у структурному розрізі 

фінансової системи, оскільки це дозволяє зрозуміти тренди в змінах позицій 

банків та небанківських фінансових установ, і ці тренди справді спостерігаються: 

небанківські фінансові установи стають активними конкурентами банків в 

країнах другої та третьої груп, які були досліджені в роботі. Зміна позицій 

небанківських фінансових установ відбувається, як правило, за умови різних 

підходів до регулювання банків і небанківських фінансових установ, або ж у разі 

послаблення позицій банків.  

Удосконалено розрахунок показника фінансової глибини на рівні банків в 

частині врахування рівня доларизації їх активів, оскільки в разі суттєвих 

коливань валютних курсів, відбувається викривлення даних у фінансовій 

звітності, що може призвести до неадекватних висновків, що й було 

продемонстровано на прикладі з вітчизняної практики. 

Прогнозування строків досягнення таргетних показників фінансової 

глибини в розрізі банків і небанківських фінансових установ для кожної з 

аналізованих груп країн дало такі результати: країни першої групи мають вищі 

шанси на їх досягнення на часовому горизонті у 5 років, ніж країни з інших груп, 

для більшості з яких досягнення таргетних показників можливе на часовому 

горизонті у 10 років, і зокрема, країн Східного партнерства. Остання група країн 

має багато факторів невизначеності й якщо б справді відбулися необхідні 

реформи, то таргети стали б досяжними на меншому часовому горизонті. 

Запропонована методика визначення інтенсивності шоків на основі 

використання трьох груп показників (темпів приросту обраних для аналізу 

показників (залежить від виду фінансового шоку), перевищення темпів приросту 

від стандартного відхилення окремих показників (залежить від виду фінансового 

шоку), магнітуда шоку) дозволила визначити роки з дійсно високим рівнем 

турбулентності. Апробація методики здійснена для аналізу фінансового шоку на 

рівні банківських систем країн за такими показниками, як зміни обсягів активів 
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банків і зміни фінансової глибини. У результаті були визначені роки, коли вплив 

шоків був найбільшим в аналізованих країнах. Апробація цього підходу 

здійснена також для визначення інтенсивності шоку відтоку вкладів. 

Визначено, що шок відтоку вкладів є основним фінансовим шоком 

депозитного ринку, який потребує глибокого аналізу як з точки зору причин його 

виникнення й наслідків, так і з огляду на вимір його інтенсивності. Аналіз 

динаміки депозитів здійснено з використанням трьох показників: частки 

депозитів у сукупному обсязі пасивів банків, відношення депозитів до 

недепозитних зобов’язань банку та відношення депозитів до капіталу банків. 

Аналіз засвідчив, що роль депозитів у фондуванні банків суттєво відрізняється 

між групами аналізованих країн. У першій групі, за винятком США, частка 

депозитів у пасивах банків у середньому не перевищує 50%. Вплив кризових 

явищ у короткостроковому періоді призвів до зниження частки депозитів у 

пасивах банків, а у довгостроковому періоді – до переорієнтації банків на 

підвищення частки депозитів у пасивах банків. У другій групі країн частка 

депозитів у пасивах банку є значно вищою, ніж у країнах першої групи, однак, 

внаслідок глобальної фінансової кризи мають місце такі ж тенденції, як і в 

першій групі країн. У третій групі країн депозити відіграють визначальну роль у 

формуванні ресурсів банків. Порівняння волатильності темпів приросту частки 

депозитів у пасивах та відношення депозитів до недепозитних зобов’язань банків 

свідчить, що в першій групі країн волатильність зазначених показників є 

нижчою, ніж у другій і третій групах. 

Здійснено розмежування між різними сценаріями розвитку шоку відтоку 

вкладів залежно від його поширення на банківську систему та визначено 

наслідки впливу такого шоку на банківську систему, зокрема в частині 

навантаження на фонди страхування (гарантування) вкладів. 

Визначено інтенсивність відтоку вкладів у банківських системах третьої 

групи країн, базуючись на сукупному обсязі депозитів, а також із розмежуванням 

на вклади домогосподарств та корпорацій. Відмінність у результатах виявилася 
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суттєвою, оскільки в більшості країн саме відтік вкладів домогосподарств 

спричинював тиск на банківську систему. Здійснений аналіз шоків відтоку 

вкладів в інших країнах засвідчив, що, по-перше, вимірювання інтенсивності 

цього шоку має здійснюватися в розрізі днів – максимум місяців. По-друге, 

спроба застосувати більш складні моделі оцінювання інтенсивності відтоку 

вкладів не дала бажаного результату через не тільки відсутність належних даних, 

але й через їх взаємозалежність. 

Визначено, що шоки кредитного ринку можуть мати різні прояви: різке 

скорочення або навпаки різке зростання обсягів кредитування, різке зростання 

обсягів проблемної заборгованості, різке зростання або падіння процентних 

ставок. На основі аналізу таких показників, як темпи приросту валових кредитів, 

валових кредитів до ВВП, резервів до капіталу та проблемних кредитів до 

валових кредитів у розрізі трьох груп країн, дійшли таких висновків. Перше – 

відсутні спільні тренди в рамках відповідних груп, оскільки економіки країн є 

різними, а відповідно, й потреби у кредитуванні також відрізняються. Друге –

найбільш шокові зміни (залежно від показника) спостерігалися в третій групі 

країн, першій групі країн та країнах Балтії з другої групи. Третє – за показником 

відношення проблемних кредитів до валових кредитів і необхідністю 

доформування резервів за наданими банками кредитів найгірша ситуація 

склалася в країнах третьої групи. Основними причинами виникнення проблемної 

заборгованості стали: кредитні буми, завищені очікування щодо 

кредитоспроможності позичальників, падіння темпів економічного зростання, 

зростання кредитних процентних ставок та коливання валютних курсів. 

З’ясовано, що фінансова доларизація є важливим об’єктом дослідження у 

зв’язку з впливом шоків валютного ринку та їх подальшою трансформацією в 

шоки кредитного та депозитного ринків. Підтверджено, що депозитна 

доларизація зумовлюється такими чинниками, як високий рівень інфляції і 

інфляційних очікувань, значний рівень девальвації національної валюти та 

відповідно наявність девальваційних очікувань, ефект гістерезису, 
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інтегрованість до міжнародних ринків, значний рівень корупції та тіньової 

економіки. Кредитна доларизація зумовлюється такими чинниками, як захист від 

інфляції, необхідність підтримки учасників зовнішньоекономічних відносин та 

депозитна доларизація. 

Визначено, що традиційний підхід до розрахунку індекса фінансової 

доларизації має певні вади в умовах значної девальвації/ревальвації національної 

валюти, у зв’язку з чим запропоновано обраховувати цей показник як 

відношення обсягу валютних депозитів (кредитів), наприклад, у доларах США, 

до обсягу гривневих вкладів (кредитів). Такий підхід дозволяє більш коректно 

визначати тренди депозитної (кредитної) доларизації в умовах значних коливань 

валютних курсів, що й було доведено на прикладі аналізу фінансової доларизації 

країн Східного партнерства.  

Дослідження гепів між кредитами та депозитами банків у відповідних 

валютах дозволило визначити, що в усіх країнах Східного партнерства, крім 

Молдови, спостерігається додатній геп між кредитами та депозитами банків 

незалежно від виду валюти. Це означає, що  фінансування кредитів лише 

частково здійснюється за рахунок депозитів, і банки використовують 

альтернативні джерела. У більшості досліджуваних країн геп між кредитами та 

депозитами банків в національній валюті є значно вищим за геп в іноземній 

валюті (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Молдова). Це може стати однією з 

причин трансформації депозитів в іноземній валюті в кредити в національній 

валюті, однак, за відсутності адекватних методів хеджування валютних ризиків 

це може спровокувати серйозні проблеми в банківській сфері за умови 

девальвації національних валют. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки другого розділу 

дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [19; 25; 27; 45; 48; 

49; 55; 56; 57; 58; 63; 97; 98; 408; 486; 487; 488]. 
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РОЗДІЛ 3                                                                                                   

ІНСТРУМЕНТИ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО 

ФІНАНСОВИХ ШОКІВ 

 

 

3.1. Інструменти адаптації банківської системи до шоків депозитного 

ринку 

 

Адаптація до шоків депозитного ринку є достатньо складним завданням, 

зважаючи на те, яким може бути рівень інтенсивності таких шоків. Як вже було 

зазначено раніше, інструменти адаптації необхідно розглядати на декількох 

рівнях: на рівні банків, на рівні фінансових регуляторів і на рівні держави.  

До таких шоків депозитного ринку, як надмірне зростання чи зниження 

процентних ставок, надмірне зростання або скорочення пропозиції депозитів 

або, як правило, адаптація відбувається на рівні банків, однак, за деяких 

передумов, можуть бути залучені до розв’язання проблем фінансові регулятори 

і держава. 

Зміна відсоткових ставок за депозитами може відбуватися під впливом 

різних чинників. Якщо таким чинником є зростання попиту на кредити або поява 

високодохідних інвестиційних об’єктів за умови певного браку ресурсів у банків, 

то це може вплинути на ліквідність банків через незбалансованість дюрацій 

активів і зобов’язань (зазвичай, дюрація активів суттєво може перевищувати 

дюрацію зобов’язань банків, особливо в країнах, що розвиваються). У цьому разі 

інструментами адаптації є реструктуризація зобов’язань, рефінансування у 

інших банків, рефінансування у центральному банку, інформаційна кампанія, 

спрямована на формування іміджу банку як стабільно функціонуючої фінансової 

установи тощо. Якщо чинником підвищення відсоткових ставок за депозитами є 

брак ліквідності на ринку на тлі зупинки кредитування чи інвестування, тоді 

ситуація стає більш загрозливою і будуть задіяні інструменти адаптації на рівні 
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центрального банку (інструменти монетарної політики, інструменти 

макропруденційної політики). 

Шок від різкого зниження відсоткових ставок, в т.ч. через зниження ставок 

рефінансування центрального банку, є не менш складним з точки зору 

застосування інструментів адаптації, ніж шок від різкого підвищення 

відсоткових ставок. На прикладі банків Німеччини вище було показано, що це 

призводить до скорочення обсягів депозитів у банках. Інструментами адаптації 

у цьому разі є, по-перше, переорієнтація на альтернативні методи залучення чи 

запозичення коштів (випуск боргових зобов’язань); по-друге, проведення 

роз’яснювальної кампанії щодо безпеки зберігання коштів у банках. Останній 

інструмент може використовуватися як на рівні банків, так і на інших рівнях, 

оскільки скорочення обсягів фондування банків – це скорочення обсягів 

кредитування та інвестування в економіку. 

Надмірне зростання обсягів депозитів свідчить про довіру до банків, про 

розвиток економіки, про спроможність домогосподарств заощаджувати. Така 

ситуація може бути шоком для банків, якщо бракує можливостей для нарощення 

обсягів кредитів або обсягів інвестицій як через небажання збільшувати частку 

на ринку, так і через недостатню кількість кредитоспроможних позичальників 

або адекватних за ризиками об’єктів інвестування. Інструментами адаптації 

можуть бути такі, дія яких спрямована на скорочення обсягів депозитів, як-от 

зниження процентних ставок за депозитами, згортання рекламної кампанії банку 

з залучення депозитів, зміна строкової структури депозитів, так і інструменти, 

дія яких спрямована на пошук можливостей розміщення коштів, як-от зниження 

вимог до кредитоспроможності позичальників, зниження відсоткових ставок за 

кредитами тощо. 

Шок скорочення обсягів депозитів можна розглядати з двох позицій: з 

позиції скорочення обсягів нових депозитів і з позиції скорочення загального 

обсягу депозитів банків. У першому випадку інструменти адаптації вже були 
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згадані вище: альтернативні інструменти фондування і роз’яснювальна кампанія 

щодо доцільності зберігання грошей у банках. 

Альтернативні інструменти фондування банків – це випуск боргових 

зобов’язань як традиційних (облігації без забезпечення), так і інноваційних 

(покриті облігації), а також продаж активів шляхом сек’юритизації [20; 53]. 

У світі, зокрема, країнах ЄС покриті облігації є важливим джерелом 

фондування банків, а їх основними видами є іпотечні облігації; звичайні іпотечні 

облігації; джамбо-облігації (jumbo bonds); облігації, забезпеченням яких є 

кредити публічному сектору; облігації, забезпеченням яких є річкові та морські 

судна; облігації, забезпеченням яких є інші активи [28]. Динаміка випуску таких 

облігацій представлена на рис. 3. 1. 

 

Рис. 3. 1. Обсяги випусків покритих облігацій у світі залежно від виду 

забезпечення (кредити публічному сектору, кредити під заставу кораблів, 

іпотечні кредити (вісь праворуч)) у 2008 – 2018 рр., млн євро 

Джерело: [351] 

Випуск покритих облігацій може здійснюватися за п’ятьма моделями [28]. 

Перші чотири моделі мають незначні відмінності одна від одної, а тому можна 

представити таку їх узагальнену модель (рис. 3. 2). Банк-емітент покритих 

облігацій може їх випускати на основі згрупованих однорідних активів як 
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власних, так і придбаних в інших банках. Зважаючи на те, що покриттям можуть 

бути також і активи з високим ступенем ризику, покриті облігації можуть 

використовуватися також і як інструмент управління шоком зростання 

проблемних активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 2. Процес випуску покритих облігацій 

Джерело: складено за матеріалами [467, с. 12 - 13] 

Дані табл. 3.1 показують, що банки використовують випуск покритих 

облігацій як комплементарний інструмент до фондування у формі депозитів у 

2008 р. і як компенсаторний інструмент у разі скорочення обсягів депозитів 

(2017-2018 рр.). Так, якщо у 2008 р. відбувається зростання обсягів випусків 

покритих облігацій порівняно з 2007 р., то надалі в умовах розгортання 

глобальної фінансової кризи і недостатності ліквідності на ринку обсяги 

випусків суттєво скорочуються, в т.ч. через скорочення обсягів активів, які могли 

б бути забезпеченням за покритими облігаціями. Лише після відновлення довіри, 

зокрема, довіри інституційних інвесторів випуск покритих облігацій знову 

отримав позитивний тренд. Країни першої групи (Велика Британія, Франція, 

Німеччина) мають понад 90% випусків покритих облігацій порівняно з країнами 

другої групи. Водночас, спостерігається тренд до зростання популярності даного 

інструменту в країнах другої групи: з частки у 2% у 2008 р. до 6% у 2018 р. У 

країнах третьої групи цей інструмент використовувався в Україні, однак, не 

набув значного поширення. Використання цього інструменту, на відміну від 

сек’юритизації, не призводить до виникнення додаткових ризиків у банків та 

підвищує рівень відповідальності банків перед інвесторами. 

Банк-
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покритих 

облігацій 

Групування 

активів за: 
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Таблиця 3. 1 

Випуски покритих облігацій у вибірці країн ЄС у 2008 – 2018 рр., млн євро 

Країни 
Види 

активів 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В
ел

и
к
а 

Б
р

и
та

н
ія

 Іпотечні 

кредити 
120906 30431 25900 36983 37109 1480 12529 15015 9599 11563 14916 

Кредити 

публ. 

сектору 
0 3439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього, млн євро 120906 33870 25900 36983 37109 1480 12529 15015 9599 11563 14916 

Частка у вибірці, 

% 
33.64 16.27 13.77 17.13 23.83 1.81 14.31 12.19 10.61 10.29 13.58 

Н
ім

еч
ч

и
н

а 

Кредити 

публ. 

сектору 
89522 52251 41574 30990 14341 15611 15334 15544 10364 11935 7230 

Іпотечні 

кредити 
57345 56852 42216 40911 38540 33583 29145 40369 35070 36841 43142 

Кредити 

під 

заставу 

кораблів 

6054 1286 3189 895 3169 303 920 2208 0 0 10 

Інші 

кредити 
0 0 0 0 506 0 500 0 0 0 0 

Усього, млн євро 152921 110389 86979 72796 56556 49497 45899 58121 45434 48776 50382 

Частка у вибірці, 

% 
42.55 53.04 46.23 33.71 36.32 60.66 52.41 47.17 50.21 43.39 45.88 

Ф
р

ан
ц

ія
 

Кредити 

публ. 

сектору 
11354 13915 12508 8851 1150 4179 5318 6785 6441 8681 5483 

Іпотечні 

кредити 
59734 29373 42895 84416 49260 19637 14483 29705 19482 28347 27108 

Змішані 

активи 
8549 15824 17261 8719 8101 3498 6149 8395 5366 6455 5218 

Усього, млн євро 79637 59112 72664 101986 58511 27314 25950 44885 31289 43483 37809 

Частка у вибірці, 

% 
22.16 28.40 38.62 47.23 37.58 33.47 29.63 36.43 34.58 38.68 34.43 

Чехія 
Іпотечні 

кредити 
938 738 723 770 1309 1791 2188 2729 1693 4074 2573 

Частка у вибірці, 

% 
0.26 0.35 0.38 0.36 0.84 2.19 2.50 2.21 1.87 3.62 2.34 

Угор-

щина 
Іпотечні 

кредити 
3331 3209 542 2264 1140 559 91 888 625 1166 2004 

Частка у вибірці, 

% 
0.93 1.54 0.29 1.05 0.73 0.69 0.10 0.72 0.69 1.04 1.82 
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Закінчення табл. 3. 1 

Країни 
Види 

активів 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Латвія 
Іпотечні 

кредити 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка у вибірці, 

% 
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Польща 

Кредити 

публ. 

сектору 
24 0 25 0 61 0 0 0 0 0 79 

Іпотечні 

кредити 
197 88 138 269 228 116 269 416 1099 2048 1244 

Усього, млн євро 222 88 164 269 289 116 269 416 1099 2048 1323 

Частка у вибірці, 

% 
0.06 0.04 0.09 0.12 0.19 0.14 0.31 0.34 1.21 1.82 1.21 

Словач-

чина 
Іпотечні 

кредити 
1414 707 1179 867 785 841 654 1159 751 1316 800 

Частка у вибірці, 

% 
0.39 0.34 0.63 0.40 0.50 1.03 0.75 0.94 0.83 1.17 0.73 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними [351] 

У сегменті покритих облігацій, забезпечених іпотечними кредитами, є 

також і інша перевага. Зважаючи на вартість нерухомості та відповідно обсягів 

індивідуальних кредитів, а в кінцевому підсумку обсягу сукупного портфеля 

іпотечних кредитів, виникає можливість випусків облігацій у значних обсягах: 

джамбо-облігацій (jumbo - гігант) або гігантських (слонових) облігацій. Це 

облігації, мінімальний обсяг емісії яких становить від 1 млрд євро. Їх перевагою 

є можливість залучення коштів у значних обсягах, проте не завжди є інвестори, 

які можуть одномоментно поглинути такий обсяг цінних паперів.  

Ще одним інструментом адаптації є сек’юритизація активів, однак, 

зважаючи на той факт, що цей інструмент є інструментом подвійного 

призначення: і як інструмент фондування, і як інструмент мінімізації кредитних 

ризиків, він буде розглянутий нижче. 

Шок скорочення загального обсягу депозитів, який може 

трансформуватися у шок відтоку вкладів, вимагає застосування інструментів 

адаптації на рівні фінансових регуляторів та держави. Це адміністративні 

інструменти: націоналізація банків (рівень держави), обмеження на обсяги 

зняття депозитів у банках (рівень центрального банку), «банківські канікули»; 
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нормативно-правові інструменти:  закріплення у законодавстві обмежень на 

дострокове розірвання строкових депозитних угод (рівень держави); економічні 

інструменти: підтримання ліквідності банків, зокрема, рефінансування банків 

(центральний банк) або фінансова підтримка (рівень держави), реорганізація 

банків (рівень банків, рівень фінансових регуляторів), страхування або 

гарантування вкладів (рівень фонду страхування або гарантування вкладів, 

рівень держави, рівень центрального банку). 

Одним з перших інструментів, який активно застосовувався, був 

інструмент закриття банків на певний короткий період часу. Це дозволяло 

зупиняти першу панічну хвилю відтоку вкладів. Так, 5 березня 1933 р. новий 

президент США Ф. Рузвельт скликав спеціальну сесію Конгресу і оголосив 

чотириденні банківські канікули, які торкнулися не тільки звичайних банків, але 

й ФРС. 9 березня 1933 р. Конгрес США прийняв Закон «Про надання 

надзвичайної допомоги банкам», який дозволяв відкривати окремі банки, якщо 

експерти доведуть, що вони є надійними. 12 березня 1933 р. Ф. Рузвельт у 

зверненні до американського народу зауважив: «Я можу запевнити вас, що 

безпечніше зберігати ваші гроші в знову відкритому банку, ніж під матрацом» 

[352]. Зауважимо на трьох важливих моментах. По-перше, ці канікули справді 

мали позитивний вплив на ситуацію в банківській системі, незважаючи на їх 

адміністративний характер. По-друге, швидкість прийняття рішень завжди має 

значення, особливо, якщо реалізується шоковий сценарій. По-третє, 

інформаційна кампанія і довіра до осіб, які її презентують, є ключовими 

факторами успіху. Використання такого інструменту є виправданим і в сучасних 

умовах, оскільки за декілька днів можна сформувати необхідне розуміння 

ситуації серед населення, яке через низку причин, є схильним до панічних 

настроїв. Однак застосування такого інструмента не може відбуватися на 

постійній основі, оскільки в такому випадку може бути сформована стійка 

недовіра до банківської системи і, як результат, заощадження 

використовуватимуться за іншим призначенням [48]. 
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Націоналізація банків є ще одним адміністративним інструментом зупинки 

відтоку вкладів, який використовується, як правило, щодо системно важливих 

банків, і є за своїм характером екстраординарним. Націоналізація банків 

використовується досить часто в шокових ситуаціях, проте ефективність 

націоналізації залежить від декількох чинників: швидкість і час націоналізації 

(банк, який підлягає націоналізації, позбавляється можливості виведення активів 

на користь акціонерів), новий менеджерський склад (зважаючи на той факт, що 

кінцевою метою націоналізації є збалансування позицій банку і його продаж 

новим інвесторам), швидкість продажу новим інвесторам (держава не має 

перетворюватися на власника «контрольного пакету акцій банківської 

системи»). Націоналізації банків мають місце як в розвинених країнах (Велика 

Британія – націоналізація банку «Northern Rock» через неспроможність 

розрахуватися з вкладниками і його системно важливе значення), так і в країнах, 

що розвиваються (Україна – націоналізація банків «Укргазбанк» і «Приватбанк» 

як системно важливих, а також окремих невеликих банків) [48]. 

Нормативно-правові інструменти, як правило, використовуються в момент 

розгортання шокової ситуації, як це відбувається постійно в усіх країнах, коли 

приймаються спеціальні постанови або закони щодо підтримки фінансової 

системи, так і особливо в постшоковий період уже з превентивною метою. Це 

можуть бути нормативно-правові акти, спрямовані на реформування існуючих 

інструментів, а також на встановлення певних обмежень щодо зняття коштів 

протягом певного проміжку часу або дострокового розірвання депозитних угод. 

Економічним інструментам адаптації до фінансових шоків завжди має 

надаватися перевага, оскільки їх вплив на усіх зацікавлених осіб є найбільш 

м’яким і відповідно їх застосування не стає ще одним додатковим шоком. 

Одним з перших інструментів, який використовується для подолання шоку 

відтоку вкладів, є рефінансування банків, щоб у них була можливість виконувати 

свої зобов’язання. Центральні банки активно використовують такі інструменти. 

Так, Європейський центральний банк застосовує екстрену допомогу для 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Rock
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підтримки ліквідності (emergency liquidity assistance) для платоспроможних, але 

не ліквідних на певний момент часу банків.  

Крім центральних банків, таку допомогу може надавати і держава, 

створюючи спеціальні грошові фонди, які виділяються з бюджету, як це було 

продемонстровано вище на прикладі США. Основна проблема створення таких 

фондів – це доцільність і ефективність використання таких коштів. Питання 

доцільності завжди пов’язується з питанням морального ризику: приватні 

компанії, якими є і банки, будуть постійно йти на вищі ризики, якщо знатимуть 

про високу ймовірність їх порятунку у разі значних втрат. Ефективність 

витрачання коштів теж відіграє важливу роль і як було показано на прикладі 

США, вищий рівень ефективності показали програми з рекапіталізації банків і 

небанківських фінансових установ. 

Реорганізація банків також може бути використана як інструмент адаптації 

до шоку відтоку вкладів, але дія цього інструменту не матиме миттєвого ефекту, 

який зазвичай очікується. Проте, навіть інформація про, наприклад, об’єднання 

з великим стабільним банком може позитивно вплинути на поведінку 

вкладників. 

Проте, на нашу думку, найбільш важливим інструментом як у 

попередженні відтоку вкладів, так і його зупинці може відіграти страхування або 

гарантування вкладів. Ці два терміни вживаються як синоніми в економічній 

літературі. Наукове обґрунтування і відповідна модель застосування 

страхування вкладів були запропоновані Д. Даймондом і Ф. Дібвігом у 1983 р. 

[306, c. 52]. Запропоноване рішення в рамках моделі є абсолютно правильним. 

Звичайно, можуть бути дискусії щодо того, що існують ще такі фактори, які 

упереджують відтік вкладів, як наявність власного капіталу банку, який може 

певний час виконувати функцію буфера, та можливість виходу банку на 

фінансовий ринок для підтримання ліквідності чи продажу активів, але загалом 

модель справді працює. Проте є одне важливе зауваження: модель працює, якщо 

в банківській системі не спостерігається масового банкрутства банків. Також 
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модель працює, якщо вкладники обізнані з системою гарантування вкладів і вона 

відповідає їх потребам, а також відсутні форс-мажорні обставини, зокрема, як в 

Україні, військові дії. Звичайно, що характеристика систем страхування вкладів 

найкраще була б представлена в табличному варіанті. Проте, зміни в цій сфері є 

настільки динамічними, що це не є можливим, особливо з огляду на те, що нас 

не стільки цікавить, коли система була створена, скільки те, як вона 

функціонувала в кризові періоди, коли власне й була найбільша потреба в ній з 

точки зору зупинки відтоку вкладів. Також пропонуються принципи, на яких 

система гарантування має базуватися [170, с. 151]. Детальна увага буде прикута 

до особливостей функціонування цих систем в тих країнах, де їх наявність не 

стала запобіжником розгортання шок відтоку вкладів [24].  

Найбільш релевантними параметрами системи гарантування вкладів для 

вкладників є такі: види вкладів, які підлягають страхуванню; сума 

відшкодування; строк відновлення своїх прав на вклади. Зауважимо, що 

відшкодуванню в більшості випадків підлягають вклади домогосподарств та 

малих підприємств. Це пояснюється тим, що рівень фінансової обізнаності й 

можливостей захисту своїх прав у цих двох групах є нижчим, ніж у великих 

корпорацій, які мають спеціально створені служби й фахівців, які приймають 

рішення щодо розміщення коштів. 

Види банківських вкладів можуть різнитися за строками, за видами коштів, 

які розміщені на цих вкладах (національна, іноземна валюти, золото) тощо. У 

більшості країн відшкодовуються як вклади на вимогу, так і строкові вклади. Що 

ж до видів вкладів за іншими ознаками, можуть бути певні особливості та 

обмеження. У окремих країнах не відшкодовуються вклади, відкриті в іноземних 

валютах чи золоті, або існують певні проблеми з конвертацією вкладів, які 

відкриті в іноземних валютах. Фактично, в даному разі йдеться швидше про те, 

яких коштів більшою мірою потребує економіка, та які кроки вживають 

регулятори для досягнення певних цілей. Показовим є відшкодування вкладів за 

депозитами в іноземній валюті, зважаючи на високий рівень їх доларизації у 
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країнах третьої групи. У досліджуваній вибірці країн є певні обмеження за 

вкладами, які відшкодовуються. Серед тих, які можуть спричинити шок відтоку 

вкладів, – це обмеження, пов’язані з депозитами, номінованими в іноземних 

валютах. Так, у Азербайджані сума гарантування за депозитами в іноземній 

валюті є вдвічі нижчою за суму гарантування депозитів в національній валюті. 

Цей фактор зіграв дуже серйозну роль, оскільки доларизація депозитів в цій 

країні є надвисокою (вище за 50%), а девальвація національної валюти за період 

з 2008 р. по 2017 р. становила 52,27% за розрахунками на основі даних 

центрального банку [224]. Так само в Україні до 2012 р. не було врегульовано 

питання відшкодування вкладів в іноземній валюті в частині конвертації 

валютних вкладів, що підлягають відшкодуванню в національній валюті. 

Ще однією особливістю є відшкодування окремих видів депозитів, а саме 

депозитів, які виникли у домогосподарств внаслідок отримання спадку, 

соціальних виплат, продажу нерухомості або інших активів тощо. У цьому разі 

на рахунку може акумулюватися сума, яка суттєво перевищує максимальну суму 

відшкодування, а тому також є необхідність у розробці механізмів, які 

захищатимуть такі кошти впродовж певного проміжку часу, щоб вкладник мав 

змогу прийняти рішення щодо її використання. Таке правило діє в країнах ЄС, 

Великої Британії та США. Так, у Великій Британії встановлений ліміт для таких 

трансакцій у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів і гарантуються кошти, які 

перебувають на таких рахунках не більше шести місяців [326]. У країнах ЄС 

максимальна сума відшкодування за такими вкладами становить 1 млн євро, а 

строк перебування коштів на таких рахунках може коливатися залежно від 

країни від мінімум трьох місяців до максимум дванадцяти місяців [342]. У США 

специфіка полягає в тому, що страхування вкладів відбувається не тільки за 

принципом один вкладник – один банк, а за додатковим принципом – вид 

рахунку. Тобто, якщо в одному банку у вкладника є картковий рахунок і 

пенсійний рахунок, то за кожним з рахунків відбудеться відшкодування в обсязі 

250 тис доларів США [242]. 
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Більш складним питанням є питання визначення суми, яка підлягає 

відшкодуванню. Ця сума відшкодування не має бути замалою, оскільки, 

по - перше, це не стимулюватиме домогосподарства до зберігання коштів в 

банках; по-друге, це може бути важливим чинником в розгортанні відтоку 

вкладів. Водночас, ця сума не має бути завеликою, оскільки в цьому разі 

стикаємося з іншою проблемою – проблемою морального ризику.  

Проблема морального ризику була озвучена практично в момент створення 

системи страхування вкладів в США президентом Ф. Рузвельтом, який фактично 

передрік, що страхування вкладів «призведе до витрат через ненадійні банки в 

майбутньому» [490, с. 1100].  

Можна виокремити дві основні причини виникнення морального ризику: 

- по-перше, страхування вкладів призводить до того, що вкладники втрачають 

стимул цікавитися ситуацією, яка складається на банківському ринку 

внаслідок впевненості у тому, що у будь-якому разі вони отримають 

відшкодування; 

- по-друге, банки, впевнені в тому, що за умови існування системи страхування 

вкладів вони не втратять довіри перед вкладниками, здійснюють значно 

ризикованіші операції з розміщення коштів. Щоправда останній пункт 

сьогодні стає все більш малоймовірним, оскільки регулювання діяльності 

банків суттєво зросло, особливо в частині вимог до адекватності капіталу 

ризикам, на які наражаються банки в частині активів. 

Таким чином, більшої ваги набирає саме перша причина – орієнтованість 

вкладників на вищі прибутки, незважаючи на надійність банків, через наявність 

системи гарантування вкладів. Отже, повертаємося до проблеми визначення 

оптимальних граничних сум відшкодування. Певним орієнтиром є показник 

відношення суми відшкодування до ВВП на душу населення або коефіцієнт 

покриття [99; 429], формула (3.1): 

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠

𝐺𝐷𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎
                                                (3. 1) 

де Coverage ratio – коефіцієнт покриття; 
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Coverage limits – максимальна сума відшкодування; 

GDP per Capita – ВВП на душу населення.  

Його аналіз в динаміці дозволяє зрозуміти, наскільки сума відшкодування 

могла зумовити проблеми в банківській системі чи навпаки не сприяти 

розгортанню відтоку вкладів. Так, П. МакКой зазначає, що «…країни з 

покриттям, що перевищує в чотири рази ВВП на душу населення, в п’ять разів 

частіше стикаються з банківськими кризами, ніж країни, де покриття та ВВП на 

душу населення становить один до одного» [429].  

Здійснимо аналіз динаміки даного показника в розрізі груп країн, обраних 

для дослідження. Розрахунки були здійснені на основі даних МВФ, фондів 

гарантування вкладів обраних країн та центральних банків. Зауважимо декілька 

особливостей розрахунків: по-перше, якщо сума відшкодування змінювалася в 

першій половині року, то вона включалася до розрахунків цього року, якщо в 

другій половині року, то – до розрахунків в наступному році; по-друге, окремі 

країни в період глобальної фінансової кризи гарантували 100% відшкодування 

вкладів, зокрема Німеччина, Угорщина, Словаччина та Словенія [343, с. 69], 

проте, щоб не переривати ряд даних для оцінювання і зважаючи на критичні 

обставини, які зумовили запровадження таких неординарних заходів та їх 

тимчасовий характер, у ці роки розрахунки були здійснені на основі даних 

максимального відшкодування за 2007 рік; по-третє, дані по Білорусі не були 

взяті до уваги, оскільки в цій країні передбачено 100% покриття депозитів і не 

бралися до уваги дані по Азербайджану, де в 2016 р. також було запроваджено 

100% гарантування депозитів. У Грузії система гарантування вкладів була 

запроваджена в 2018 р. Якщо проаналізуємо динаміку даного показника за 

групами країн, що фігурують у нашому дослідженні, то отримаємо такі дані 

(табл. 3. 2).  

Цілком очевидно, що в аналізований період в усіх країнах спостерігається 

той факт, що значення коефіцієнта покриття є вищим за 1, і якщо користуватися 

результатами дослідження А. Деміргук-Кунт та Е. Кейна [339], можна висловити 
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припущення, що країни другої групи мають у найближчому майбутньому 

зіткнутися з банківськими кризами. Проте, таке суттєве підвищення коефіцієнта 

покриття не є бажанням саме цих країн, оскільки це вимоги, які є загальними для 

країн ЄС. Це пояснюється тим, що ці країни мали підлаштовуватися під 

директиви ЄС у сфері страхування вкладів, якими передбачалося досить швидке 

нарощення максимальної суми відшкодування, а зважаючи на те, що 

економічний розвиток країн був різним, у результаті було отримано досить 

суттєве перевищення максимальної суми відшкодування до ВВП на душу 

населення.  

Таблиця 3. 2 

Динаміка відношення максимальної суми відшкодування до ВВП на душу 

населення за групами країн, 2008-2019 рр. 

Країни 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Перша 

група 1,18 2,67 2,59 3,61 3,54 3,45 3,35 3,25 3,18 3,09 2,98 2,89 

Друга 

група 
2,42 6,19 5,94 9,58 9,34 9,47 9,18 8,70 8,33 7,70 7,14 6,68 

Третя 

група 
2,64 4,32 4,10 3,47 3,63 3,45 3,22 3,89 3,16 2,74 1,99 1,69 

Джерело: [253, 249, 254, 77, 67, 138, 250, 251, 252, 242, 342, 326, 129, 429] 

Загалом, очевидно, що країни першої та третьої груп наближалися до 

критичного значення коефіцієнта покриття, яке становить чотири, після 

глобальної фінансової кризи, а надалі його значення зменшувалося. Також, 

незважаючи на те, що значення коефіцієнта покриття не перевищувало чотирьох 

у країнах третьої групи, саме ці країни у 2014-2017 рр. мали проблеми того чи 

іншого характеру з банківськими системами. Насправді, не можна тільки на 

основі аналізу даного показника, хоч він є й досить показовим, робити висновки 

щодо можливостей провокування внаслідок зростання морального ризику 

настання банківських криз. Очевидно, що подвоєння або й потроєння значень 

цього показника відбулося внаслідок глобальної фінансової кризи, коли шляхом 

підвищення максимальної суми відшкодування намагалися зупинити відтік 

вкладів (рис. 3. 3). 



271 
 

 
 

Аналіз у розрізі окремих країн засвідчує, що недостатньо велика сума 

відшкодування або сума відшкодування, що не відповідає реальним обсягам 

заощаджень, може ще більшою мірою спровокувати шок відтоку вкладів. 

     

Рис. 3. 3. Динаміка  коефіцієнта покриття  в розрізі  досліджуваних  країн  за 

2005-2019 рр. 

Джерело: [253, 249, 254, 77, 67, 138, 250, 251, 252, 242, 342, 326, 129, 429] 

Саме так відбулося в Великій Британії, незважаючи на те, що в цій країні 

система гарантування вкладів створена наприкінці 1970-х рр. і фактично була 

одним з шляхів виходу з банківської кризи, а рівень фінансової грамотності 

населення є доволі високим. Крім того, система страхування вкладів і інвестицій 

настільки розвинена, що страхуванню підлягають вклади не тільки до банків, але 

й до кредитних спілок, страхових компаній, будівельних компаній. Якраз 

помилка полягала в тому, що в Великій Британії максимальна сума 

відшкодування до кризи становила лише 35 тис фунтів стерлінгів, з яких 2000 

фунтів стерлінгів гарантувалися в повному обсязі, а решта – лише до 90% від 

33000 фунтів стерлінгів. Ця сума виявилася недостатньою, і в результаті відбувся 

масовий відтік вкладів населення, а окрім того, похитнулася довіра до всієї 

банківської системи. Зауважимо, що в цій країні коефіцієнт покриття якраз був в 

межах норми – лише 1,40 у 2007 р. 
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Аналіз даних рис. 3. 3 дозволяє зробити висновок, що в принципі країни 

першої та другої груп діяли практично синхронно в сфері гарантування вкладів, 

в той час як країни третьої групи характеризуються зовсім іншими тенденціями. 

Так, цілком логічною була відповідь на глобальну фінансову кризу та зростання 

коефіцієнта покриття, але в післякризовий період спостерігаються зовсім інші 

тенденції, які більшою мірою пояснюються девальвацією національної валюти. 

Отже, стає зрозуміло, що не можна лише на основі одного показника 

визначати максимальну суму відшкодування вкладів населення. Якщо 

розглядати інший показник, який характеризує ситуацію з захищеністю вкладів 

населення, а саме коефіцієнт покриття кількості вкладників, який розраховується 

як відношення кількості вкладників, які мають вклади, що підлягають 

відшкодуванню, до загальної кількості вкладників, які мають вклади в банках, за 

вирахуванням вкладників з мінімальним невідшкодовуваним обсягом вкладів, то 

в більшості країн цей показник перевищує 90%, зокрема в Україні цей показник 

традиційно вищий за 95%. Вочевидь, це хороший індикатор для розуміння 

загальної картини з гарантуванням вкладів, але для визначення максимальної 

суми відшкодування його використання не є доцільним. 

Ще одним показником, який пропонується для аналізу фондами 

гарантування, - це показник середнього розміру вкладу. Водночас, методика його 

розрахунку є такою, що фактично використовувати його в розрахунках 

максимальної суми відшкодування недоцільно, оскільки не враховуються види 

депозитних рахунків а ні за строками, а ні за валютами. Зрозуміло, що основна 

ідея існування фонду – це не тривіальний захист вкладів, а в тому числі захист 

вкладів з метою підтримання довіри вкладників не стільки до банківської 

системи, як до системи заощаджень, для стимулювання інвестування коштів, 

щоб вони працювали на економічний розвиток. У цьому контексті важливим є 

захист строкових вкладів, і зрозуміло, що обсяги строкових вкладів можуть 

суттєво перевищувати обсяги вкладів на вимогу. Тому варто було б 

розраховувати окремо середню суму вкладу за депозитами на вимогу та за 
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депозитами на строк. Оскільки наша увага зосереджена на країнах Східного 

партнерства, в яких існує проблема довіри до національної валюти і відповідно 

вкладів у національній валюті, варто було б також відслідковувати в динаміці 

валютну структуру депозитів на вимогу та строкових депозитів. Зважаючи на те, 

що в цих країнах наявні серед домогосподарств девальваційні очікування, варто 

було б одразу надавати обсяги валютних вкладів не тільки в національній валюті, 

але й в іноземній, що дозволило б розуміти кращою мірою наслідки девальвації 

з точки зору провокування можливого відтоку вкладів. 

Вченими також пропонуються до розрахунку такі показники з огляду на 

можливості моніторингової діяльності фондів гарантування, а саме коефіцієнт 

відношення депозитів, що підлягають відшкодуванню за видами, до загального 

обсягу депозитів; коефіцієнт відношення депозитів, що підлягають 

відшкодуванню за видами та за сумами, до депозитів, що підлягають 

відшкодуванню за видами або до загального обсягу депозитів [311, с. 17]. Так, 

останній показник розраховується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

України і його значення склало на 01.01.2017 р. – 38,7%. Для порівняння 

значення цього ж показника, але в 2012 р. склало у більшості країн ЄС більше 

50% [311, с. 12]. Це вже є свідченням того, що максимальна сума відшкодування, 

яка пропонується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні не є 

достатньою і має бути підвищена. 

Чинник строку відновлення прав на вклади є не менш вагомим, ніж два 

попередні: види вкладів, які підлягають страхуванню, та сума відшкодування. 

Розуміння вкладниками того, коли вклади стануть доступними для 

користування, сприяє підвищенню рівня довіри до банківської системи. 

Тривалий час в Україні не було чітко визначеного строку доступності вкладів, 

оскільки на законодавчому рівні було дозволено введення мораторію на 

виконання вимог вкладників та кредиторів. Також була передбачена можливість 

подовжувати дію мораторію. Так, внаслідок глобальної фінансової кризи 

виникла велика кількість проблемних банків в Україні, в яких мораторій на 
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задоволення вимог вкладників та кредиторів тривав від шести до вісімнадцяти 

місяців, що не сприяло відновленню довіри вкладників до банків. Водночас, 

більшість банків, в яких було запроваджено такий мораторій, стали банкрутами 

Додаток О. Як результат, протягом тривалого проміжку часу у вкладників не 

було можливості отримати розміщені вклади. Саме тому так важливо усім 

країнам, в яких створені системи гарантування вкладів, дотримуватися чітких та 

прозорих умов відшкодування вкладів. Якщо говорити про країни Східного 

партнерства, в яких запроваджені системи гарантування вкладів, то, як вже було 

зауважено, варто рухатися в напрямку імплементацій положень Директиви ЄС 

№ 2014/49, згідно з якою «Система гарантування депозитів має забезпечувати, 

щоб сума по вкладу була виплачена протягом семи робочих днів» [345] із дати 

визнання банку неплатоспроможним. Навіть країнам ЄС дається перехідний 

період до 31 грудня 2023 року, коли держави-учасниці можуть встановлювати 

терміни виплати страхового відшкодування, що становлять до: 20 робочих днів 

до 31 грудня 2018 р.; 15 робочих днів з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2020 р.; 10 

робочих днів з 1 січня 2021 р. по 31 грудня 2023 р. Однак протягом визначеного 

перехідного періоду системи гарантування депозитів мають забезпечити виплати 

вкладникам для оплати вартості життя в п’ятиденний термін. Ця сума надалі буде 

вирахувана з загального обсягу відшкодування [345]. В Україні наразі Законом 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що 

«Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті 

України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих 

днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше 

ніж 500000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури 

виведення Фондом банку з ринку» [167]. 

Таким чином, системи гарантування вкладів передусім необхідно 

розглядати як превентивний інструмент, який, однак у періоди виникнення 

шокових ситуацій, все одно потребує державної підтримки. Подальший аналіз 
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адаптації банківської системи до шоків депозитного ринку ми провадитимемо в 

такій послідовності: дії банку, дії фінансових регуляторів, дії держави. 

Якщо розпочинається відтік вкладів, то банк у цій ситуації може зробити 

небагато, зважаючи на те, що він є фінансовим посередником і всі кошти є 

вкладеними, за виключенням невеликої частини, яка забезпечує його поточну 

ліквідність. Це означає, що, якщо до банку масово звертаються вкладники з 

вимогою повернення депозитів, є лише декілька можливостей.  

По-перше, частина вкладів справді може бути повернута, оскільки, як вже 

було зазначено, банки мають дотримуватися нормативів ліквідності, а отже, 

завжди є частина коштів, яка може бути використана для виплат.  

По-друге, це вихід на міжбанківський кредитний ринок, але якщо шок 

відтоку вкладів стосується не одного банку, а декількох, то такі можливості 

суттєво звужуються.  

По-третє, якщо цих коштів не вистачає, то розпочинається ліквідація 

активів. Ліквідація активів спочатку передбачає продаж їх найліквідніших 

складових – цінних паперів, а надалі – це продаж інших активів. Проте, з 

продажом активів виникає декілька проблем: час та вартість. Якщо цінні папери 

за умови ефективно функціонуючого ринку можна продати достатньо швидко й 

з невеликим або ж взагалі нульовим дисконтом, то продаж інших активів – це 

вже складний процес, який потребує часу не тільки для їх оцінювання, але й 

пошуку покупців, які готові купувати такі активи, причому вартість їх буде 

суттєво   відрізнятися  від  балансової.   

По-четверте, ще одним шляхом повернення вкладників або ж залучення 

нових вкладників можуть бути більш вигідні умови розміщення коштів, зокрема 

підвищення ставок. Під час глобальної фінансової кризи банки більшості 

досліджуваних країн вдалися до таких заходів (рис. 3. 4 – 3. 5). Хочемо звернути 

увагу у цьому зв’язку на декілька моментів. Цілком очевидні відмінності між 

досліджуваними країнами в динаміці відсоткових ставок. Так, банки країн 

першої та другої груп після реакції на глобальну фінансову кризу і підвищення 



276 
 

 
 

відсоткових ставок в подальшому обрали шлях їх зниження. Вочевидь, це 

зумовлено декількома причинами. Причина перша – це запровадження нових 

сум відшкодування за депозитами в країнах ЄС. Як було вже зазначено вище, для 

деяких країн нові суми відшкодування є занадто високими порівняно з 

потенційними можливостями вкладників. Друга причина – рецесія, а отже, 

низький попит з боку клієнтів на кредити, а відтак – низький попит на депозитні 

ресурси з боку банків.  

 

Рис. 3. 4. Динаміка банківських процентних ставок за депозитами в розрізі 

досліджуваних країн за 2005-2019 рр., %8 

Джерело: [196, 198, 200, 220, 227, 228, 229] 

У країнах третьої групи – ситуація набагато гірша через те, що в 

досліджуваний проміжок часу більшість цих країн піддалися впливу нових шоків 

та нових криз (рис. 3. 5). Виділення бюджетних коштів урядами для надання 

допомоги банкам – це фактично остання лінія оборони і якщо цей інструмент 

                                                 
8 За більшістю країн дані використані з бази даних Світового банку. Інші країни не мають такої 

зведеної статистики, а тому були використані дані ефективної ставки за новими депозитами 

домогосподарств від одного до двох років у Німеччині, Франції, Великій Британії, країнах 

Балтії, Польщі, Хорватії, Словенії і Словаччині. США – дані відсутні. 
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задіюється, це означає, що шокова ситуація є справді надзвичайною. Якщо 

система гарантування є передусім превентивним інструментом, то фінансування 

з бюджету – це вже вимушений крок, без якого неможливе відновлення 

стабільності та стійкості банківської системи. Такі надзвичайні заходи були 

застосовані після глобальної фінансової кризи в США, Великій Британії та 

країнах ЄС в рамках спеціально створених цільових фондів грошових коштів та 

надання гарантій. Варто зазначити, що ці заходи, як правило, є комплексними й 

дуже складно або правильніше сказати практично неможливо виокремити 

заходи, які стосуються винятково розв’язанню проблеми з відтоком депозитів. 

 

Рис. 3. 5. Динаміка банківських процентних ставок за депозитами в розрізі країн 

Східного партнерства за 2005 – 2019 рр., % 

Джерело: [220] 

Отже, ефективність функціонування систем гарантування вкладів 

безпосередньо залежить від їх спроможності відповідати вимогам вкладників. 

Водночас, задоволення потреб вкладників у відшкодуванні їх вкладів у 

результаті неплатоспроможності банків не можна розглядати без зв’язку з 

моральним ризиком. Спроможність вітчизняної системи гарантування 

протидіяти паніці вкладників є дискусійним питанням. На нашу думку, в Україні 



278 
 

 
 

система гарантування вкладів потребує нової реформації, особливо в частині 

збільшення максимальної суми відшкодування та розширення видів депозитів, 

які підлягають відшкодуванню, що й буде відображено в заключному розділі 

монографії. 

 

 

 

3.2. Інструменти адаптації банківської системи до шоків кредитного 

ринку 

 

Адаптацію до шоків, які виникають на кредитному ринку, необхідно 

розглядати як з точки зору їх різновидів (шок зміни процентних ставок за 

кредитами, шок зміни обсягів кредитування, шок зростання проблемної 

заборгованості, так і з точки зору інституційних рівнів, на яких здійснюється 

адаптація (банки, фінансові регулятори, держава). 

Шок від зниження відсоткових ставок за кредитами може мати значні 

наслідки для банків, однак, зазвичай, такий шок не матиме системних наслідків 

і він реалізується для окремих банків, якщо дюрація зобов’язань перевищує 

дюрацію активів. Фактично, потрапляння в таку ситуацію – це швидше 

прорахунки менеджерів банку. Тому адаптація до такого виду шоку 

здійснюється шляхом переструктурування активів та зобов’язань за строками, а 

наслідком може бути втрата прибутку.  

Натомість шок від зростання відсоткових ставок за кредитами може мати 

більш негативні наслідки, ніж шок від їх зниження. Адаптація до такого шоку 

також здійснюватиметься більшою мірою на рівні банків, ніж на рівні 

фінансових регуляторів чи держави. По-перше, це пов’язано з тим, що банки, 

маючи на меті мінімізацію ризиків, встановлюють для позичальників плаваючі 

відсоткові ставки. Підвищення відсоткових ставок зумовить зміну умов 

кредитування позичальників, частина з яких не буде спроможна обслуговувати 

кредитну заборгованість, а відтак для банків це означає зростання обсягів 
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проблемної заборгованості. Інструментами адаптації до цього виду шоку на рівні 

банків є реструктуризація заборгованості таким чином, щоб позичальник 

залишався платоспроможним, і пошук банка-партнера для перекредитування. 

Реструктуризація кредиту в цьому випадку полягатиме в збільшенні строку 

кредитування (це дозволяє зменшити боргове навантаження з обслуговування 

кредиту). Пошук банка-партнера для перекредитування – це адекватний 

інструмент адаптації, якщо неможлива реструктуризація кредиту на прийнятних 

для банку умовах. Такий варіант можливий у випадку, якщо банк-партнер має 

можливість фондуватися на більш вигідних умовах, а отже, позичальник може 

розраховувати на незначне зростання вартості кредиту. Якщо ж ці інструменти 

адаптації не спрацьовують, або явище неплатоспроможності позичальників 

набуває системного характеру, тоді використовуються інші інструменти 

адаптації вже до шоку зростання проблемної заборгованості. 

По-друге, інструментом адаптації до зростання відсоткових ставок на рівні 

банків також є їх переорієнтація на інші, більш прибуткові, напрями 

кредитування або інвестування. Як правило, такими напрямами стають 

роздрібне споживче кредитування і кредитування торгівельних організацій, 

прибутковість діяльності яких є зазвичай вищою, ніж інших галузей економіки. 

По-третє, інструментами адаптації можуть бути також оптимізація витрат 

банку і скорочення процентної маржі. Проте, застосування таких інструментів 

має певні обмеження, оскільки може призвести до втрати кваліфікованого 

персоналу (якщо оптимізація витрат відбувається за рахунок скорочення 

персоналу і вимушеної оптимізації департаментів банків) або до проблем з 

ліквідністю у разі скорочення процентної маржі. У разі якщо оптимізація витрат 

– це рух у напрямку діджиталізації, то банк матиме не тільки короткострокові, 

але й довгострокові переваги на кредитному ринку. 

По-четверте, інструментом адаптації може бути співпраця з міжнародними 

фінансовими установами. В умовах високих відсоткових ставок в Україні для 

малого та середнього бізнесу банки України співпрацюють з низкою 
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міжнародних організацій, що уможливлює надання кредитів за прийнятними 

відсотковими ставками. Кредиторами у цих ініціативах є такі міжнародні 

організації, як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Німецький державний банк розвитку (KfW) 

і створений за його участю Німецько-український фонд (НУФ), Європейський 

інвестиційний фонд (ЄІФ), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та інші 

(табл. 3.3).  

Незважаючи на те, що шок від зростання процентних ставок на кредитному 

ринку передбачає застосування інструментів адаптації передусім на рівні банків, 

також можливим є і застосування інструментів адаптації на рівні центрального 

банку та держави.  

Так, центральний банк може застосовувати інструменти монетарної 

політики для зниження відсоткових ставок шляхом зниження облікової ставки, 

норми резервування або придбання державних цінних паперів, а також 

застосовуючи й інші інструменти, зокрема, зниження стандартів до забезпечення 

кредитів рефінансування, які надаються банкам. Найшвидшими за дієвістю 

будуть два останні інструменти, натомість використання облікової ставки має 

більш пролонгований у часі вплив. 

Інструментами адаптації до шоку зростання відсоткових ставок на рівні 

держави є державні програми для підтримки кредитування окремих груп 

позичальників (молодих фахівців, сімей тощо), окремих галузей 

(сільськогосподарські товаровиробники, зелена енергетика тощо), малого та 

середнього бізнесу і т.д. Визначити економічну ефективність застосування таких 

інструментів достатньо складно, оскільки в більшості випадків здобувається 

соціальний ефект. Так, підтримка малого та середнього бізнесу – основи 

економічного зростання розвинених країн – у країнах, що розвивається може не 

дати очікуваного ефекту, оскільки такі підприємства можуть створюватися, 

наприклад, для мінімізації оподаткування.  
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Таблиця 3. 3 

Умови кредитування МСП за участі міжнародних установ та фондів 

Умови 

кредитів 

Western NIS 

Enterprise Fund 

Європейський 

інвестиційний 

банк 

Європейський 

інвестиційний 

банк та 

Європейський 

інвестиційний 

фонд 

Німецько-

український фонд 

П
о
п

ер
ед

н
і 

у
м

о
в
и

 

 не менше 

50% працівників 

– соціально 

незахищені 

верстви 

населення 

(інваліди, 

ветерани та 

постраждалі від 

збройних 

конфліктів, 

внутрішньо - 

переміщені 

особи, тощо); 

 від 10% 

чистого 

прибутку 

підприємство 

передає на 

вирішення 

соціальних 

питань, 

працевлаштовує 

соціально 

незахищені 

верстви 

населення 

(менше 50% 

працівників); 

 від 20% 

чистого 

прибутку 

підприємство 

передає на 

вирішення 

соціальних 

проблем. 

Кредити на 

розвиток 

бізнесу. 

Пріоритетні 

напрямки 

кредитування: 

агросектор, 

промисловість, 

послуги 

- Фізичні особи-

підприємці (ФОП) 

Мікропідприємства 

(не більш ніж 20 

постійних 

працівників) 

Малі підприємства 

(не більш ніж 250 

постійних 

працівників) 

Середні 

підприємства (не 

більш ніж 500 

постійних 

працівників) 

Фінансування 

виробництва, 

сфери послуг, 

сільського 

господарства, 

торгівлі (тільки для 

ФОП та 

мікропідприємств) 

В
ал

ю
та

 

к
р
ед

и
ту

 

гривня гривня, долар США, євро гривня 
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Закінчення табл. 3.3 

Умови 

кредитів 

Western NIS 

Enterprise Fund 

Європейський 

інвестиційний 

банк 

Європейський 

інвестиційний 

банк та 

Європейський 

інвестиційний 

фонд 

Німецько-

український фонд 

С
у
м

а 
к
р
ед

и
ту

 

10000 – 100000 

дол США 

до 12500000 

євро 

до 5 000 000 

євро (або 

еквівалент в 

гривні/доларах 

США) 

Максимальний 

обсяг кредиту: 

25000 євро (для 

ФОП та 

мікропідприємств) 

100000 євро (для 

малих 

підприємств) 

250000 євро (для 

середніх 

підприємств) 

С
тр

о
к
 к

р
ед

и
ту

 

до 3 років 24 - 60 місяців 

на поповнення 

обігових коштів – від 

6 місяців до 36 

місяців; 

на 

створення/придбання 

основних засобів від 6 

до 60 місяців 

3 роки (для 

фінансування 

обігового 

капіталу); 

5 років (для 

фінансування 

інвестицій в 

основні засоби) 

В
ід

со
тк

о
в
а 

ст
ав

к
а 

від 5% річних 

в 

національній 

валюті: 

знижена на 

1,25% річних 

від 

стандартної; 

в іноземній 

валюті: 

знижена на 

0,5% річних 

від 

стандартної 

за домовленістю 

для діючих 

кредитів, які 

переводяться на 

програму НУФ: 

мінус 0,5% 

річних від 

діючої 

процентної 

ставки; 

для нових 

кредитів: мінус 

1% річних; 

З
аб

ез
п

еч
ен

н
я
 

депозит фонду 

WNISEF, 

транспорт, 

нерухомість, 

обладнання 

за 

домовленістю 

70% кредиту 

забезпечено гарантією 

ЄІБ 30% від суми 

кредиту – 

заставою/іпотекою 

рухомого та/або 

нерухомого майна 

за домовленістю 

Джерело: складено автором за даними [245] 
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Адаптація до шоків зростання обсягів кредиту або кредитних бумів 

передбачає використання більш різноманітного інструментарію на всіх 

інституційних рівнях. 

Адаптація банків до кредитних бумів може відбуватися декількома 

шляхами. Перший шлях – це активний розвиток кредитування і, як наслідок, 

проциклічна поведінка банку. Це обумовлено тим, що у кредитних політиках 

банків не тільки передбачаються напрями кредитування, але й частка ринку, яку 

банки хочуть тримати. Кредитний бум призводить до розмивання цієї частки, а 

тому банки докладають максимум зусиль для її збільшення, в т.ч. через зниження 

вимог до позичальників. Якщо більшість банків обирає саме таку поведінку, це 

означає, що мають втручатися фінансові регулятори відповідно до своїх 

повноважень і застосовувати або інструменти монетарної політики, або більш 

дієві інструменти макропруденційної політики. Другий шлях – це зважений 

підхід до кредитування, без намагання втримати чи збільшити частку ринку, з 

дотриманням основних принципів кредитування і розуміння ризиків, які його 

супроводжують. Як правило, другий шлях обирає меншість банків. 

Саме тому гальмування кредитних бумів як шоків кредитного ринку – це 

завдання або фінансових регуляторів, або держави.  

Фінансові регулятори, як вже було відзначено, можуть застосовувати 

інструменти монетарної і макропруденційної політик. Дієвість кожного з 

інструментів залежить від економічних умов, які існують в тій чи іншій країні, а 

також розуміння того, що інструменти монетарної політики – це інструменти, 

передусім, підтримання стабільності національної валюти, в той час як 

інструменти макропруденційної політики – це інструменти підтримання 

фінансової стабільності. 

Такий інструмент адаптації до шоку кредитного буму як облікова ставка 

не є ефективним як в розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. У 

країнах, що розвиваються, в період до глобальної фінансової кризи, коли мав 

місце кредитний бум, ФРС і ЄЦБ активно підвищували облікову ставку, але це 
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не призвело навіть до пом’якшення його наслідків. В Україні, наприклад, до 

2016 р. узагалі не простежувалося зв’язку між обліковою ставкою і обсягами 

кредитування, і лише останнім часом ситуація поступово змінюється. Це 

означає, що цей інструмент може бути застосований, але лише як другорядний. 

Надзвичайно ефективним як інструмент гальмування шоку кредитного 

буму є норма обов’язкових резервів. Особливістю застосування цього 

інструмента в країнах, що розвиваються, є також можливість його диференціації 

залежно від валюти вкладів, вкладників, а також строку вкладів. Проте більшість 

науковців завважують, що дія цього інструмента може мати шоковий вплив на 

ліквідність банків, а тому в розвинених країнах його застосування є обмеженим. 

Якщо змоделювати ситуацію зі зміною норми обов’язкових резервів, то у 

найбільш спрощеному варіанті її можна представити так: час t0 – норма 

резервування становить 𝑟0 залучається депозит у обсязі 𝐷 на один рік за ставкою 

𝑖𝐷0 та розміщується у кредит на один рік за ставкою 𝑖𝐿0. У час t1  відбувається 

зміна норми резервування – її підвищення – до 𝑟1 , при цьому 𝑟1 > 𝑟0 , знову 

залучається депозит у обсязі 𝐷 на один рік за ставкою 𝑖𝐷1. Значення ставки 𝑖𝐷1 

може бути як вищим, так і нижчим за ставку 𝑖𝐷0  залежно від ситуації на 

депозитному ринку. Цей депозит розміщується у кредит на 1 рік за ставкою 𝑖𝐿1, 

яка перевищує ставку 𝑖𝐿0  через підвищення норми обов’язкових резервів. За 

інших рівних умов прибуток банку становитиме: 

𝑃 = 𝐷 ∙ (1 − 𝑟0) ∙ 𝑖𝐿0 + ((2 ∙ 𝐷 ∙ (1 − 𝑟1) − 𝐷 ∙ (1 − 𝑟0)) ∙ 𝑖𝐿1 − 𝐷 ∙ 𝑖𝐷0 − 𝐷 ∙ 𝑖𝐷1(3. 2) 

Завданням банку є отримання прибутку, а тому цю формулу можна 

переписати як: 

𝐷 ∙ (1 − 𝑟0) ∙ 𝑖𝐿0 + ((2 ∙ 𝐷 ∙ (1 − 𝑟1) − 𝐷 ∙ (1 − 𝑟0)) ∙ 𝑖𝐿1 − 𝐷 ∙ 𝑖𝐷0 − 𝐷 ∙ 𝑖𝐷1 ≥ 0 (3. 3) 

Далі формулу 3. 4 можна трансформувати: 

(1 − 𝑟0) ∙ 𝑖𝐿0 + ((2 ∙ (1 − 𝑟1) − (1 − 𝑟0)) ∙ 𝑖𝐿1 − 𝑖𝐷0 − 𝑖𝐷1 ≥ 0 (3. 4) 

(1 − 𝑟0) ∙ 𝑖𝐿0 + 2 ∙ 𝑖𝐿1 ∙ (1 − 𝑟1) − (1 − 𝑟0) ∙ 𝑖𝐿1 − 𝑖𝐷0 − 𝑖𝐷1 ≥ 0 (3. 5) 

(1 − 𝑟0) ∙ (𝑖𝐿0 − 𝑖𝐿1) + 2 ∙ 𝑖𝐿1 ∙ (1 − 𝑟1) − 𝑖𝐷0 − 𝑖𝐷1 ≥ 0 (3. 6) 
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(1 − 𝑟0) ∙ (𝑖𝐿0 − 𝑖𝐿1) + 2 ∙ 𝑖𝐿1 ∙ (1 − 𝑟1) − (𝑖𝐷0 + 𝑖𝐷1) ≥ 0 (3. 7) 

2 ∙ 𝑖𝐿1 ∙ (1 − 𝑟1) − (1 − 𝑟0) ∙ (𝑖𝐿1 − 𝑖𝐿0) − (𝑖𝐷0 + 𝑖𝐷1) ≥ 0 (3. 8) 

У результаті підвищена відсоткова ставка через зростання норми 

резервування має не тільки компенсувати вартість ресурсів, залучених у двох 

періодах, але й різницю між процентними ставками за кредитами. І шоковість 

застосування цього інструменту полягає у тому, що він застосовується не тільки 

для нових депозитів, але й депозитів, залучених у попередніх періодах. 

Продаж державних цінних паперів є ще одним інструментом для 

гальмування розгортання шоку кредитного буму, однак, виникає інша проблема 

– ефективне розміщення коштів, залучених через державні цінні папери, 

оскільки це боргові цінні папери і їх необхідно обслуговувати. Якщо держава 

буде витрачати ці кошти неефективно, може виникнути загроза дефолту країни. 

Саме тому найбільш ефективними вважаються інструменти 

макропруденційної політики: LTV (loan to value) – співвідношення суми кредиту 

до вартості його забезпечення, DTI (debt to income) – співвідношення боргу 

позичальника до його доходів, DLLP (time-varying/dynamic loan loss provisioning) 

– вимога до доформування резервів в умовах кредитного буму, 

CCB (countercyclical capital buffer) – вимога до доформування капіталу, SIFI 

(systemically important financial institutions) – підвищені вимоги до капіталу або 

інших показників системно важливих установ порівняно зі звичайними 

установами, MLR (minimum leverage ratio) – обмеження рівня левереджу банків, 

IBL (inter bank limits) – обмеження на міжбанківські операції, CL (concentration 

limits) – обмеження за групами позичальників і видами кредитів, LFCL (limits on 

foreign currency loans) – обмеження на кредитування в іноземній валюті, LCG 

(limits on credit growth) – ліміти на зростання обсягів кредитування, LDCL (limits 

on domestic currency loan) – обмеження на кредитування в національній валюті, 

CRRFC (countercyclical reserve requirements and/ or FX) – формування 

контрциклічних резервів, зокрема під специфічні ризики та інші [318]. 
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Зазначимо, що більшість цих обмежень присутні в більшості кредитних 

політик банку, однак, проблема полягає у тому, що коли розпочинається 

кредитний бум, банки схильні до пом’якшення цих показників. Тому 

встановлення чітких обмежень фінансовими регуляторами дозволяє зупинити 

нераціональну поведінку банків. Встановлення таких обмежень, на відміну від 

підвищення норми резервування, є більш ефективним, оскільки ці обмеження у 

своїй більшості застосовуються лише до нових наданих кредитів, і це суттєво 

знижує шок від їх впровадження для банків. Дані рис. 3. 6 засвідчують зростання 

популярності таких інструментів як в розвинених країнах, так і особливо в 

країнах, що розвиваються. 

 

Рис. 3. 6. Динаміка кількості країн, які використовують інструменти 

макропруденційної політики (AE – розвинені країни, EMDE – країни, що 

розвиваються, та країни з економіками, що формуються) за 1990 – 2016 рр. 

Джерело: [278, с. 8] 

Якщо ж аналізувати в розрізі конкретних інструментів, то варто зазначити, 

що існують відмінності у частоті використання тих чи інших інструментів 

залежно від розвитку країн. Найбільш популярними інструментами 

макропруденційної політики є ліміти концентрації (75%), ліміти на 

міжбанківські операції (29%), ліміти на LTV (21%) і формування контрциклічних 

резервів (21%). Найменш застосовуваними інструментами є обмеження 

діяльності системно важливих фінансових установ (1%) і застосування 

контрциклічного буфера (2%) [318]. Проте, необхідно зважати на той факт, що 
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дослідження стосується періоду 2000-2013 р., а практики щодо застосування 

контрциклічного буфера постійно вдосконалюються, то роль цього інструмента 

суттєво зростає. Якщо ж здійснювати аналіз в розрізі країн, то для розвинених 

країн найбільш популярними інструментами є ліміти концентрації, LTV-ліміти, 

ліміти на міжбанківські операції. Натомість, для країн, що розвиваються – ліміти 

концентрації, формування резервів, прямі обмеження на зростання обсягів 

кредитування (рис. 3.7). 

 

Рис. 3. 7. Частота використання макропруденційних інструментів як відношення 

країн-років, що використовують даний інструмент, до загальної кількості країн-

років, які використовують макропруденційних політику за період вибірки 2000-

2013 рр. 

Джерело: побудовано за даними [318] 

Отже, очевидно, що країнам, що розвиваються, бракує досвіду у 

використанні найбільш гнучких інструментів макропруденційної політики для 

адаптації до шоків кредитних бумів. 

Адаптація до шоків зменшення обсягів кредитування має розглядатися у 

контексті причин такого скорочення. Якщо це зупинка кредитування, яка є 

результатом попереднього кредитного буму, то будуть застосовуватися 
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інструменти на рівні банків – для збалансування позицій активів і зобов’язань, 

на рівні фінансових регуляторів – для підтримки ліквідності банків, на рівні 

держави – для порятунку банків у тому випадку, якщо суттєве скорочення 

кредитування може призвести до неплатоспроможності банків. Якщо 

скорочення обсягів кредитування відбувається за окремими групами 

позичальників чи видів кредитування, то адаптація відбуватиметься переважно 

на рівні банків шляхом переорієнтації кредитної політики. 

Шоки від зростання проблемної заборгованості є надзвичайними за своїми 

наслідками як для окремих банків, так і для банківської системи загалом. Існує 

дві основні причини виникнення проблемних кредитів у банках: внутрішні 

(зумовлені неадекватною кредитною політикою банку, неправильною оцінкою 

кредитного ризику банку, неврахуванням операційних ризиків банку тощо) та 

зовнішні (неплатоспроможність позичальника як через його неефективну 

діяльність, так і через загальноекономічні чинники). Відповідно, адаптація до 

шоку зростання проблемної заборгованості може відбуватися на рівні банків і на 

рівні фінансових регуляторів, при чому якщо зростання проблемної 

заборгованості зумовлено внутрішніми чинниками, то більшою мірою 

відбуватиметься адаптація на рівні банків, а от якщо зовнішніми, і зокрема, 

зумовленими загальноекономічними чинниками, то на рівні фінансових 

регуляторів і держави. 

Варто відзначити, що адаптація до шоків зростання проблемної 

заборгованості значною мірою передбачає використання інструментів адаптації 

до шоків кредитних бумів, зокрема, в частині застосування інструментів 

макропруденційної політики. 

На рівні банків адаптація до шоків зростання проблемної заборгованості 

може передбачати застосування таких інструментів: підвищення вимог до оцінки 

кредитоспроможності позичальників для того, щоб у подальшому мінімізувати 

зростання проблемної заборгованості через надання неякісних нових кредитів; 

зміна кредитної політики; ліквідація проблемної заборгованості з використанням 
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низки інструментів (реструктуризація та стягнення проблемних кредитів через 

суд, продаж колекторським компаніям, списання, прямий продаж, 

сек’юритизація тощо). 

На рівні фінансових регуляторів – це застосування інструментів 

макропруденційної політики, зокрема, підвищення вимог до співвідношення 

суми кредиту до вартості його забезпечення, співвідношення боргу 

позичальника до його доходів, підвищені вимоги до капіталу або інших 

показників системно важливих установ порівняно зі звичайними установами, 

обмеження рівня левереджу банків, обмеження за групами позичальників і 

видами кредитів, обмеження на кредитування в іноземній і в національній 

валютах, встановлення обмежень на зростання обсягів кредитування, 

формування контрциклічних резервів, зокрема під специфічні ризики. 

На рівні держави інструменти адаптації до шоків зростання проблемної 

заборгованості – це формування спеціальних фондів або створення спеціальних 

установ, завданням яких буде придбання проблемної заборгованості. Як 

правило, держава задіюється лише в тому разі, коли шок від зростання 

проблемної заборгованості охоплює всю банківську систему. 

Підвищення вимог до оцінки кредитоспроможності позичальників як 

інструмент адаптації до шоків зростання проблемної заборгованості може 

використовуватися і банками, і фінансовими регуляторами. Практично кожен 

банк має власну систему визначення кредитоспроможності позичальника, 

зважаючи на специфіку його діяльності. Однак, у більшості країн світу фінансові 

регулятори рекомендують певні підходи до визначення класу позичальників, 

оцінки забезпечення, а також пропонують низку показників, які обов’язково 

необхідно враховувати для визначення їх кредитоспроможності. Одними із таких 

показників, які є ефективними інструментами не тільки адаптації, але й 

упередження виникнення проблемних кредитів, є показник відношення 

щомісячних платежів за кредитом до щомісячних доходів позичальника та 

показник відношення обсягів кредиту до забезпечення [400]. Так, у Литві 
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фінансовим регулятором встановлено обмеження за DTI у 40%. У Польщі та 

Румунії існують такі обмеження щодо іпотечних кредитів [371]. 

Водночас, банки мають достатньо багато свободи в інтерпретації 

показників, оскільки системи кредит-скорингу розробляються безпосередньо 

фахівцями банків, а в фінансовій сфері складно провести чітку уніфікацію 

показників та їх тлумачення, визначення вартості забезпечення в умовах 

постійних змін цін на ринку. Власне, через це і виникають проблеми, особливо в 

періоди кредитних бумів, коли банки суттєво послаблюють вимоги до 

потенційних позичальників. 

Зміна кредитної політики є ще одним інструментом адаптації до шоків 

зростання проблемної заборгованості. Варто зауважити, що зростання 

проблемної заборгованості не завжди відбувається за всіма видами кредитних 

портфелів, які можна структурувати за різними ознаками. Так, кредитні портфелі 

можна структурувати як портфелі кредитів домогосподарствам, малому і 

середньому бізнесу, великим підприємствам. Відповідно, якщо відбувається 

значне зростання проблемної заборгованості в сегменті кредитування 

домогосподарств, банки можуть переорієнтувати кредитну політику і активніше 

кредитувати малий і середній бізнес або великі компанії. Водночас, портфель 

кредитів домогосподарств можна структурувати на портфель іпотечних 

кредитів, автокредитів, кредитів за кредитними картками, роздрібних споживчих 

кредитів. І наприклад, якщо відбувається значне зростання проблемних кредитів 

в портфелі іпотечних кредитів, то відповідно, переорієнтуватися на інші види 

кредитування. 

Досить часто причиною виникнення проблемних кредитів є концентрація 

на певних напрямах кредитування, на певних групах позичальників тощо. 

Зазвичай, банки в своїй практиці використовують ліміти і схожі ліміти 

застосовують й фінансові регулятори (рис. 3. 8). Це дозволяє банкам: уникнути 

критичних для збереження платоспроможності втрат від необдуманої 
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концентрації будь-якого виду ризику; диверсифікувати кредитний портфель з 

метою скорочення концентрації та забезпечення стабільного прибутку. 

 

Рис. 3. 8. Види лімітів кредитування 

Джерело: складено автором 

Ліміти можуть установлюватися у вигляді нормативів або абсолютних 

граничних величин. У якості бази розрахунку нормативу може 

використовуватися обсяг власного капіталу банку або розмір кредитного 

портфеля і деякі інші показники. Знову-таки, основна проблема використання 

цих лімітів полягає в тому, що в періоди буму банки можуть допускати певні 

відхилення від них. Так, в аналізованих нами країнах є два сегменти 

кредитування, – іпотечне кредитування та споживче кредитування, які можуть 

бути в той чи інший період надзвичайно прибутковими. Наприклад, у країнах 

Східного партнерства реальна процентна ставка за споживчими кредитами може 

сягати 100% і вище. У разі іпотечного кредитування, враховуючи поточні ставки 

та строк кредитування, виплати можуть у декілька разів перевищувати обсяг 

наданого кредиту. Ця висока прибутковість у результаті зумовлює дисбаланси в 

банківському кредитуванні, які своїм наслідком мають значні збитки. 

На рівні фінансових регуляторів також встановлюються ліміти та 

обмеження, зокрема це встановлення економічних нормативів кредитного 

ризику на одного позичальника, великих кредитних ризиків, кредитних ризиків 

на інсайдерів, що запобігає необґрунтованому зростанню концентрації у 

кредитному портфелі. Кількість таких нормативів може бути різною залежно від 

країни, так само як і від методик розрахунку та граничних значень. Розрахунок 
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нормативу кредитного ризику на одного позичальника може здійснюватися з 

використанням декількох методик, зокрема, в знаменнику може бути як 

загальний обсяг регулятивного капіталу, так і тільки окремі його складові, 

наприклад, основний капітал або капітал першого рівня. Відповідно, в 

чисельнику може бути як загальний обсяг заборгованості окремого клієнта, так і 

зважене його значення в залежності від сформованих резервів, якості 

забезпечення тощо. Граничні значення цього нормативу можуть коливатися в 

межах від 15% до 50% [470]. Як у рекомендаціях Базельського комітету, так і 

вимогах ФРС зупинилися на граничних значеннях 15% та 25% залежно від типу 

банку, який здійснює кредитування, зокрема обмеження в 15% стосується 

діяльності глобальних системно важливих банків [269; 464]. Звичайно, 

встановлення таких нормативів є певним запобіжним заходом для виникнення 

проблемних ситуацій, однак, зважаючи на методику розрахунку, у банків 

залишається простір для маніпулювання.  

Можуть використовуватися й інші обмеження. Зокрема, обмеження щодо 

максимального розміру реальної процентної ставки. Такий вид обмежень 

використовується в Грузії, яка має позитивний досвід у зниженні рівня 

проблемної заборгованості. Так, у Грузії ефективна процентна ставка за 

споживчими кредитами не має перевищувати 100%, а в подальшому регулятор 

має намір зменшити її максимальний розмір до 50% [176]. Проте, така практика 

є швидше винятком, ніж правилом, і використовується в країнах, в яких 

достатньо низький рівень соціальної відповідальності банків та відповідно 

фінансової грамотності населення. 

Ліквідація проблемної заборгованості як інструмент адаптації до шоку 

зростання проблемних кредитів передбачає використання не тільки широкого 

інструментарію, але й задіяння акціонерів банків, позичальників, кредиторів і 

вкладників банків, фінансових регуляторів і держави.  

Передусім, акціонери банків, які недоотримають прибуток або ж взагалі 

будуть змушені вкладати додаткові кошти для підтримання адекватності 
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капіталу здійснюваним операціям. Така практика була застосована в Україні, 

зокрема після запровадження нових підходів до формування резервів за 

кредитними операціями. У результаті частина банків завдяки нарощенню 

капіталу за рахунок внесків акціонерів залишилася на ринку, а решта була 

визнана неплатоспроможними й виведена з ринку. Один з найбільших банків –  

ПАТ «ПриватБанк» – був націоналізованим. 

Також це позичальники, оскільки саме щодо неплатоспроможних 

позичальників вчинятимуться дії щодо стягнення проблемної заборгованості, що 

звичайно вплине на їх фінансовий стан та репутацію, а в кінцевому підсумку й 

на стан економіки загалом. Це питання можна розглядати з декількох точок зору. 

І з точки зору можливості проведення реструктуризації заборгованості 

позичальника та його спроможності обслуговувати реструктуризований борг, і з 

точки зору продажу заставленого майна, що може призвести до колапсу на 

певних товарних ринках, і з точки зору подальшого провадження банківської 

діяльності в умовах, коли значна частка позичальників є проблемними. 

Задіяним може бути центральний банк, оскільки, як ми вже зазначали, 

зростання частки проблемної заборгованості може вплинути на фінансову 

стабільність банківської системи, а отже, будуть застосовані інструменти 

макропруденційної політики. 

Звичайно, це можуть бути кредитори та вкладники банку в тому разі, якщо 

буде досягнуто критичного рівня проблемної заборгованості, що може 

результувати в проблеми ліквідності або ж у застосування заходів примусового 

перетворення вкладів чи облігацій кредиторів на капітал банку. Так, 

застосування такої практики може бути виправданим для великих вкладників і 

кредиторів банку, якщо це дозволить їм зберегти власні кошти, які не 

покриваються системою гарантування. 

У найгіршому випадку також будуть задіяні органи гарантування 

(страхування) вкладів, якщо внаслідок неможливості ліквідації проблемних 

кредитів банком самостійно, буде прийнято вже рішення про ліквідацію банку. 
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У кінцевому підсумку, зрозуміло, що втрати того чи іншого розміру матиме 

економіка в цілому. 

Зважаючи на специфіку банківської діяльності, підкреслимо, що загалом 

ліквідація як інструмент адаптації до шоків зростання проблемних кредитів не 

може бути миттєвою. Обов’язково потрібен час і далі вже виникає інше 

запитання, за який час можна адаптуватися. У принципі, можна говорити про 

швидку або повільну ліквідацію проблемних кредитів [451]. У кожного з цих 

видів ліквідації як інструмента адаптації до шоків зростання проблемних 

кредитів є як позитивні, так і негативні наслідки. 

Так, якщо проблемні кредити будуть ліквідовуватися швидко, можуть 

виникнути такі негативні наслідки. По-перше, в разі швидкої ліквідації 

проблемних кредитів останньою лінією оборони є саме продаж застави. Це 

перше, з чого можна розпочати. Якщо таких проблемних кредитів у банківській 

системі небагато, то такий шлях адаптації є цілком виправданим. І, власне, він і 

передбачався на випадок неплатоспроможності позичальників. Водночас, якщо 

обсяг проблемних кредитів у банківській системі є високим і на ринках 

створюється ажіотаж з продажу заставленого майна, це миттєво негативно 

впливає на функціонування банків, оскільки ціни на таке заставлене майно 

будуть знижуватися відповідно до зростання обсягів його пропозиції. Це ефект 

так званих авральних продажів або «fire sales effect» [451, с. 13]. У результаті, 

банки можуть втратити значну частину коштів. По-друге, якщо банки 

неправильно оцінили ситуацію з ліквідацією значних обсягів проблемної 

заборгованості, може постати достатньо гостро проблема їх ліквідності, і як 

наслідок, ліквідація банків, які не спроможні виконати взяті на себе 

зобов’язання. По-третє, якщо швидка ліквідація проблемних кредитів 

передбачає задіяння третіх сторін, зокрема, колекторських компаній, можлива 

втрата довіри існуючих та потенційних клієнтів до банків. Зокрема, це якраз 

стосується таких масових шокових ситуацій, коли проблеми позичальників 

зумовлюються не їх особистими прорахунками, а проблемами загалом в 
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економіці. Найгірша ситуація виникає в тих випадках, коли економічні агенти 

мають шанси відновитися, але через бажання банків швидко очистити свої 

баланси, будуть збанкрутовані. Нарешті, по-четверте, наслідком таких дій є 

велика кількість банкрутств, навантаження на соціальну та фіскальну сфери 

[451, с. 13]. 

Позитивні наслідки швидкого розв’язання питання проблемних кредитів 

полягають у тому, що, по-перше, розформовуються резерви на покриття збитків 

за кредитними операціями; по-друге, банки, навіть втрачаючи частину коштів, 

отримують в своє розпорядження «живі» гроші, які в умовах, зокрема, 

недостатньої ліквідності, можуть бути використані для надання нових кредитів 

або здійснення нових інвестицій за привабливими процентними ставками через 

знову-таки брак коштів на ринку. 

Повільна ліквідація проблемних кредитів також може мати негативні 

наслідки. По-перше, через виникнення значного обсягу кредитів необхідно 

формувати значні обсяги резервів, а це не тільки відволікання ресурсів, які б 

могли бути використані ефективно, але й водночас навантаження на прибуток 

банку, який може перетворитися у значні збитки, які будуть відображені у 

фінансовій звітності.  

По-друге, зросте вартість ресурсів для банку, оскільки як кредитори, так і 

вкладники можуть оцінити збитки банку як фактор ризику, а, отже, 

вимагатимуть своєю поведінкою вищих процентних ставок.  

По-третє, навіть використання такого інструменту як реструктуризація 

боргів може мати негативні наслідки з огляду на готовність позичальників 

погашати борги.  

По-четверте, повільна ліквідація проблемної заборгованості робить 

банківську систему більш вразливою для нових шоків. 

Щодо позитивних моментів повільної ліквідації проблемних кредитів, то 

по-перше, це усвідомлення банком, у тому числі своєї відповідальності, за 

неправильно прийняті рішення, а не перекладання повністю відповідальності 
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лише на позичальників, як це відбувається якраз під час швидкої ліквідації 

проблемної заборгованості. Яскравий приклад – за наслідками шоків зростання 

проблемної заборгованості під час глобальної фінансової кризи – дії банків в 

Україні в сегменті валютного іпотечного кредитування. По-друге, зниження 

податкового навантаження на прибуток банку через тиск резервів.  

Отже, цілком очевидно, що незалежно від вибору швидкої чи повільної 

ліквідації проблемних кредитів, немає одностайно позитивного рішення. Тому 

пропонуються такі принципи, які можуть бути покладені в основу ліквідації 

проблемних кредитів [451, с. 22]:  

- оперативне визнання проблемних кредитів та вжиття заходів щодо їх 

ліквідації без задіяння «ефекту авральних продажів». Цей принцип 

передбачає, що як регулятори, так і керівництво банків не мають чекати на 

покращення ситуації в майбутньому в розрахунку на відновлення темпів 

економічного зростання та відновлення рівня цін на ринках відповідних 

активів, оскільки така політика тільки шкодить в кінцевому підсумку 

економіці через низький рівень відновлення кредитування, тривалий період 

економічної рецесії, а, отже, й тривалий період порушення фінансової 

стабільності банківської системи та підвищення рівня її чутливості до 

можливих нових шокових подій. Водночас, такі кроки мають бути зважені на 

ситуацію на ринках активів, щоб не був задіяний «ефект авральних продажів»; 

- розподіл збитків передусім серед акціонерів та інших інвесторів банків для 

уникнення морального ризику. Це означає, що апріорі держава чи інші (не 

проблемні) банки не мають покривати збитки проблемних банків. І в цьому 

аспекті неважливо, чи є банк системно важливим чи ні. Дотримання цього 

принципу, насправді, є дуже дискусійним. Проте, якщо говорити про досвід 

України, то виведення значної кількості банків за надзвичайно короткий 

проміжок часу, мало болісний вплив на усіх зацікавлених сторін. І якщо 

порівнювати ситуацію після глобальної фінансової кризи і після кризи, яка 

розпочалася у 2014 р., то оцінити результати достатньо складно і не можна 
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дати однозначну відповідь про ефективність повільного та швидкого 

розв’язання проблеми проблемних кредитів. Також ці міркування стосуються, 

в тому числі, й порятунку системно важливих банків; 

- ліквідація проблемних кредитів має обов’язково супроводжуватися 

оцінюванням життєздатності банків, в яких виникли значні обсяги 

проблемної заборгованості, в довгостроковій перспективі. Цей принцип має 

на меті виявлення банків щодо яких існує високий рівень загрози отримання 

ними статусу неплатоспроможних та проведення відповідних заходів з 

реструктуризації банківської системи. У короткостроковій перспективі такі 

заходи є достатньо витратними, особливо в разі, якщо відбувається 

націоналізація окремих банків, зокрема банків, які є системно важливими, 

однак, в довгостроковій перспективі буде сформована фінансово стабільна та 

стійка банківська система, яка може стати основою для відновлення або 

пожвавлення економічного зростання; 

- багатогранність політики з ліквідації проблемних кредитів передбачає 

застосування різних груп інструментів залежно від ситуації, яка складається 

в цьому сегменті. Для визначення адекватних інструментів, які можна 

застосувати в тій чи іншій ситуації, необхідно, по-перше, з’ясувати, наскільки 

серйозною є ситуація з проблемними кредитами та до якої групи кредитів 

належать найбільш проблемні кредити (споживче кредитування, іпотечне 

кредитування, кредитування середнього та малого бізнесу тощо). По-друге, 

необхідно відокремити якісний кредитний портфель від портфеля 

проблемних кредитів. І, по-третє, прийняти рішення як щодо заходів відносно 

портфеля проблемних кредитів, так і з’ясувати, наскільки життєздатним є 

банк з портфелем кредитів, який можна вважати якісним (рис. 3. 9) 

[451, с. 22]. 

Таким чином, основними інструментами адаптації до шоку зростання 

проблемної заборгованості є реструктуризація кредитів, списання проблемної 
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заборгованості, прямий продаж проблемних кредитів, сек’юритизація та 

відповідно стягнення заборгованості в судовому порядку.  

 

Рис. 3. 9. Послідовність дій в разі виникнення значних обсягів проблемної 

заборгованості 

Джерело: побудовано на основі [451, с. 23] 

Поряд з цим можуть використовуватися й інші інструменти, зокрема 

надання гарантій державою за цінними паперами, забезпеченням за яким можуть 

бути проблемні кредити, створення «поганих банків» тощо. Так, за наслідками 

глобальної фінансової кризи в окремих країнах, які ми досліджували, був 

застосований практично весь комплекс інструментів ліквідації проблемної 

заборгованості (табл. 3. 4).  

Ці інструменти можуть і, як правило, використовуються у сукупності, а їх 

вибір залежить від трьох основних факторів. Перший фактор – це ситуація в 

банку з ліквідністю. Якщо існують проблеми з ліквідністю, банк буде 

налаштований на вирішення проблеми кардинально та у великих обсягах, а отже, 

з великою ймовірністю будуть використані передусім такі інструменти, як прямі 

продажі та сек’юритизація [42]. Якщо таких нагальних проблем немає, то, 

ІІІ етап

Оцінювання інструментів, які 
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відповідно, першими в черзі будуть реструктуризація кредитів, вирішення 

питань у судовому порядку, і нарешті списання безнадійних боргів.  

Таблиця 3. 4 

Основні інструменти ліквідації проблемних кредитів у США, в окремих країнах 

ЄС та Україні, які використовувалися під час глобальної фінансової кризи 

Країни 

Інструменти ліквідації проблемних кредитів 

Реструкту-

ризація та 

стягнення 

проблемних 

кредитів 

через суд 

Списання 
Прямий 

продаж 

Сек’юри-

тизація 

Схеми 

захисту 

активів 

Придбання 

спеціальними 

компаніями 

проблемних 

активів 

США + + + + +  

Велика 

Британія 
 + +  + + 

Німеччина + +    + 

Чеська 

Республіка 
+  +    

Польща +  +    

Румунія + + +    

Угорщина + + +    

Україна + + +   + 

Джерело: складено за [290, 444] 

Другий фактор – це поведінка позичальника та його налаштованість на 

співпрацю з банком. Якщо позичальник налаштований на повернення кредиту, а 

його проблеми зумовлені поточною ситуацією в економіці, банк, передусім, має 

обрати реструктуризацію кредиту. Однак, такий варіант є не завжди прийнятним 

для банку і через брак ресурсів, і через поглиблення проблем у позичальника, а 

тому можливим є використання інших інструментів, зокрема, колекторство, що 

може результувати в кінцевому підсумку у втраті клієнта.  

Третій фактор – це наявність інфраструктури для здійснення ліквідації 

проблемних кредитів. Адже бажання банків продати проблемні кредити не 

обов’язково буде співпадати з бажанням інших учасників ринку придбати такі 

кредити, особливо в кризовий період. Наявність слабкої конкуренції, а також 

обмежений досвід у ліквідації проблемних кредитів різних сегментів (великі 

компанії, малі та середні підприємства, домогосподарства) можуть створити такі 
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умови, за яких банкам буде невигідно продавати проблемні кредити. Так, 

у Румунії у період глобальної кризи портфелі проблемних незабезпечених 

споживчих кредитів продавалися зі знижкою 90% і навіть вище [444]. 

Найбільший досвід із розв’язання даної проблеми є саме в розвинених 

країнах, зокрема в частині прямих продажів та сек’юритизації. Якщо мова йде 

про прямі продажі, то мається на увазі продаж проблемної заборгованості 

компаніям з управління активами або колекторським компаніям. Це достатньо 

зручно, якщо банк має на меті ліквідацію значного обсягу портфеля проблемних 

кредитів і потребує коштів для продовження діяльності. Як вже було зазначено, 

в разі застосування цього інструмента можлива втрата клієнтів. Проте, в умовах, 

коли виникає дилема «ліквідація проблемних кредитів чи ліквідація банку», 

напевне буде обрано перший варіант. Однак, обрання цього варіанту ще не 

означає розв’язання проблеми. Так, у США та в більшості країн ЄС функціонує 

та активно розвивається вторинний ринок проблемних кредитів, де активними 

учасниками є саме компанії з управління активами [42].  

Так, у Великій Британії за наслідками глобальної фінансової кризи були 

укладені прямі угоди між банками та компаніями з управління активами з 

продажу проблемної заборгованості за іпотечними кредитами та кредитами за 

кредитними картками на понад 2 млрд фунтів стерлінгів, а також заплановано 

укласти ще такі угоди на понад 3 млрд фунтів стерлінгів. Така ж практика була 

застосована в Німеччині, Чеській Республіці, Польщі, Румунії та Угорщині, 

щоправда, не в значних обсягах [444]. 

Щодо Німеччини, то в цій країні використали, на наш погляд, найбільш 

адекватну схему, яку не можна зарахувати ані до прямих продажів, ані до 

сек’юритизації. На наш погляд, вона є прикладом хорошої практики в умовах 

шокової ситуації на кредитному ринку, яка дала позитивні результати (це є ще 

одним з пояснень особливого становища банківської системи Німеччини з 

огляду на проведений нами вище аналіз співвідношення резервів за кредитними 

операціями та обсягом проблемних кредитів). Ця схема передбачає створення 
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так званих «поганих банків» («bad banks»), що не є новим і вже було використано 

в практиці розвинених країн [236, с. 35 – 39]. Однак, новою є ідея їх фінансування 

і відповідальності банків за ризики, які виникли внаслідок прийняття ними 

неправильних рішень. Реалізація схеми відбувається таким чином. По - перше, 

створюється спеціальна юридична компанія (SPV), якій передаються проблемні 

кредити (хоча можна підходити й більш широко, будь-які проблемні активи). 

Отже, відбувається очищення балансів банків від проблемних кредитів, і 

відповідно, знижуються вимоги до створення резервів за кредитними 

операціями, а також зменшується навантаження на капітал. По-друге, ця 

спеціальна юридична компанія випускає цінні папери, забезпечені проблемними 

кредитами. Особливість цінних паперів полягає в тому, що держава надає 

гарантії. У випадку Німеччини такі гарантії надавалися Спеціальним фондом 

стабілізації фінансового ринку. На цих двох етапах це дуже схоже на 

сек’юритизацію. Але на цьому схожість закінчується, оскільки такі гарантовані 

державою цінні папери переходили у власність банків, тобто ставали їх 

активами, що супроводжувалося додатковою платою [416]. Через цю схему 

планувалося провести угод на суму близько 300 млрд євро [444].  

Багато країн ЄС скористалися майже класичною схемою сек’юритизації, 

яка була апробована в США в 1980-х рр. Це також був період серйозних проблем 

з іпотечними кредитами в США, коли спеціально було створено Трастову 

корпорацію з ліквідації (Resolution Trust Corporation). Фактично, ця корпорація 

була «поганим банком», який скуповував проблемні кредити інших банків. 

Надалі ці проблемні кредити об’єднувалися в пули та продавалися спеціальному 

трасту або спеціальній юридичній компанії, яка на основі цих пулів вже 

випускала цінні папери, які гарантувалися спеціально створеним резервним 

фондом. Відповідно, це підвищувало їх привабливість для інвесторів. Одним з 

джерел наповнення цього резервного фонду були в тому числі кошти, отримані 

Трастовою корпорацією з ліквідації [290, с. 17]. На цьому прикладі відразу стає 

очевидною відмінність від схеми, яка була використана в Німеччині в останню 
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кризу: банки позбавлялися відразу від проблемних кредитів і подальшого 

кредитного ризику, а також отримували додаткові кошти від продажу 

проблемної заборгованості на додаток до зниження навантаження на капітал. 

Таким чином, можна констатувати, що використання цієї схеми зумовлює появу 

морального ризику на відміну від схеми, яка пропонується Німеччиною. У 

результаті, це можна вважати причиною виникнення циклів проблемних 

кредитів, оскільки наступного разу банки також будуть впевнені в тому, що їх 

проблеми в кінцевому підсумку будуть покладені на платників податків.  

Водночас, у країнах Східного партнерства, вторинний ринок проблемних 

кредитів знаходиться ще в стадії становлення та потребує усунення низки 

перепон, які пов’язані з юридичними, податковими та іншими нюансами. Не 

менш важливим питанням є питання стимулів для укладання таких угод між 

банками та компаніями з управління активами, а тому достатньо часто 

засновниками або принаймні одним із засновників таких компаній може бути 

держава. Це пов’язано з тим фактором, про який ми згадували вище, що 

необхідно збалансовувати інтереси як банків, так і компаній з управління 

активами, що купуватимуть проблемні кредити. Також у кризовій ситуації 

справді може виникати настільки великий обсяг проблемних кредитів, який не 

може бути поглинутий тими учасниками, які є на ринку. 

Щодо досвіду створення «поганих банків», то в Україні такий досвід був 

реалізований, однак, безуспішно. Крім того, реакція була достатньо запізнілою, 

оскільки такий банк набув юридичного визнання лише в 2011 р. і це при тому, 

що криза розпочалася в 2008 р. (на противагу – в Німеччині вже в 2009 р. було 

прийнято рішення та відповідно впроваджено механізми для реалізації такої 

ідеї). Функції санаційного банку щодо проблемних кредитів державних банків 

були передані банку ПАТ «Родовід банк», який було перед цим націоналізовано. 

Таким чином, держава планувала покласти весь тягар проблемних кредитів на 

платників податків. У результаті, цей банк було визнано неплатоспроможним 

через «…низьку ефективність роботи з проблемними активами (92% від 
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загальних активів банку) та існуючу проблемну заборгованість банку перед 

кредиторами, перш за все Національним банком» [130]. Серед причин такого 

результату називалися недосконалість правової бази та неефективність ліквідації 

проблемних кредитів. 

Реструктуризація кредитів, як інструмент ліквідації проблемної 

заборгованості, напевне, є найбільш поширеним інструментом з тривалою 

практикою використання в усіх аналізованих країнах. Ми не будемо зупинятися 

на його класичних характеристиках. Вважаємо, однак, за доцільне розглянути 

одну з форм реструктуризації у контексті високого рівня фінансової доларизації 

в країнах Східного партнерства – валютну трансформацію, яка стосується, 

передусім, іпотечних кредитів. Фактично, вона була використана в більшості 

країн Східного партнерства, однак, на юридичному рівні та на рівні регулятора 

була закріплена лише в Грузії. На початку 2017 р. у Грузії почала діяти програма 

з конвертації валютних іпотечних кредитів в кредити в національній валюті. 

Участь у цій програмі є добровільною та має певні обмеження щодо строків 

виникнення заборгованості (до 01.01.2015 р.), сум заборгованості (до 40 тис 

доларів США), доходів позичальника (не більше 100 тис ларі), а також містить й 

інші нюанси, яких позичальник має дотримуватися для того, щоб здійснити 

конвертацію. Курс конвертації є нижчим за офіційний курс, а різницю має 

компенсувати держава [171]. Для України цей приклад є показовим, оскільки на 

державному рівні так і не було прийнято рішення щодо конвертації валютних 

іпотечних кредитів, наданих домогосподарствам. І це незважаючи на той факт, 

що девальвація національної валюти була набагато вищою за девальвацію 

грошової одиниці Грузії. У більшості випадків позичальникам доводилося 

самостійно домовлятися з банками та нести весь тягар боргового навантаження, 

оскільки в Україні на даний момент немає можливості визнання фізичних осіб 

банкрутами з усіма наслідками, які з цього виникають. 

Отже, інструменти адаптації до фінансових шоків на кредитному ринку є 

більш різноманітними, ніж інструменти адаптації до фінансових шоків на інших 
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ринках, однак їх застосування може мати суттєві вади та перепони для 

впровадження, як це було відображено на прикладі обраних для дослідження 

країн. Водночас, є позитивні практики, які можуть бути використані в Україні в 

умовах наявності безпрецедентного обсягу проблемних кредитів у вітчизняних 

банків. 

 

 

 

3.3. Моделювання шоків валютного ринку за умов фінансової 

доларизації 

 

Доларизація депозитів та кредитів є перманентним явищем у країнах із 

ринками, що розвиваються. Відповідно, виникає проблематика адаптації до 

валютних шоків за умови наявності високого рівня доларизації банківських 

активів та зобов’язань банку. Звичайно, що адаптація до валютних шоків 

передусім має реалізовуватися на рівні банків, і лише в тому разі, якщо це 

неможливо, переходити на рівень центрального банку та застосування 

відповідних заходів.  

Однак, зважаючи на особливості функціонування банківської системи, 

варто розуміти, що центральні банки не тільки реагують на шокові ситуації, які 

не можуть самостійно подолати банки, але й розробляють та застосовують 

превентивні заходи. До таких превентивних заходів зараховується встановлення 

економічних нормативів та лімітів, як правило, за п’ятьма основними 

напрямами: визначення адекватності капіталу, обмеження ризику ліквідності, 

кредитного ризику, валютного ризику та інвестиційного ризику. Відповідно, 

банк, який має доларизовані активи та зобов’язання має дотримуватися лімітів 

(нормативів) валютного ризику. Це мало б упередити потенційні проблеми, які 

можуть виникати як унаслідок девальвації, так і ревальвації національних валют. 

Зрозуміло також, що ці ліміти не тільки відіграють роль превентивних 

інструментів, але й активно можуть використовуватися в кризові періоди. 
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У Додатку М представлена інформація про особливі заходи, які були вчинені 

центральними банками досліджуваних країн. Розглянемо особливості 

встановлення таких нормативів у банківській практиці країн, обраних для 

дослідження. При цьому ми виходили з таких позицій: капітал банку – це капітал, 

який розрахований за методикою центрального банку. Якщо проводити аналогію 

з Україною, то це буде регулятивний капітал банку. Щодо відкритої валютної 

позиції, то в кожній країні існує власна методика розрахунку валової відкритої 

валютної позиції. Наприклад, у Грузії до уваги береться найбільша сума або 

довгої, або короткої відкритої валютної позиції за всіма валютами та 

банківськими металами й порівнюється з капіталом банку. Якщо взяти до уваги 

вітчизняний досвід, то в поняття валової валютної позиції раніше включалася 

сума усіх довгих та коротких валютних позицій за всіма валютами та 

банківськими металами без урахування знаку валютної позиції. Наразі цей ліміт 

не розраховується, а беруться до уваги ліміти довгої (короткої) валютних 

позицій, що й зазначено в Додатку М. Загалом, за методиками, які 

використовуються центральними банками аналізованих країн, можна 

виокремити три підходи до розрахунку валютної позиції і її лімітів: 

- перший – обчислюється сукупна відкрита валютна позиція (СВВП), коли 

рахуються відкриті валютні позиції (окремо довгі, окремо короткі) в розрізі 

кожної валюти та кожного банківського металу 9 , а потім додаються без 

урахування знаку; 

- другий – визначається сукупна чиста валютна позиція (СЧВП), коли 

рахуються відкриті валютні позиції (довгі та короткі), а потім від суми 

сукупної довгої валютної позиції віднімається сума короткої валютної 

позиції; 

- третій – розраховується більша сума довгої чи короткої відкритої валютної 

позиції (БВВП). 

                                                 
9 Надалі для скорочення ми вживатимемо лише словосполучення «в розрізі кожної валюти». 
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Закрита валютна позиція вважається такою, що позбавлена ризику, а тому 

в принципі не регулюється, однак, якщо припустити, що має місце девальвація і 

визначити, наскільки ліміти валютної позиції змогли виконати свою превентивну 

роль, то одержимо такі результати (табл. 3. 5).  

Таблиця 3. 5 

Розрахунок лімітів валютної позиції банку з врахуванням девальвації 

національної валюти 

Показники 
Момент часу 

t0 t1 

Валютний курс, од. нац. валюти 

за 1 дол США 
10 11,1 12,5 14,3 16,7 20 25 

Валютний курс, од. нац. валюти 

за 1 євро 
15 16,9 19 21,7 25,2 30,6 38,5 

Активи в доларах США, тис дол 

США 
100 100 100 100 100 100 100 

Активи в доларах США, тис од. 

нац. валюти 
1000 1111,1 1250 1428,6 1666,7 2000 2500 

Зобов’язання в доларах США, 

тис дол США 
80 80 80 80 80 80 80 

Зобов’язання в доларах США, 

тис од. нац. валюти 
800 888,9 1000 1142,9 1333,3 1600 2000 

Валютна позиція за дол США 200 222,2 250 285,7 333,3 400 500 

Активи в євро, тис євро 75 75 75 75 75 75 75 

Активи в євро, тис од. нац. 

валюти 
1125 1264 1424,1 1630,4 1906,8 2295,9 2884,6 

Зобов’язання в євро, тис євро 85 85 85 85 85 85 85 

Зобов’язання в євро, тис од. нац. 

валюти 
1275 1432,6 1613,9 1847,8 2161 2602 3269,2 

Валютна позиція за євро -150 -168,5 -189,9 -217,4 -254,2 -306,1 -384,6 

СВВП, тис од. нац. валюти 350 390,8 439,9 503,1 587,6 706,1 884,6 

СЧВП, тис од. нац. валюти 50 53,7 60,1 68,3 79,1 93,9 115,4 

БВВП, тис од. нац. валюти 200 222,2 250 285,7 333,3 400 500 

Капітал, тис од. нац. валюти 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Ліміт СВВП/К (20%) 14 15,6 17,6 20,1 23,5 28,2 35,4 

Ліміт СЧВП/К (5%) 2 2,2 2,4 2,7 3,2 3,8 4,6 

Ліміт БВВП/К (10%) 8 8,9 10 11,4 13,3 16 20 

Джерело: розраховано автором 
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Ми розглядатимемо ситуацію в двох періодах: у t0 – банк дотримується 

встановлених нормативів нижче максимального значення мінімум на 20%. 

У t1 ми пропонуємо розглянути одразу декілька варіантів девальвації, 

починаючи з 10% і кроком в 10% до 60% для долара США та відповідно з 15% і 

кроком 11% для євро (за нашими спостереженнями за відносно короткий строк 

в аналізованих країнах не спостерігалася девальвація понад 60%). 

По-перше, за чутливістю лімітів валютних позицій до рівня девальвації 

національної валюти найчутливішим виявився ліміт більшої відкритої валютної 

позиції. Вже за рівня девальвації у 20% було досягнуто максимально дозволеного 

його значення. Відповідно, ліміт сукупної валютної позиції було вже 

перевищено за рівня девальвації 30%, а ліміт чистої валютної позиції навіть за 

умови девальвації національної валюти на рівні 60% був дотриманий. Саме тому 

центральні банки більшості країн орієнтуються саме на ліміти відкритих довгих 

чи коротких валютних позицій. 

По-друге, країни можуть встановлювати одразу декілька лімітів окремо на 

відкриту коротку та відкриту довгу позиції. Зокрема, таке правило діє в Україні. 

Проте, як виявилося, такий поділ не мав необхідного превентивного ефекту. Так, 

в Україні на відкриту довгу валютну позицію було встановлене обмеження в 20% 

від регулятивного капіталу, а на коротку – 10%. Логіка є цілком зрозумілою. 

Довга валютна позиція – це перевищення активів в іноземній валюті над 

зобов’язаннями в іноземній валюті. За умови довгої відкритої валютної позиції 

банк буде в змозі відповідати за своїми зобов’язаннями і для цього йому не 

потрібне буде додаткове валютне фондування. Однак ця логіка була порушена 

значним обсягом проблемних кредитів саме в сегменті валютного кредитування, 

який виник внаслідок девальвації національної валюти та неспроможності 

економічних агентів, які не мали валютних надходжень, їх обслуговувати. Якщо 

в розглянутій вище ситуації припустити, що рівню девальвації відповідає такий 

самий рівень проблемних кредитів у кредитному портфелі банку, то ліміт 

валютної позиції також не буде дотриманий – поступово, через збільшення 
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проблемних кредитів, довга валютна позиція трансформується в коротку 

валютну позицію, і ситуація стає набагато гіршою, ніж це відображено в 

табл. 3. 5. Також дані табл. 3. 6 показують ще одну ситуацію, яка взагалі 

вважається ідеальною, оскільки за рівня девальвації у 20% за доларовими 

активами та зобов’язаннями формується закрита валютна позиція. Водночас, це 

не рятує ситуацію, оскільки зобов’язання банку є чітко визначеними й він має їх 

виконувати, в той час як активи мають властивість перетворюватися в проблемні. 

Таблиця 3. 6 

Розрахунок лімітів валютної позиції банку з врахуванням девальвації 

національної валюти за наявності проблемних кредитів 

Показники 
Момент часу 

t0 t1 

Валютний курс, од. нац. 

валюти за 1 дол США 
10 11,1 12,5 14,3 16,7 20 25 

Валютний курс, од. нац. 

валюти за 1 євро 
15 16,9 19 21,7 25,4 30,6 38,5 

Активи в доларах США, тис 

дол США 
100 90 80 70 60 50 40 

Активи в доларах США, тис 

од. нац. валюти 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Зобов’язання в доларах США, 

тис дол США 
80 80 80 80 80 80 80 

Зобов’язання в доларах США, 

тис од. нац. валюти 
800 888,8 1000 1142,9 1333,3 1600 2000 

Валютна позиція за дол США 200 111,1 0,0 -142,9 -333,3 -600 -1000 

Активи в євро, тис євро 75 68 60 53 45 38 30 

Активи в євро, тис од. нац. 

валюти 
1125 1137,6 1139,2 1141,3 1144,1 1148 1153,9 

Зобов’язання в євро, тис євро 85 85 85 85 85 85 85 

Зобов’язання в євро, тис од. 

нац. валюти 
1275 1432,6 1613,9 1847,8 2161 2602 3269,2 

Валютна позиція за євро -150 -294,9 -474,7 -706,5 -1017 -1454,1 -2115,4 

Капітал, тис од. нац. валюти 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Ліміт відкритої довгої 

валютної позиції (10%) 
8 4,4 0,0 - - - - 

Ліміт відкритої короткої 

валютної позиції (10%) 
-6 -11,8 -19 -34 -54 -82,1 -124,6 

Джерело: розраховано автором 

По-третє, з проведених розрахунків стає зрозуміло, що оперування 

лімітами в період дії шоку, не є ефективним. Це пояснюється дисбалансом 
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у строках активів та зобов’язань. Традиційно для країн, що розвиваються, 

є характерним, що дюрація активів суттєво перевищує дюрацію зобов’язань. 

Це означає, що банк не є спроможним за короткий строк змінити ситуацію. 

Характерно, що в такі періоди центральні банки зазначених країн, як правило, 

або відмовлялися від дотримання лімітів (Азербайджан), або переходили в 

режим ручного керування (Україна), коли було фактично дозволено порушувати 

зазначені ліміти, оскільки більшість банків не була спроможна їх дотримуватися. 

Вище викладений матеріал дозволяє зробити висновок про низьку 

ефективність встановлення лімітів валютної позиції як превентивного 

інструменту в контексті виникнення валютного шоку. Це означає, що необхідно 

рухатися в напрямі нових підходів до управління валютними шоками і ризиками, 

які є їх наслідком. 

Структуризація задач банку при цьому передбачає два блоки [95; 96; 407; 

408]. Перший блок формують задачі використання можливостей отримання 

доходу в умовах доларизації. А саме, різниця у відсоткових ставках за кредитами 

та депозитами, представленими в різних валютах, зумовлює ці можливості в 

періоди стабільності обмінних курсів. Інший блок задач пов’язаний із 

адекватним аналізом, оцінкою та управлінням специфічним ризиком девальвації. 

Специфічність ризику девальвації полягає в типовому нерівномірному характері 

девальвації. Різке падіння курсу національної валюти зумовлює «важкість» у 

хвості функцій його ймовірнісного розподілу (рис. 3. 10). 

Слід зазначити, що використання даних моделей може мати ієрархічну 

структуру. Банк може мати модель першого рівня та другого рівня. Модель 

першого рівня передбачає виконання регулятивних норм щодо валютного 

ризику та, відповідно, вона сконцентрована на мінімізації ризику. Модель 

другого рівня є внутрішньою моделлю для банку. Вона є розширенням першої та 

сфокусована на співвідношенні «дохід – ризик» процесів доларизації. 
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Рис. 3. 10. Емпірична функція щільності розподілу валютних курсів країн 

Східного партнерства за 2008 – 2016 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225]. 

Вихідні позиції моделі є такими. Розглядається банк, який функціонує в 

країні зі слабкою валютою, тобто валютою, яка може наражатися на різку 

девальвацію. Банк залучає депозити в двох валютах – національній та іноземній. 
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Відповідно, надання кредитів також можливе як у національній, так і в іноземній 

валютах. Відразу зазначимо, що іноземною валютою є лише одна валюта. 

Прибуток банку, зважаючи на існування в моделі тільки кредитів та депозитів, 

буде розрахований за такою формулою (3. 9): 

𝑃 = 𝐼𝑀 + 𝑅𝐾,                                                     (3. 9)  

де IM – процентна маржа; 

RK – переоцінка обсягів кредитів та депозитів у разі виникнення 

проблемних кредитів.  

Виникає питання, яким може бути прибуток та ризики банку за умови 

наявності в балансі банку депозитів та кредитів у національній та іноземній 

валютах. Перше, на що необхідно звернути увагу – це процентні ставки, які в 

національній валюті за кредитами (депозитами) в третій групі країн є вищими за 

ставки в іноземній валюті за кредитами (депозитами). Єдиний виняток, про який 

ми згадували, – це Азербайджан, але лише до певного моменту, коли національна 

валюта даної країни була міцнішою за іноземну валюту. Таким чином, високі 

процентні ставки в національній валюті можуть зумовлювати бажання банків 

трансформувати вклади в іноземній валюті в кредити в національній валюті. 

Водночас, і на цьому наголошувалося раніше, що високі процентні ставки в 

національній валюті зумовлюються достатньо високими інфляційними та 

девальваційними очікуваннями економічних агентів. Це означає, що в разі 

девальвації національної валюти за умови трансформації вкладів в іноземній 

валюті в кредити в національній валюті банк може отримати збитки. А отже, 

може виникнути також бажання трансформації депозитів в національній валюті 

в іноземну валюту. Ще одним ризиком, який виникає і супроводжує валютну 

трансформацію – це зростання частки проблемних кредитів у кредитному 

портфелі, яка виникає як у портфелі кредитів у національній, так і в іноземній 

валютах. У разі, якщо позичальники не мають валютних надходжень, частка 

проблемних кредитів у портфелі кредитів в іноземній валюті буде суттєво 
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перевищувати частку проблемних кредитів у портфелі  в національній валюті за 

високого рівня девальвації. 

Зважаючи на вище викладені позиції, можна побудувати декілька моделей 

«дохід-ризик» банку в контексті проблеми доларизації банківських кредитів та 

депозитів [96; 408]. Моделі базуються на розгляді часового проміжку, на який 

залучаються депозити та надаються кредити: [𝑡0;𝑡1]. 𝑡0 – момент залучення та 

розміщення банком коштів у національній та іноземній валютах, 𝑡1  – момент 

повернення кредитів позичальниками та повернення депозитів вкладникам. 

Валютні курси в 𝑡0  та 𝑡1  позначаються 𝐸𝑟0  та 𝐸𝑟1 . Курс 𝐸𝑟0  є відомою 

величиною, а 𝐸𝑟1  має стохастичний характер. Ризик девальвації національної 

валюти виражається у вигляді нерівності 𝐸𝑟1 > 𝐸𝑟0 . Норма обов’язкового 

резервування становить 0%, регулятивних обмежень немає. Дані припущення 

нами зроблено для відображення саме економічних ефектів доларизації. Вони, 

певною мірою, є технічними. Строк інвестування – 1 рік. 

Перша модель – збалансована, не передбачає валютної трансформації. 

Додатковою умовою реалізації даної моделі є факт рівності між кредитами та 

депозитами в національній валюті та в іноземній валюті. У цьому разі прибуток 

банку буде дорівнювати процентній маржі банку і буде мати два складники: 

процентну маржу, отриману від операцій в національній валюті та процентну 

маржу, отриману від операцій в іноземній валюті (формули (3.10), (3.11)) [96; 

408]. 

𝐼𝑀𝑙𝑐 = 𝐿𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝐿𝑙𝑐 − 𝐷𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑙𝑐 ,                                                   (3. 10) 

де 𝐼𝑀𝑙𝑐 – процентна маржа, отримана від надання кредитів у національній 

валюті за рахунок депозитів в національній валюті; 

𝐿𝑙𝑐 – кредити в національній валюті; 

𝑖𝐿𝑙𝑐  – процентна ставка за кредитами в національній валюті; 

𝐷𝑙𝑐 – депозити в національній валюті; 

𝑖𝐷𝑙𝑐  – процентна ставка за депозитами в національній валюті. 

𝐼𝑀𝑓𝑐 = 𝐿𝑓𝑐 ∙ 𝑖𝐿𝑓𝑐 − 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑓𝑐,                                              (3. 11) 
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де 𝐼𝑀𝑓𝑐  – процентна маржа, отримана від надання кредитів в іноземній 

валюті за рахунок депозитів в іноземній валюті; 

𝐿𝑓𝑐 – кредити в іноземній валюті; 

𝑖𝐿𝑓𝑐 – процентна ставка за кредитами в іноземній валюті; 

𝐷𝑓𝑐 – депозити в іноземній валюті; 

𝑖𝐷𝑓𝑐 – процентна ставка за депозитами в іноземній валюті. 

Водночас, ми маємо зважати на той факт, що у фінансовій звітності банків 

процентні доходи, процентні витрати, а отже, й процентна маржа 

розраховуються в національній валюті на відповідну дату. Таким чином, сукупна 

процентна маржа банку в момент часу 𝑡1 становитиме, формула (3. 12): 

𝑃𝑙𝑐 = 𝐼𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑀𝑙𝑐 + 𝐼𝑀𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟1,                                    (3. 12) 

де 𝐼𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – сукупна процентна маржа, виражена в національній валюті; 

𝐸𝑟1 – валютний курс в моменту часу 𝑡1. 

На перший погляд, ситуація зі збалансованими позиціями є дуже вдалою 

для банку, оскільки в момент часу 𝑡1  процентна маржа банку, виражена 

в національній валюті, буде навіть вищою, ніж в момент часу 𝑡0, оскільки нами 

передбачена умова девальвації національної валюти. Проте, як ми вже зазначали, 

існує також інший обмежуючий чинник – частка проблемних кредитів. 

Під часткою розуміється відсоток кредитів, які видані в момент 𝑡0 та не 

повернуті в період 𝑡1. 

У такому разі формули (3.11), (3.12) набудуть такого вигляду у формулах 

(3.13), (3.14) відповідно: 

𝑃𝑙𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (𝐿𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑙𝑐 − 𝐷𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑙𝑐) + (𝐿𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) − 𝐷𝑙𝑐),         (3. 13) 

де 𝑃𝑙𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅  – прибуток, отриманий від надання кредитів в національній 

валюті за рахунок депозитів в національній валюті з урахуванням проблемних 

кредитів; 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐  – частка проблемних кредитів в національній валюті в сукупних 

кредитах в національній валюті. 
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𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (𝐿𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑓𝑐 − 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑓𝑐) + (𝐿𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) − 𝐷𝑓𝑐),         (3. 14) 

де 𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 – прибуток, отриманий від надання кредитів в іноземній валюті 

за рахунок депозитів в іноземній валюті з урахуванням проблемних кредитів; 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐  – частка проблемних кредитів в іноземній валюті в сукупних 

кредитах в іноземній валюті. 

Сукупний прибуток, виражений в національній валюті, 

розраховуватиметься за формулою (3.15): 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑁𝑃𝐿𝑅 = 𝑃𝑙𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 + 𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 ∙ 𝐸𝑟1,                           (3. 15) 

де 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑁𝑃𝐿𝑅  – сукупний прибуток, виражений в національній валюті, з 

урахуванням наявності проблемних кредитів. 

Якщо в формулах (3.10) та (3.11) додатність кожної зі складових 

зумовлювалася лише необхідністю перевищення процентних ставок за 

кредитами над процентними ставками за депозитами у відповідній валюті, то в 

формулах (3.13) та (3.14) це залежить значною мірою від частки проблемних 

кредитів. Так, перепишемо формулу (3.13) у вигляді нерівності, формула (3.16): 

(𝐿𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑙𝑐 − 𝐷𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑙𝑐) + (𝐿𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) − 𝐷𝑙𝑐) ≥ 0.   (3. 16) 

Зважаючи на умову, що 𝐿𝑙𝑐 = 𝐷𝑙𝑐 , нерівність набуде такого вигляду, 

формули (3.17), (3.18), (3.19): 

(𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑙𝑐 − 𝐷𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝐷𝑙𝑐) + (𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) − 𝐷𝑙𝑐) ≥ 0;  (3. 17) 

або 

𝐷𝑙𝑐 ∙ ((1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) ∙ (1 + 𝑖𝐿𝑙𝑐) − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐) ≥ 0;                (3. 18) 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 ≤ 1 −
1+𝑖𝐷𝑙𝑐

1+𝑖𝐿𝑙𝑐
 .                                 (3. 19) 

Таким чином, очевидно, що прибуток для операцій в національній валюті 

залишатиметься додатним в тому разі, якщо частка проблемних кредитів буде 

меншою за різницю між одиницею та відношенням ставок за депозитами плюс 

одиниця до ставок за кредитами плюс одиниця. Для прибутку, отриманого від 

операцій в іноземній валюті, нерівність в кінцевому підсумку набуде такого 

вигляду, формула (3.20): 
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𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐 ≤ 1 −
1+𝑖𝐷𝑓𝑐

1+𝑖𝐿𝑓𝑐
 .                                 (3. 20) 

Проте, нерівність (3.20) потребує ще додаткового роз’яснення. Справа в 

тому, що 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐  безпосередньо залежить від зміни валютного курсу. Чим 

сильнішою буде девальвація національної валюти, тим вищим буде значення 

частки проблемних кредитів. І тому моделювання даної ситуації обов’язково має 

враховувати цей факт. 

Друга модель незбалансована, коли депозити в національній валюті 

конвертуються в кредити в іноземній валюті у певному співвідношенні. 

Відповідно депозити в іноземній валюті розміщуються в кредити в іноземній 

валюті. Така модель поведінки банку можлива в тому разі, якщо банк з високою 

ймовірністю очікує на девальвацію в період до виконання зобов’язань, навіть за 

умови, якщо процентні ставки за кредитами в іноземній валюті є близькими або 

нижчими за процентні ставки за депозитами в національній валюті. Таким 

чином, прибуток банку матиме три основні розрахункові величини (без 

врахування проблемних кредитів).  

Першою складовою прибутку банку буде процентна маржа і в кінцевому 

підсумку прибуток за операціями в іноземній валюті (𝑃𝑓𝑐 ) (формула (3.11)), 

конвертовані в національну валюту за курсом 𝐸𝑟1. 

Другою та третьою складовими будуть прибуток від трансформації 

депозитів у національній валюті (𝐷𝑙𝑐) в кредити в національній валюті 𝐿𝑙𝑐   та 

відповідно в кредити в іноземній валюті  𝐿𝑓𝑐  у певних частках (𝛼1 , 𝛼2); 𝛼1 ≥

0; 𝛼2 ≥ 0; 𝛼1+𝛼2 = 1. Таким чином, отримаємо: 

𝑃𝑙𝑐 = 𝛼1 ∙ 𝐿𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝑙𝑐 − 𝛼1 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ 𝑖𝑙𝑐 = 𝛼1 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ ∆𝑖𝑙𝑐 .                       (3. 21) 

Для депозитів в національній валюті, які трансформуються в кредити в 

іноземній валюті, отримаємо: 

𝑃𝑙𝑐→𝑓𝑐 = 𝛼2 ∙
𝐷𝑙𝑐

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 ∙ (1 + 𝑖𝐿𝑓𝑐) − 𝛼2 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐).            (3. 22) 
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Таким чином, з формули (3.22) стає зрозуміло, що відіграватиме роль не 

тільки різниця між ставками, яка до речі, може бути від’ємною, але й зміни 

валютного курсу. Якщо формулу (3.22) перетворити на нерівність, отримаємо: 

𝛼2 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ ((
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
∙ (1 + 𝑖𝐿𝑓𝑐)) − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐)) ≥ 0;                                      (3. 23) 

(
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
∙ (1 + 𝑖𝐿𝑓𝑐)) ≥ (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐);                                      (3. 24) 

𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
≥ 

1+𝑖𝐷𝑙𝑐
1+𝑖𝐿𝑓𝑐

.                                           (3. 25) 

Прибуток банку буде додатнім у тому разі, якщо девальвація національної 

валюти перевищуватиме відповідне відношення процентних ставок. 

Якщо ввести ще один релевантний фактор – частку проблемних кредитів, 

отримаємо такі результати. Для операцій в іноземній валюті прибуток 

становитиме 𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 (формула (3.14)). 

Для депозитів в національній валюті без трансформації в кредити в 

іноземній валюті: 

𝑃𝑙𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = 𝛼1 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) + 𝛼1 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑙𝑐 − 𝛼1 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐).   (3. 26) 

У кінцевому підсумку для того, щоб не мати збитків, має виконуватися 

нерівність (3.19). 

Для депозитів в національній валюті, які трансформуються в кредити 

в іноземній валюті, отримаємо: 

𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 =
𝛼2∙𝐷𝑙𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 +

𝛼2∙𝐷𝑙𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)∙𝑖𝐿𝑓𝑐

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 − 𝛼2 ∙ 𝐷𝑙𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐). (3. 27) 

Перепишемо рівняння 3.27 у вигляді нерівності для того, щоб з’ясувати, 

за яких умов банк отримає позитивний результат: 

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 +

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)∙𝑖𝐿𝑓𝑐

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐) ≥ 0;              (3. 28) 

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 ∙ (1 + 𝑖𝐿𝑓𝑐) − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐) ≥ 0;                  (3. 29) 

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐)

𝐸𝑟0
∙ 𝐸𝑟1 ∙ (1 + 𝑖𝐿𝑓𝑐) ≥  (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐);                   (3. 30) 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐 ≤ 1 −
1+𝑖𝐷𝑙𝑐

1+𝑖𝐿𝑓𝑐
∙
𝐸𝑟0

𝐸𝑟1
.                            (3. 31) 
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Третя модель також незбалансована, однак, вона передбачає поведінку 

банку, коли депозити в іноземній валюті трансформуються в кредити в 

національній валюті через дві основні причини: стабільність валютного курсу 

протягом тривалого проміжку часу, а також суттєве перевищення процентних 

ставок за кредитами в національній валюті над процентними ставками за 

депозитами в іноземній валюті. Депозити в національній валюті 𝐷𝑙𝑐 у повному 

обсязі розміщуються в кредити в національній валюті 𝐿𝑙𝑐 . Дане припущення 

пояснюється тим, що трансформація депозитів у національній валюті в доларові 

кредити може бути невигідною через співвідношення відсоткових ставок. 

Депозити в іноземній валюті (𝐷𝑓𝑐)  трансформуються в кредити в іноземній 

валюті 𝐿𝑓𝑐  та кредити в національній валюті 𝐿𝑙𝑐   у певних частках (𝑣1 , 𝑣2); 𝑣1 ≥

0; 𝑣2 ≥ 0; 𝑣1+𝑣2 = 1. 

Прибуток банку в даній моделі нами розглядається в національній валюті 

й, як і в попередній моделі, буде мати три складові. 

Прибуток від кредитів в національній валюті, наданих за рахунок депозитів 

в національній валюті (формула (3.13)).  

Беручи до уваги припущення, що 𝐿𝑙𝑐 = 𝐷𝑙𝑐, отримаємо: 

𝑃𝑙𝑐 = 𝐷𝑙𝑐 ∙ ((1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)(1 + 𝑖𝐿𝑙𝑐) − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐 )).                   (3. 32) 

Прибуток від кредитів в іноземній валюті, фондованих за рахунок 

депозитів в іноземній валюті, становитиме: 

𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) + 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑓𝑐 − 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐)) ∙

𝐸𝑟1.  (3. 33) 

Прибуток від кредитів в національній валюті, фондованих за рахунок 

депозитів в іноземній валюті, становитиме: 

𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (
𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 +

𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)∙𝑖𝐿𝑙𝑐

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 − 𝑣2 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐)) ∙ 𝐸𝑟1. (3. 34) 

Зважаючи на той факт, що фінансовий результат має бути позитивним 

з формули (3.32) можемо побудувати таку нерівність: 

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 +

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)∙𝑖𝐿𝑙𝑐

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 − (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐) ≥ 0;                (3. 35) 
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𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 ≤ 1 −
1+𝑖𝐷𝑓𝑐

1+𝑖𝐿𝑙𝑐
∙
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
.                                        (3. 36) 

На основі формул (3.19), (3.20), (3.31), (3.36) проведемо розрахунки для 

країн Східного партнерства, результати за якими представлені на рис. 3.11 – 3.16. 

Аналізуючи дані рис. 3.11, варто звернути увагу на такі моменти. По-

перше, цілком очевидно, що в разі валютної трансформації банк має змогу 

отримати вищу прибутковість. Зокрема, в Україні набагато вигіднішим до 

моментів різкої девальвації національної валюти було застосування третьої 

моделі, тобто трансформації валютних вкладів у кредити в національній валюті. 

Проте, криза 2008-2010 рр., а згодом криза в 2014-2017 рр. засвідчили також її 

суттєві недоліки. Однак й друга модель – перетворення гривневих вкладів у 

кредити в іноземній валюті не є панацеєю в цьому разі, оскільки відбувається 

зростання проблемних кредитів, зокрема в сегменті валютного кредитування. 

 

Рис. 3. 11. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків в Україні в разі наявності 

(ліворуч) та відсутності (праворуч) валютної трансформації за 2008–2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [215]. 

По-друге, спостерігається інша небезпечна ситуація, коли відсоток 

проблемних кредитів у кредитному портфелі банку є значно вищим за 

необхідний рівень відсоткових ставок, який би забезпечував прибутковість 

діяльності банку, особливо за відсутності валютної трансформації. Пояснень 

цьому факту може бути декілька. Так, до уваги бралися процентні ставки за 
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кредитами та депозитами, які надаються офіційно НБУ. Ці дані 

є інформативними з точки зору динаміки, проте, є вади методики розрахунку 

середніх ставок по банківській системі (лише нещодавно запропоновані більш 

адекватні методи обчислення середніх ставок за депозитами – методика 

агентства «Thomson Reuters», згідно з якою визначається індекс UIRD). Також в 

Україні процентні ставки за кредитами є такими, які не відображають повною 

мірою ціну кредиту. Це пов’язано з тим, що існує поняття ефективної або 

реальної процентної ставки, яка включає також і комісійні, які виникають під час 

кредитування, і значення якої може перевищувати звичайну процентну ставку за 

кредитом у декілька разів через те, що рівень комісійних може суттєво 

перевищувати процентну ставку. Відповідно, ці дані не є доступними. 

На основі аналізу даних рис. 3.12 можна відзначити, по-перше, що валютна 

трансформація в Азербайджані також забезпечує вищу прибутковість, ніж її 

відсутність.  

 

Рис. 3. 12. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків в Азербайджані в разі 

наявності  (ліворуч)  та  відсутності (праворуч)   валютної   трансформації за 

2008–2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [224]. 

Якщо в Україні очевидно більш вигідною була модель перетворення 

валютних вкладів у кредити в національній валюті, то в Азербайджані могли 
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бути реалізовані обидві стратегії, які давали майже однаковий рівень 

прибутковості. Це було пов’язано з тим, що тривалий час валюта цієї країни була 

такою ж стійкою, як долар США, і лише в 2015 р. відбулося її суттєве 

послаблення. По-друге, девальвація національної валюти спричинила такі ж 

проблеми в сфері кредитування, як і в Україні. Цілком очевидно, що після 2015 р. 

відбулося зростання проблемних кредитів у сегменті валютного кредитування 

значно швидшими темпами, ніж у сегменті кредитування в національній валюті. 

Практично така ж ситуація спостерігається й у Вірменії (рис. 3.13) з тією 

лише відмінністю, що девальвація національної валюти була достатньо м’якою 

порівняно з прикладами попередніх країн, а тому застосування моделі 

трансформації валютних вкладів у кредити в національній валюті могло бути 

цілком виправданим, навіть незважаючи на збитки, які могли виникнути 

внаслідок дії валютних шоків. Також варто звернути увагу на той факт, що 

процентна маржа за умови проведення саме такого типу валютної трансформації 

є достатньою для покриття збитків, пов’язаних із проблемними кредитами. 

 

Рис. 3. 13. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків у Вірменії в разі наявності 

(ліворуч) та відсутності (праворуч) валютної трансформації за 2008 – 2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [225]. 

З огляду на аналізовані нами критерії, ситуація з застосуванням моделей 

валютної трансформації у Грузії є найбільш показовою, оскільки більш вигідною 
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в більшості випадків є трансформація валютних вкладів у кредити в національній 

валюті, особливо зважаючи на той факт, що однозначно прибутковість є вищою 

за відсоток проблемних кредитів в кредитному портфелі (рис. 3.14). Також Грузії 

притаманна й інша відмітна особливість: відсоток проблемності кредитів 

є значно вищим в сегменті кредитування в національній валюті, ніж в іноземній. 

Поясненням цьому може бути той факт, що в Грузії після глобальної фінансової 

кризи було прийняте рішення про трансформацію валютних іпотечних кредитів 

у кредити в національній валюті. 

 

Рис. 3. 14. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків у Грузії в разі наявності 

(ліворуч) та відсутності (праворуч) валютної трансформації за 2008 – 2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211]. 

У Молдові ситуація є дуже схожою на ситуацію в Україні (рис. 3.15): є 

вигідною трансформація валютних депозитів у кредити в національній валюті. 

Водночас, процентні ставки взагалі не відповідають тим проблемним кредитам, 

які мають місце в банківській системі. Іншими словами, за таких умов діяльність 

банків мала б бути збитковою. Специфіка полягає в тому, що рівень 

проблемності в кредитній сфері майже не пов'язаний з коливаннями валютних 

курсів.  
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Рис. 3. 15. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків у Молдові в разі наявності 

(ліворуч) та відсутності (праворуч) валютної трансформації за 2008 – 2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [212]. 

Найбільш неочікувані результати отримані в Білорусі (рис. 3.16). У 

принципі, основні висновки, зроблені на основі аналізу даних попередніх країн, 

зберігаються.  

 

Рис. 3. 16. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитному портфелі, 

валютного курсу та прибутковості/збитковості банків у Білорусі в разі наявності 

(ліворуч) та відсутності (праворуч) валютної трансформації за 2008 – 2017 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [213]. 

Проте, якщо в інших країнах можна було обрати певну модель та її 

притримуватися, то в Білорусі це досить складно зробити, зважаючи на 
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мінливість ситуації. І це особливо помітно, якщо розглядати ситуацію за 

відсутності валютної трансформації. Фактично, досвід Білорусі підштовхнув нас 

до необхідності розрахунку міри волатильності прибутковості за умови 

застосування тієї чи іншої моделі. 

Розрахунок стандартного відхилення показав, що за рівнем волатильності 

прибутковості без врахування відсотка проблемних кредитів, отримаємо такі 

дані (табл. 3.7).  

Таблиця 3. 7 

Волатильність прибутковості в розрізі чотирьох стратегій в країнах 

Східного партнерства за період 2008 – 2017 рр. 

Країни LC FC LC_FC FC_LC 

Україна 1,34 1,37 6,39 7,72 

Азербайджан 0,81 0,83 4,14 5,61 

Вірменія 2,11 1,56 3,74 2,53 

Грузія 1,28 1,83 4,07 2,74 

Молдова 1,86 1,25 4,15 3,23 

Білорусь 4,25 1,18 12,16 11,26 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225]. 

Можемо спостерігати очікувані результати в разі незастосування валютної 

трансформації, коли волатильність є незначною. Це пояснюється тим, що 

фактично оцінюється процентна маржа, яка в більшості досліджуваних країн 

є позитивною. Винятком є Білорусь, де достатньо високою є волатильність 

прибутковості кредитування в національній валюті, в т.ч. через те, що процентна 

маржа могла набувати від’ємних значень. Стосовно валютної трансформації, то 

очікувано, що волатильність є високою, а зважаючи на рівень девальвації 

національних валют в країнах, найбільш складно прогнозованою є ситуація 

в Білорусі, Україні та Азербайджані. 

Таким чином, на основі результатів, отриманих вище, можемо зробити 

декілька висновків. Найбільш прибутковою в усіх аналізованих країнах є модель 

із застосуванням валютної трансформації, зокрема трансформації валютних 

вкладів у кредити в національній валюті. Така трансформація, проте, буде 

вигідною в тому разі, якщо процентні ставки за кредитами в національній валюті 
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значно перевищують процентні ставки за кредитами в іноземній валюті, і ця 

різниця зможе компенсувати коливання валютного курсу. Ще одним аргументом 

на користь такої трансформації може бути також те, що відсоток проблемних 

кредитів у сегменті кредитування в іноземній та національній валютах може 

значно відрізнятися. Так, в Україні, Азербайджані та Білорусі відсоток 

проблемних кредитів у сегменті валютного кредитування суттєво зростав 

порівняно з відсотком проблемних кредитів у сегменті кредитування в 

національній валюті після різкої девальвації національної валюти. 

У зв’язку з цим у подальшому зосередимося на третій моделі та 

проілюструємо її реалізацію в Україні. Передусім зазначимо, що існує достатньо 

тісний зв’язок між девальвацією національної валюти та відсотком проблемних 

кредитів у кредитному портфелі банків. Особливо цей зв’язок простежується у 

разі суттєвого зростання 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
, оскільки за таких умов, як правило, в економіці 

відбуваються дестабілізаційні процеси, що призводять до проблем у 

позичальників. Формально це можна виразити таким чином: 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐+𝑙𝑐 = 𝑓(Er),                                                (3. 37) 

де 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐+𝑙𝑐 – частка проблемних кредитів як у іноземній, так і національній 

валюті у загальному обсязі кредитного портфеля. 

Зрозуміло, що залежність частки проблемних кредитів у кредитному 

портфелі від зміни валютного курсу особливо тісною буде в разі розгляду саме 

проблемних кредитів у іноземній валюті, однак, такі статистичні дані не завжди 

надаються регуляторами, зокрема, це стосується досліджуваного періоду в 

Україні. Саме тому в Україні будуть використані дані щодо проблемних кредитів 

загалом, без поділу на проблемні кредити в іноземній і національній валютах. 

Зважаючи на дані України щодо валютного курсу та рівня проблемних 

кредитів, можна відзначити, що цей зв’язок є достатньо тісним. За період 

з 01.01.2008 по 01.01.2018 за щоквартальними офіційними даними щодо значень 

даних показників рівень кореляції становить близько 87%. Якщо побудувати 

графік залежності 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐+𝑙𝑐  від валютного курсу ( 𝐸𝑟 ), отримаємо такі 
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результати (рис. 3.17). Вочевидь, простежується позитивний зв’язок, тобто зі 

зростанням валютного курсу відбувається зростання рівня проблемних кредитів. 

 

Рис. 3. 17. Залежність між рівнем проблемних кредитів (%) та валютним курсом 

гривні до долара США в Україні, квартальні дані, 01.01.2008 по 01.01.2018 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐  буде залежатиме від 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
 набагато більше, ніж 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 , оскільки 

позичальники можуть не мати надходжень в іноземній валюті, а це, своєю 

чергою, зумовлює проблеми з обслуговуванням боргу в разі різкої девальвації 

національної валюти. 

Для того, щоб знайти доходність всієї кредитно-депозитної діяльності в 

пропонованій моделі, необхідно визначити частки залучених ресурсів за кожним 

напрямом в їх загальній сукупності. Сукупно банк залучає такі ресурси 

(виражені в національній валюті) [96; 100, c. 290; 408]:  

𝐷𝑙𝑐 + 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0 = 𝐷𝑙𝑐 + 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0 + 𝑣2 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0.                   (3. 38) 

Частки залученого капіталу у вигляді депозитів, структуровані за типами 

кредитування, будуть мати вигляд [100, c. 290]: 

𝑤𝑙𝑐 =
𝐷𝑙𝑐

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
;                                       (3. 39) 

, 
%
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𝑤𝑓𝑐 =
𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
;                                       (3. 40) 

𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 =
𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
.                                    (3. 41) 

Отже, сукупна доходність банку дорівнюватиме: 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑤𝑙𝑐 ∙ 𝑅𝑙𝑐 +𝑤𝑓𝑐 ∙ 𝑅𝑓𝑐 +𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ∙ 𝑅𝑓𝑐→𝑙𝑐.                          (3. 42) 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  являє собою стохастичну величину через ймовірнісний характер 

𝐸𝑟1 , 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 , 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐 . У разі, якщо 𝐸𝑟1 ≈ 𝐸𝑟0 , тоді прибутки банку будуть 

достатньо високими через різницю у відсоткових ставках. Якщо ж матиме місце 

девальваційний шок 𝐸𝑟1 ≫ 𝐸𝑟0, то збитки будуть значними [100, c. 290]. 

Для знаходження оптимальних значень ваг необхідно сформувати 

оптимізаційну задачу. Першим критерієм є максимізація сподіваного значення 

доходності [100, c. 290]: 

𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑎𝑥.                                             (3. 43) 

Другим критерієм є мінімізація міри ризику CVaR (Conditional Value-at-

Risk): 

𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑖𝑛.                                      (3. 44) 

CVaR застосовується для оцінки ризику 𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  та являє собою середнє 

значення доходності за визначеним рівнем α  CVaR інтерпретується в контексті 

покриття цих збитків, тому позитивні значення CVaR відповідають негативним 

значенням доходності [100, c. 291]. 

Таким чином, задача банку для оптимізації кредитно-депозитної діяльності 

нами формалізована у вигляді двокритеріальної задачі [100, c. 291]: 

{
  
 

  
 

𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑖𝑛

𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐿𝑓𝑐 > 𝑖𝐷𝑓𝑐
𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐷𝑙𝑐

𝑤𝑙𝑐 + 𝑤𝑓𝑐 + 𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 = 1

𝑤𝑙𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ≥ 0

                           (3. 45) 

Ця задача може бути розв’язана на основі декількох підходів, основними 

серед яких виступають запровадження однієї цільової функції, яка об’єднує 
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критерії певним чином. Другим підходом є заміна одного з критеріїв на 

прийнятні обмеження на значення показника. Ми скористаємося другим 

підходом, який призводить до розгляду двох однокритеріальних задач, в яких 

один з критеріїв замінюється на обмеження [100, c. 292]: 

Мінімізація ризику Максимізація доходності 

{
  
 

  
 

𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑖𝑛

𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) ≥ 𝐸0
𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐿𝑓𝑐 > 𝑖𝐷𝑓𝑐

𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐷𝑙𝑐
𝑤𝑙𝑐 +𝑤𝑓𝑐 + 𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 = 1

𝑤𝑙𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ≥ 0

 

{
  
 

  
 

𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) ≤ 𝐿0
𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐿𝑓𝑐 > 𝑖𝐷𝑓𝑐

𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐷𝑙𝑐
𝑤𝑙𝑐 +𝑤𝑓𝑐 +𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 = 1

𝑤𝑙𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ≥ 0

      (3. 46) 

Максимізація доходності за обмеження на CVaR, на наш погляд, найбільш 

адекватно відображає практичний підхід. У даному разі визначається 

прийнятний рівень збитків, які можуть трапитися в результаті девальвації. 

Виходячи з концептуальної сутності CVaR (середнього значення за «хвостом 

розподілу») визначається рівень покриття ризиків для шокових значень падіння 

доходності внаслідок різкої девальвації національної валюти [100, c. 292]. 

Вибір CVaR як міри ризику зумовлюється такими чинниками [95]: 

1. Ця міра є узагальненням регулятивної міри Value-at-Risk (VaR), яка 

визначає певний квантиль розподілу збитків. Однак, застосування VaR в даному 

разі не повною мірою адекватно відображає ризик через ваги, зосереджені у 

хвості розподілу 𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙. Вище ми наводили ілюстрацію з розподілом валютних 

курсів в країнах Східного партнерства, де очевидним є наявність випадків з 

валютними шоками. Саме CVaR більш адекватно оцінює ризик в подібних 

ситуаціях. 

2. Перевагою міри ризику CVaR також є когерентність – важливий 

елемент, пов’язаний зі збереженням субадитивності. Дана властивість 

є ключовою за розгляду портфельного підходу та диверсифікації.  

У рамках обраної нами моделі найважливішим є питання ідентифікації 

параметрів випадкової величини 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
, оскільки вона визначається можливими 
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значеннями параметра 𝐸𝑟1.  Відповідно, виникає питання, на основі чого можна 

зробити передбачення щодо його можливих значень. У цьому разі можливим є 

використання двох підходів [100, c. 294]: 

1. Використання певного модельного розподілу. Наприклад, це може 

бути нормальний розподіл з певними значеннями сподіваного значення та 

стандартного відхилення. Нормальний розподіл часто використовується у 

фінансах, але в даному разі краще використати модельний розподіл з «важким» 

хвостом значень. Зокрема, здійснювалося моделювання на основі класу 

розподілів GEV (Generalized Extreme Value Distribution) [325]. Функції розподілу 

цього класу характеризуються трьома параметрами та достатньо добре 

наближають реальні розподіли значень 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
. 

2. Другим підходом виступає використання історичних значень 

величини 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
. Іншими словами можна припустити, що курс валют буде себе 

поводити в наступні періоди так само, як і в минулому. З одного боку, позитивом 

є те, що використовуються реальні характеристики курсу валют для даної 

валюти. З іншого боку, суперечливим моментом є визначення періоду, за який 

варто брати історичні значення курсу валют. Прикладом, який ілюструє дану 

суперечність, може бути курс гривні до долара США за 05.01.2009 – 

01.01.2018 рр. (рис. 3.18 – 3.19). 

Цілком очевидно, що, зокрема, період, охоплений на рис. 3.18 взагалі не є 

показовим для наступного періоду. І це не зважаючи на те, що на рис. 3.18 період 

для аналізу був обраний відразу після піку фінансової кризи, що розгорнулася в 

Україні. Поясненням цього є таке: до 06.02.2014 р. валютний курс був 

регульованим та чітко контрольованим НБУ, натомість у наступний період мало 

місце вже вільне курсоутворення (рис. 3.19).  

Зважаючи на вище викладене, доцільним є використання сценарного 

підходу, за якого використовуються декілька сценаріїв, які відображаються у 

вигляді функції розподілу 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
. За першим сценарієм (оптимістичним) варто 
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використати історичні значення, що дають найкраще значення CVaR. За другим 

сценарієм (песимістичним) варто взяти історичні значення з максимально 

великим CVaR. За середнім сценарієм можна формалізувати ситуацію моделі, в 

якій використовувалися всі історичні значення 
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
. Як результат, буде три 

розв’язки та три підходи до управління стратегічним та тактичним ризиками. 

 

Рис. 3. 18. Гістограма розподілу для валютного курсу гривні до долара США в 

Україні, щоденні дані, 05.01.2009 – 06.02.2014 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 

 

Рис. 3. 19. Гістограма розподілу для валютного курсу гривні до долара США в 

Україні, щоденні дані, 07.02.2014 – 01.01.2018 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 
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Функції 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 та 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐 можуть бути побудовані на основі історичних 

даних. Для цього можна взяти періоди різкої девальвації та використати 

статистику про збільшення відсотків проблемних кредитів або ж збільшення 

обсягів резервів за кредитами, оскільки останні також можна вважати мірою 

ризику.  

Економічна інтерпретація розв’язку моделі пов’язана з двома ризиками 

банку, які можна визначити як стратегічний та тактичний. Їх ідентифікація є 

основою для побудови логіки адаптації до валютного шоку. Для розгляду цих 

ризиків необхідно відштовхуватися від розв’язку, який являє собою три 

параметри (𝑤𝑙𝑐 , 𝑤𝑓𝑐 , 𝑤𝑓𝑐𝑑→𝑙𝑐𝑙). Перший параметр характеризує рівень депозитів 

в національній валюті, а (1 − 𝑤𝑙𝑐)  - рівень доларизації депозитів. Параметри  

(𝑤𝑓𝑐 , 𝑤𝑓𝑐𝑑→𝑙𝑐𝑙)  характеризують частки депозитів у іноземній валюті, які 

оптимально залишати в іноземній валюті та трансформувати в кредити 

в національній валюті.  

Параметр (1 − 𝑤𝑙𝑐)  інтерпретується нами як стратегічний ризик, тобто 

відображає рішення банку щодо відповідного рівня депозитної доларизації 

у її класичній інтерпретації. Банк приймає рішення щодо частки валютних 

депозитів у депозитному портфелі. Звичайно, ми вже піднімали цю проблему й 

зауважували її контроверсійні моменти. У принципі, банк може повністю 

відмовитися від валютних депозитів, але в такому разі він втратить важливе 

джерело ресурсів. Якщо ж приймається рішення щодо залучення таких 

депозитів, то фактично одним з інструментів адаптації є варіювання 

процентними ставками. Якщо є бажання збільшити обсяг валютних депозитів, 

ставки зростають, а в іншому випадку – знижуються. В Україні впродовж 

аналізованого нами проміжку часу можна виокремити два періоди, коли банки 

стикалися з валютним шоком, але використовували абсолютно різні моделі 

поведінки (рис. 3.20). 

Під час першої кризи – 2008 – 2010 рр., коли в банків виникла проблема 

ліквідності, вони активно нарощували як депозити в національній, так і в 
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іноземній валютах, і з цією метою підвищували процентні ставки. Щодо 

валютних вкладів (на фоні спочатку обмеження валютного кредитування, а 

згодом повної заборони валютного кредитування фізичних осіб) можна дати 

декілька пояснень. Передусім, необхідність повернення валютних запозичень на 

міжнародних фінансових ринках, адже перед кризою банки стали їх активними 

учасниками в ролі позичальників. 

 

Рис. 3. 20. Динаміка процентних ставок в іноземній валюті (IR_FCD), 

національній валюті (IR_LCD) та валютного курсу (Er – НВ (національна 

валюта)/Долар США) в Україні за 2008-2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Крім того, зважаючи на те, що глобальна фінансова криза в Україні була 

класичною кризою на відміну від кризи 2014 – 2017 рр., всі очікували на її 

завершення і на відновлення ситуації з кредитуванням. Своєю чергою, наступна 

криза поєднала в собі відразу економічні, фінансові та форс-мажорні чинники, а 

тому процентні ставки за валютними депозитами спочатку підвищилися для 

вирішення проблеми ліквідності, але згодом почали суттєво знижуватися, 

оскільки банки не мали достатньої кількості кредитоспроможних позичальників, 

які потребували коштів в іноземній валюті. Окремі банки – великі та надійні – 

взагалі пропонували і продовжують пропонувати процентні ставки, які 
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наближаються до нуля відсотків, таким чином даючи сигнал вкладникам, що 

вони не потребують валютних депозитів. 

Параметри (𝑤𝑓𝑐 , 𝑤𝑓𝑐𝑑→𝑙𝑐𝑙) або пов’язана з ними пара (𝑣1 , 𝑣2) показують 

розподіл залучених доларових депозитів між кредитами в іноземній валюті та 

кредитами в національній валюті. Тобто визначають, за своєю суттю, рівень 

трансформації депозитів в іноземній валюті у кредити в національній. 

Тактичним даний ризик називається тому, що він повністю знаходиться в межах 

співвідношення «доход-ризик», яким характеризується доларизація. Таким 

чином, математичний розв’язок задач інтерпретується у вигляді оптимальних 

рівнів стратегічного та тактичного ризиків.  

Зупинимося на аналізі реальної ситуації, яка мала місце в Україні, 

скориставшись методом Монте-Карло [405]. Період дослідження - 05.01.2009 – 

01.01.2018 – поділимо на дві частини: базовий та поточний. За базовий період 

візьмемо період з 05.01.2009 до 06.02.2014. Такий вибір базового періоду 

зумовлений тим, що саме з 06.02.2014 р. розпочався процес девальвації гривні в 

умовах вільного курсоутворення. Відповідно, поточний період – це період з 

07.02.2014 – 01.01.2018. Такий поділ нам необхідний для того, щоб змоделювати 

можливі варіанти ситуацій для третьої моделі, в якій всі значення показників, 

крім валютного курсу, беруться станом на базовий період, саме тоді, коли 

валютний курс приймає два значення: на базовий та поточний періоди. За 

базовий валютний курс візьмемо 8 грн за 1 дол США, за поточний – 8,89 грн за 

1 дол США, що відповідає 10% девальвації національної валюти. Процентні 

ставки візьмемо з вибірки, яка охоплює 95% даних. Інтервали для відсоткових 

ставок продемонстровано за депозитами (рис. 3.21) та кредитами (рис. 3.22) у 

національній та іноземній валютах для базового періоду. 

Зважаючи на те, що рівень охоплення вибіркою даних має бути на рівні 

95%, необхідно було б обрати такі інтервали відсоткових ставок для 

моделювання за методом Монте-Карло для базового періоду: відсоткові ставки 

за депозитами в національній валюті – 4,86%-18,16%, в іноземній валюті – 



333 
 

 
 

4,57%-10,07%; відсоткові   ставки   за   кредитами  в   національній  валюті – 

9,05%-25,01%, в іноземній валюті – 4,7%-14,63%. Водночас, керуючись 

обмеженнями в формулах в кінцевому підсумку були обрані такі інтервали: 

відсоткові ставки за депозитами в національній валюті – 10%-18,16%, в іноземній 

валюті – 4,57%-9,71%; відсоткові ставки за кредитами в національній валюті – 

18,17%-25,01%, в іноземній валюті – 9,72%-14,63%. 

  

Рис. 3. 21. Функція розподілу для ставок за депозитами в національній (ліворуч) 

та іноземній (праворуч) валютах, щоденні дані, 05.01.2009 – 06.02.2014 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 

  

Рис. 3. 22. Функція розподілу для ставок за кредитами у національній (ліворуч) 

та іноземній (праворуч) валютах, щоденні дані, 05.01.2009 – 06.02.2014 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 

Рівні 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐  та 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐  ми взяли найбільш наближеними до реальних 

значень за рівня девальвації національної валюти у 10%, а саме: 5,9% та 7,7%. 
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Загальний обсяг ресурсів банку ми взяли з розрахунку 1000 грн. Кількість 

проведених експериментів становить 10000. Ми розглянули лише чотири 

ситуації: розрахунок CVaR (95%) за умови відсутності валютних депозитів та за 

умови 10%, 20% та 30% доларизації банківських депозитів з трансформацією 

валютних вкладів в кредити в національній валюті з кроком в 10% (рис. 3.23). 

 

Рис. 3. 23. CVaR (95%) за модельованими даними 

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [215]. 

За тими умовами, які були задані нами на основі офіційної статистики, 

можна говорити, що чим вищим є стратегічний ризик (рівень доларизації 

депозитів), тим меншим має бути тактичний ризик (рівень трансформації).  

Водночас, ми б хотіли зробити ще декілька зауважень до моделі у зв’язку з 

отриманими даними. По-перше, зважаючи на можливість проведення 

моделювання за методом Монте-Карло, ми задавали певний інтервал для 

відсоткових ставок, але, як вже було відзначено, в Україні інформація щодо 

процентних ставок є досить наближеною. По-друге, було задано рівень 

девальвації на рівні 10%. По-третє, ми рахували CVaR (95%), проте, в банківській 

справі все частіше звертають увагу саме на критичні збитки, тобто CVaR (99%) 

та CVaR (99,9%). Це означає, що застосовуючи пропонований нами підхід варто 

розглядати відповідні сценарії, кількість яких залежатиме від мети дослідження 
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та від того, хто здійснюватиме дослідження: регулятор чи банки. Загалом, 

пропонований нами підхід розв’язує проблему, яка виникає у зв’язку зі 

встановленням винятково валютних лімітів, а також дає достатньо гнучкий 

інструмент, за використання якого можна враховувати шокові ситуації та на його 

основі можна приймати рішення щодо співвідношення стратегічного та 

тактичного ризиків. 

 

 

Висновки до третього розділу 

Характеристика фінансових шоків, на які наражаються банки, 

представлена в попередніх розділах роботи, дозволила більш ґрунтовно підійти 

до вивчення дії інструментів адаптації.  

Визначено, що інструментами адаптації до шоків депозитного ринку 

залежно від виду шоку є на рівні банків (реструктуризація зобов’язань, 

рефінансування у інших банків, інформаційна кампанія, спрямована на 

формування іміджу банку як стабільно функціонуючої фінансової установи, 

переорієнтація на альтернативні методи залучення чи запозичення коштів 

(випуск боргових зобов’язань, зокрема, покритих облігацій, а також через 

продаж активів шляхом сек’юритизації, реорганізація банків), роз’яснювальна 

кампанія щодо безпеки зберігання коштів у банках тощо), на рівні фінансових 

регуляторів (рефінансування у центральному банку, інші інструменти 

монетарної політики та інструменти макропруденційної політики, 

роз’яснювальна кампанія щодо безпеки зберігання коштів у банках, обмеження 

на обсяги зняття депозитів у банках, страхування або гарантування банківських 

вкладів) і на рівні держави (націоналізація банків, «банківські канікули», 

закріплення у законодавстві обмежень на дострокове розірвання строкових 

депозитних угод, фінансова підтримка банківської системи). 

Гарантування (страхування) вкладів фізичних осіб є одним з найбільш 

важливих інструментів адаптації до шоків депозитного ринку, застосування 



336 
 

 
 

якого може мати як позитивні, так і негативні наслідки, що пов’язано з 

реалізацією морального ризику. 

На основі аналізу систем гарантування вкладів в розрізі трьох груп країн 

за трьома позиціями (види вкладів, що підлягають відшкодуванню; максимальна 

сума відшкодування; швидкість доступу вкладників до депозитів після визнання 

банку неплатоспроможним) визначено таке: по-перше, системи гарантування 

вкладів у країнах першої та другої груп країн виявилися значно ефективнішими, 

зокрема в частині видів вкладів, які підлягають відшкодуванню, ніж у країнах 

третьої групи з обмеженнями в частині вкладів, номінованих не в національній 

валюті; по-друге, максимальна сума відшкодування має бути відповідною 

обсягам вкладів, які є в банках з урахуванням морального ризику, а також з 

певних показників. З’ясовано, що серед показників, які використовуються в 

сучасній практиці для визначення максимальної суми відшкодування, 

використовуються такі,  як показник відношення суми відшкодування до ВВП на 

душу населення; коефіцієнт покриття кількості вкладників; показник середнього 

розміру вкладу; коефіцієнт відношення депозитів, що підлягають 

відшкодуванню за видами, до загального обсягу депозитів; коефіцієнт 

відношення депозитів, що підлягають відшкодуванню за видами та за сумами, до 

депозитів, що підлягають відшкодуванню за видами або до загального обсягу 

депозитів, є показники, які неадекватно відображають ситуацію й не є 

інформативними, а частина потребує ревізії, зокрема, й такий важливий показник 

як відношення суми відшкодування до ВВП на душу населення, оскільки згідно 

досліджень, якщо його значення перевищує 1, то вже це свідчить про можливість 

виникнення банківської кризи. Вдосконалення розрахунків зазначених 

показників варто здійснювати за такими напрямками: розраховувати окремо 

середню суму вкладу за депозитами на вимогу та за депозитами на строк; 

відслідковувати в динаміці валютну структуру депозитів на вимогу та строкових 

депозитів; надавати обсяги валютних вкладів не тільки в національній валюті, 

але й в іноземній тощо. 
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Визначено, що інструментами адаптації до фінансових шоків на 

кредитному ринку є на рівні банків (реструктуризація заборгованості таким 

чином, щоб позичальник залишався платоспроможним, пошук банка-партнера 

для перекредитування, переорієнтація на інші, більш прибуткові, напрями 

кредитування або інвестування, оптимізація витрат банку і скорочення 

процентної маржі, співпраця з міжнародними фінансовими установами, зміна 

кредитної політики, ліквідація проблемної заборгованості), на рівні фінансових 

регуляторів (інструменти монетарної політики (ставки рефінансування, норма 

резервування, державні цінні папери) та інструменти макропруденційної 

політики (співвідношення суми кредиту до вартості його забезпечення, 

співвідношення боргу позичальника до його доходів, вимога до доформування 

резервів в умовах кредитного буму, вимога до доформування капіталу, 

підвищені вимоги до капіталу або інших показників системно важливих установ 

порівняно зі звичайними установами, обмеження рівня левереджу банків, 

обмеження на міжбанківські операції, обмеження за групами позичальників і 

видами кредитів, обмеження на кредитування в іноземній валюті, ліміти на 

зростання обсягів кредитування, обмеження на кредитування в національній 

валюті, формування контрциклічних резервів, зокрема під специфічні ризики), 

на рівні держави (формування спеціальних фондів або створення спеціальних 

установ, завданням яких буде придбання проблемної заборгованості, державні 

програми для підтримки кредитування окремих груп позичальників (молодих 

фахівців, сімей тощо), окремих галузей (сільськогосподарські товаровиробники, 

зелена енергетика тощо), малого та середнього бізнесу). 

Проаналізовано та відзначено вади використання інструментів адаптації до 

шоків валютного ринку, зокрема, лімітів валютної позиції, які не спроможні 

захистити банки від впливу шоків валютного ринку й фактично не відіграють 

жодної важливої ролі в моменти дії шоків. Розглянуто три моделі поведінки 

банків у контексті доларизації кредитів та зобов’язань банків. Перша модель 

передбачає відсутність трансформації депозитів у національній (іноземній) 
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валютах у кредити в іноземну (національну) валюти. Друга модель передбачає 

конвертацію депозитів у національній валюті в кредити в іноземній валюті, а 

третя модель ґрунтується на тому, що банки здійснюють конвертацію валютних 

депозитів у кредити в національній валюті. Усі моделі було наочно 

продемонстровано на даних банків країн Східного партнерства. Результати 

проведеного аналізу виявилися неоднозначними й фактично засвідчили той 

факт, що всі моделі можуть бути використаними й все залежить від ситуації, яка 

складається в тій чи іншій країні. Водночас, найбільший рівень прибутків змогла 

забезпечити третя модель, коли відбувалася трансформація валютних депозитів 

у кредити в національній валюті. Надалі третя модель була апробована на 

прикладі банків України, сутність якої полягає в необхідності виокремлення 

двох позицій: частки доларизації депозитів і відповідно частки доларизованих 

депозитів, які можна конвертувати в кредити в національній валюті. Згідно 

запропонованої моделі на основі використання історичних даних було 

визначено, що чим вищим є рівень доларизації депозитів, тим меншим має бути 

рівень трансформації. Водночас, модель є достатньо гнучкою й зміна вхідних 

параметрів може давати відповідь на те, яка частка депозитів може бути 

доларизована й відповідно перетворена на кредити в національній валюті. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки третього 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [20; 24; 28; 

42; 48; 53; 96; 99; 100; 407; 408].  
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РОЗДІЛ 4                                                                                                    

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ДО ФІНАНСОВИХ ШОКІВ 

 

 

4.1. Адаптація банків України до впливу фінансових шоків 

депозитного ринку 

 

Підхід до розгляду адаптації у контексті тріади інститутів, а саме як 

адаптація на рівні банків, фінансових регуляторів і держави дозволяє більш 

глибоко здійснити аналіз задіяного інструментарію адаптації в Україні в умовах 

дії фінансових шоків. Особлива увага буде прикута до спроможності банків 

адаптуватися до дії фінансових шоків, оскільки така адаптація відбувається і в 

період розгортання і дії фінансових шоків, і особливо у постшоковий період, 

коли банки переоцінюють власну діяльність з огляду на наслідки, спричинені 

шоковими ситуаціями. Певною мірою період, який охоплений аналізом – 

01.01.2007 – 01.01.2018 рр., дозволить не тільки виявити інструменти, які 

найчастіше використовувалися банками для адаптації, але й оцінити наскільки 

адаптаційні заходи дозволили підготуватися до дії нових шоків. Особливість 

досліджуваного періоду полягає у тому, що упродовж лише десяти років банки 

знаходилися двічі під впливом шоків депозитного (двічі мала місце паніка 

вкладників), валютного (двічі мала місце девальвація національної валюти: 

перший раз – від 30% втрати у вартості, другий – від 50%) і кредитного ринку 

(кредитний бум і двічі зростання проблемної заборгованості).   

Вище були визначені основні інструменти адаптації до шоків депозитного 

ринку, які є релевантними у контексті визначення спроможності банків 

адаптуватися до впливу фінансових шоків на їх зобов’язання, а саме 

рефінансування у інших банків, реструктуризація депозитів, проведення 

інформаційних кампаній для формування іміджу банків як стабільно 

функціонуючих установ і переорієнтація на альтернативні методи залучення і 
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запозичення коштів. Проте, не весь інструментарій був задіяний упродовж 

аналізованого періоду.  

Банки досі недооцінюють інструмент проведення інформаційних кампаній 

для формування іміджу банків, і досі комунікаційні канали між клієнтами банків 

і банками лишаються неефективними. Це стосується як інформаційних 

повідомлень у традиційних засобах масової інформації (періодичні видання, 

телебачення), так і у соціальних мережах. Згідно дослідження О. Коць і Л. 

Бондаренко банки мають такі недоліки з комунікацій у соціальних мережах, які 

відіграють надзвичайну роль у поширенні інформації, зокрема, й панічного 

характеру: «…недооцінка важливості та перспектив роботи в соціальних 

мережах банківськими установами… низька креативність інформаційних 

повідомлень… невміння і небажання проводити відкритий діалог з зацікавленою 

аудиторією… відсутність аналізу роботи в соціальних мережах, а отже – 

неможливість вчасно реагувати на помилки та їх виправляти» [110, с. 323]. 

Станом на 01.09.2019 р. чотирнадцять банків в Україні мали депозити 

населення обсягом понад 5 млрд грн, проте їх представництво у соціальних 

мережах є абсолютно недостатнім (перелік банків подано за зниженням обсягів 

депозитів, у дужках – рейтинг за чисельністю підписників): 

АТ КБ «Приватбанк» (2), АТ «Альфа-Банк» (7), АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

(6), АТ «Укрексімбанк» (13), АБ «Укргазбанк» (5), АТ «УкрСиббанк» (4), 

АТ «ПУМБ» (3), АТ «ОТП БАНК» (9), АБ «Південний» (10), 

АТ «ТАСКОМБАНК» (1), АТ «Універсал Банк» (8), АТ «Креді Агріколь Банк» 

(12), АТ «Кредобанк» (11), АТ «Прокредитбанк» (14). Цілком очевидно, що не 

всі банки зі значними обсягами депозитів необхідним чином представлені в 

соціальних мережах, а значить важливий комунікаційний інструмент адаптації 

не буде використаний ефективно. 

Також ще один інструмент залишається певним чином недооціненим і 

недосяжним для банків – це переорієнтація на альтернативні методи залучення і 
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запозичення коштів. Неможливість використання цього інструмента пов’язана з 

чотирма основними причинами.  

Перша причина – нерозвиненість фондового ринку України і відсутність 

потужних інституційних інвесторів, спроможних викуповувати значні обсяги 

боргових цінних паперів банків, зокрема, випусків покритих облігацій. Так, у 

другому розділі роботи аналіз фінансової глибини фінансової системи України 

засвідчив, наскільки банки превалюють над іншими фінансовими установами, й 

зокрема над інститутами спільного інвестування. 

Друга причина – специфічна адаптація банків до шоків кредитного ринку, 

які виявили себе під час глобальної фінансової кризи, – скорочення найбільш 

цікавих для забезпечення покритих облігацій активів – іпотечних кредитів. 

Підкреслимо, що заборона надання валютних іпотечних кредитів – це 

позитивний і правильний крок в адаптації, але зупинка надання взагалі іпотечних 

кредитів – як адаптація на рівні банків – це не найбільш правильний крок.  

Третя причина – відсутність системних дій держави з підтримки соціально 

важливих і економічно значимих напрямів кредитування. Діяльність Державної 

іпотечної установи (ДІУ), основним завдання якої є рефінансування іпотечних 

кредитів, є недостатньою. Так, за даними ДІУ за весь період діяльності (з 2004 р.) 

було надано 6,1 млрд грн фінансових кредитів для стимулювання іпотечного 

кредитування, 1,9 млрд грн – для рефінансування іпотечних кредитів і 1,1 млрд 

грн на добудову житлових будинків [179, с. 24, с. 26-27].  

Четверта причина – проблемність випуску боргових цінних паперів 

банками на міжнародних ринках через значні ризики країни, а також 

неможливість хеджувати валютні ризики, які виникають через шокові коливання 

курсу національної валюти. Це пов’язано з тим, що запозичення коштів на 

міжнародних фінансових ринках відбувається в іноземних валютах, а 

розміщення їх може відбуватися і в національній, і в іноземній валютах [32]. Як 

було продемонстровано вище, обидва варіанти мають свої недоліки за умови 

девальвації національної валюти і призводять до неплатоспроможності банків. 
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Саме тому банки найчастіше вдаються до двох основних інструментів 

адаптації до шоків депозитного ринку: рефінансування у інших банків і 

реструктуризація депозитів, які й надалі розглядатимуться у дослідженні. 

Подальший аналіз застосування адаптивних інструментів банками буде 

проводитися з урахуванням двох позицій.  

Перша позиція – банки будуть структуровані за такими ознаками, як: 

частка держави у капіталі банків (державні та приватні банки) і резидентність 

капіталу (банки з іноземним капіталом та банки з вітчизняним капіталом). Такі 

підходи до структурування банків дозволяють з’ясувати як змінюється позиція 

тих чи інших банків у банківській системі за певний проміжок часу. Такий поділ 

зумовлений тим, що постійно точаться дискусії щодо рівня фінансової стійкості 

в періоди шокових ситуацій банків з національним капіталом та іноземним 

капіталом, державних та приватних банків. Дослідження здійснювалося за всіма 

банками в Україні, якщо не вказано інше. 

Так, О. Вовчак зазначає: «Із розвитком ринкових методів банківської 

діяльності в Україні роль і значення державних банків зростає, особливо в 

умовах фінансової нестабільності» [66, с. 137]. Л. Примостка акцентує увагу на 

тому, що в результаті глобальної фінансової кризи «Тенденцію до збільшення 

державної частки в банківському капіталі слід оцінити позитивно з погляду 

підвищення фінансової стійкості банківської системи в цілому, однак практика 

показує, що державні банки на завжди ефективні, а управлінські рішення нерідко 

приймаються під дією не економічних, а політичних чинників. Тому закономірно 

виникає питання щодо оптимального рівня участі держави в банківському 

секторі» [152, c. 112]. Своєю чергою С. Гасанов, О. Любіч, Г. Бортніков 

вважають, що «…держава повинна брати участь лише у великомасштабному 

банківському бізнесі. Входження держави в капітал банків виправдане лише за 

умови очевидної переваги в наслідках цього рішення над численними вадами» 

[68, c. 28].  
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Кількість державних банків в Україні постійно змінюється. Це пов’язано 

як з націоналізацією приватних банків за результатами двох криз, так і з 

намаганнями надати державним банкам специфічних функцій (АТ «Український 

банк реконструкції та розвитку» 10 ). Надалі аналізуватимуться як державні у 

період 2008-2014 рр. два банки: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», а у період 

2014-2018 рр. АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» і АТ «Укргазбанк». Це 

обумовлено їх рівнем значущості у банківській системі України, а також тим, що 

націоналізовані банки ще тривалий час перебувають під впливом тих політик, які 

реалізовувалися попередніми власниками [48].  

Також увага буде зосереджена на особливостях функціонування банків з 

вітчизняним та іноземним капіталом у періоди виникнення фінансових шоків, 

оскільки незважаючи на значну кількість досліджень, не вщухають дискусії 

щодо доцільності доступу банків з іноземним капіталом на вітчизняний ринок і 

їх впливу на фінансову стійкість банківської системи.  

Друга позиція – зважаючи на значні девальваційні шоки, зобов’язання в 

іноземній валюті будуть представлені в доларах США за курсом НБУ на 

відповідну дату. Безумовно валютна структура зобов’язань є різною, проте, ми 

зважали на те, що в більшості випадків використовувалися вільно конвертовані 

валюти, з яких найчастіше використовувався долар США й як валюта 

кредитування, й як валюта фондування. 

Отже, здійснимо аналіз адаптаційних змін, які відбулися впродовж 

зазначеного проміжку часу й розпочнемо з аналізу динаміки депозитів, 

розміщених банками в інших банках. Зважаючи на зміни в представленні даних 

у фінансовій звітності банків, є необхідність в аналізі даних на різних проміжках 

часу: з 01.01.2007 р. до 01.04.2009 р., з 01.04.2009 р. до 01.01.2016 р., з 

01.01.2016 р. до 01.01.2018 р. (рис. 4.1).  

                                                 
10 Аналіз банків здійснено з врахуванням зміни власників упродовж аналізованого періоду. Так, враховано, що 

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» змінив статус з банку з державним капіталом на банк з 

іноземним капіталом у 2017 р. 
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Рис. 4. 1. Динаміка коштів, отриманих від банків, за 01.01.2007 р. – 01.01.2018 р., 

млн грн 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Уся сукупність банків була поділена на такі групи: усі банки, державні 

банки (БВК державні), в т.ч. Ощадбанк і Укрексімбанк; банки з іноземним 

капіталом (БІК), в т.ч. банки з російським капіталом (БІК (Росія)), банки з 

європейським та американським капіталом (БІК (Європа та США)), БІК (Інші 

країни, зокрема Казахстан, Туреччина, ОАЕ та інші); банки з квазі іноземним 

капіталом (БІКквазі) – це банки акціонерами яких є іноземні компанії, створені, 

зокрема в офшорних зонах, власниками яких є українські громадяни чи компанії; 

банки з приватним вітчизняним капіталом (БВК приватні). Ще один важливий 

коментар, який стосується депозитів банків, це те, що це депозити не лише 

банків, але й НБУ, що важливо з огляду на аналіз ситуації, яка мала місце в 

шокові періоди. 

Аналіз даних рис. 4.1 засвідчує, що банки по-різному адаптувалися до 

шоків, які виникали на депозитному ринку України. Передусім, підкреслимо, що 

кошти, отримані від інших банків, і особливо від НБУ, це кошти, які 

залучаються, як правило, у випадку певних короткострокових проблем з 

ліквідністю. Проте є й винятки, які стосуються діяльності банків з іноземним 

капіталом, які можуть користуватися коштами материнських банків, що 

підтверджується даними за 2007 – 2008 рр. 

Так, на 01.01.2007 р. частка коштів, отриманих банками з іноземним 

капіталом від банків, становила 45%, а на 01.01.2009 р. сягнула 58,7%. І якщо у 

2007 р. лідерами з нарощення цієї частки були переважно банки з Європи, то у 

2008 р. – російські банки. Загалом, за 01.01.2007 р. - 01.01.2009 р. відбулося 

зростання частки таких коштів у зазначених банках відповідно в 2,13 рази та 1,17 

рази. Натомість банки з квазііноземним капіталом, навпаки, зменшили свою 

частку в таких коштах на 10% [37].  

Звісно, що найбільш важливими з точки зору вивчення шоків є четвертий 

квартал 2008 р. і перший квартал 2009 р., коли мав місце шок відтоку вкладів з 

банків. Так, у четвертому кварталі 2008 р. темпи приросту коштів, отриманих від 

інших банків, порівняно з попереднім кварталом були безпрецедентними: 
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державні банки – 170%, банки з іноземним капіталом – 54%, в т.ч. банки з 

російським капіталом – 81%, банки з європейським та американським капіталом 

– 48,5%, банки з приватним вітчизняним капіталом – 20%. Для повноти 

характеристики, звісно, не вистачає даних, які б конкретизували роль НБУ у цих 

процесах, хоча очевидно, що державні банки отримали підтримку саме з цього 

джерела. Банки з іноземним капіталом, максимально використовували кошти 

материнських банків для підтримки своєї діяльності в Україні. З 01.04.2009 р. 

з’явилася можливість здійснювати аналіз депозитів банків у розрізі валют, а 

зважаючи на те, що НБУ переважно кредитує в національній валюті (крім 

окремих видів операцій репо та своп), то це дає підґрунтя аналізувати підтримку 

материнськими банками банків з іноземним капіталом в Україні. У перші 

квартали 2009 р. банки з іноземним капіталом продовжували нарощувати обсяги 

цих коштів у іноземній валюті, зокрема, в банках з Європи та США у перші два 

квартали темпи приросту цих коштів склали понад 16%. Натомість, банки Росії 

почали зменшувати частку цих коштів, а її стабілізація відбулася лише в 2010 р. 

[485]. Зовсім іншою була адаптація до шоків на депозитному ринку в 2014 р., 

коли й європейські та американські банки, й російські банки почали скорочувати 

обсяги цих коштів значними темпами, причому європейські банки робили це 

швидшими темпами, ніж російські. Такі процеси тривали до 01.01.2018 р., коли 

за один квартал темпи приросту депозитів банків в іноземній валюті у банках з 

Європи та США склали понад 103%. 

Отже, адаптація банків до шоків депозитного ринку залежить від форми 

власності банків, однак може бути різною залежно від ситуації у цілому в країні. 

Так, державні банки як у 2008 р., так і у 2014 р. максимально використовували 

кредити рефінансування НБУ. Так, за 2014 р. кредити рефінансування отримали 

АБ «Укргазбанк» в обсязі 6,2 млрд грн, АТ «Ощадбанк» – 24,2 млрд грн, АТ 

«Укрексімбанк» – 5,1 млрд грн [263, с. 82]. Відповідно інші банки отримали 

близько 80 млрд грн, тобто фактично третина ресурсів рефінансування була 
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спрямована до державних банків. Тому вони виявилися у більш виграшному 

становищі порівняно з іншими банками. 

Банки з приватним вітчизняним капіталом у 2008 р. суттєво залежали від 

кредитів НБУ. У 2014 р. цей інструмент також ними використовувався, але вже 

обмежено, а адаптація набула іншої форми з ініціативи фінансових регуляторів 

– виведення неплатоспроможних банків з ринку. Банки з іноземним капіталом і 

в 2008 р., і в 2014 р. покладалися на ресурси материнських банків, проте у 2014 р. 

через військові дії на сході України і через анексію Криму інструментом 

адаптації стала не стільки підтримка материнських банків, скільки згортання їх 

діяльності. 

Звісно, найбільш активно використовувався інструмент реструктуризації 

депозитів банків. Реструктуризація депозитів – це зміна структури депозитів 

банків за строками, валютами, вкладниками, яка відбувається в процесі адаптації 

до шоків депозитного ринку. Така реструктуризація депозитів може, з одного 

боку, ініціюватися банками з використанням, як правило, цінових інструментів, 

а з іншого – вкладниками, які обирають певні поведінкові паттерни. 

Як правило, така реструктуризація депозитів не відбувається миттєво й 

потребує певного часу, а тому такий інструмент адаптації переважно 

використовується у постшоковому періоді за деякими винятками. 

Строкова реструктуризація депозитів у момент дії шоку залежить від 

ситуації, в якій банк знаходиться. Якщо банку бракує ліквідних коштів, це 

зумовлює необхідність фондування за завищеною процентною ставкою на 

короткі проміжки часу, а отже, відбуватиметься зростання частки 

короткострокових депозитів. Натомість, якщо у банку відсутні проблеми з 

ліквідністю, фондування відбуватиметься на стандартних умовах з наданням 

переваги строковим депозитам. Так, за даними рис. 4.2 можемо спостерігати 

зростання частки саме депозитів до 1 року у шокові періоди (початок шокового 

періоду позначений стрілкою). Зважаючи, що статистика за аналізований період 

– це статистика залишків на рахунках, без виокремлення нових депозитів, 
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складно визначити, чи це адаптація з ініціативи банків, чи адаптація вкладників 

до подій, які мали місце.  

 

 

Рис. 4. 2. Динаміка частки депозитів резидентів у банках за строками у розрізі 

валют за період з 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Валютна реструктуризація депозитів – це інструмент адаптації, який 

активно використовується банками в Україні, і це вже очевидно за двома 

шоковими ситуаціями на депозитному ринку. Варто розрізняти два прояви 

валютної реструктуризації.  

По-перше, у разі неспроможності повернення валютних депозитів 

безпосередньо в іноземній валюті (через брак готівкової іноземної валюти) 
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трансформація валютних депозитів у депозити в національній валюті за 

неприйнятним для вкладника курсом. Ефективність такого інструмента оцінити 

складно, оскільки його застосування може мати довгострокові наслідки. 

Застосування такого інструмента з точки зору банку – це вимушений і 

виправданий крок, оскільки у шокові періоди, як правило, є нестача готівкової 

іноземної валюти. Як правило, вкладнику надається можливість подовжити такі 

вклади, а тому остаточне рішення приймається саме вкладником. Своєю чергою 

вкладник оцінює таку ситуацію як невиконання банком своїх зобов’язань у 

належному обсязі, а це означає, що у довгостроковій перспективі формується 

недовіра до банків з усіма відповідними наслідками. 

По-друге, валютна реструктуризація депозитів як зміна валютної 

структури депозитів банків [483]. Найкраща стратегія у цьому разі – це рух у 

напрямку дедоларизації депозитів, однак, як засвідчує практика діяльності 

банків в Україні, цей рух ускладнюється низкою чинників, найважливішим з 

яких є недовіра до національної валюти (рис. 4.3). Так, ефект гістерезису 

зберігається і навіть після відновлення банківської системи України і стабілізації 

валютного курсу спостерігається поступове повернення до валютних депозитів. 

 

Рис. 4. 3. Динаміка депозитів резидентів у іноземній (вісь праворуч) і 

національній валютах (вісь ліворуч) за період з 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Фактично, банки не можуть здійснити дедоларизацію депозитів без 

підтримки Національного банку України. Звісно, що насамперед, необхідно було 

б сформувати передумови дедоларизації депозитів домогосподарств. Тим не 

менш, єдиний інструмент, який є в розпорядженні банків щодо проведення 

дедоларизації, - це встановлення диференційованих процентних ставок за 

депозитами в різних валютах. Політика низьких або нульових процентних ставок 

за депозитами в іноземній валюті активно застосовується банками України, 

однак, не завжди спрацьовує (рис. 4.4).  

 

Рис. 4. 4. Динаміка обсягів депозитів домогосподарств у іноземній валюті в 

розрізі строків (вісь ліворуч) і процентних ставок за депозитами в доларах США 

залежно від строку  (вісь праворуч) за період з 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Якщо ж підрахувати коефіцієнти кореляції за показниками, що 

аналізуються на рис. 4.4, то цілком очевидно, що кореляція є низькою між 

процентними ставками та обсягами депозитів в іноземній валюті, розміщеними 

в банках (табл. 4.1). Цілком очевидно, що для домогосподарств зберігання 

коштів в іноземній валюті – це захист від інфляційних і девальваційних 

очікувань, а не орієнтація на високу процентну ставку. Саме тому такою 
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важливою є політика Національного банку України з підтримання стабільності 

національної валюти. 

Таблиця 4. 1 

Кореляційна матриця за окремими щомісячними показниками, що 

характеризують депозити домогосподарств, травень 2011 р. – січень 2018 р., % 

Кореляції 
Обсяг депозитів 

до 1 року 

Обсяг депозитів 

від 1 року до 2 

років 

Процентна 

ставка за 12-ти 

місячними 

депозитами 

Процентна 

ставка за 6-ти 

місячними 

депозитами  
Обсяг депозитів 

до 1 року 
1    

Обсяг депозитів 

від 1 року до 2 

років 
54,65 1   

Процентна 

ставка за 12-ти 

місячними 

депозитами 

36,29 50,45 1  

Процентна 

ставка за 6-ти 

місячними 

депозитами 

25,94 38,37 98,46 1 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Реструктуризація за вкладниками – підприємствами та 

домогосподарствами – це ще один важливий інструмент адаптації до шоків, 

оскільки необхідно розуміти, яка з цих груп є більш чутливою до шокових 

ситуацій. Безумовно, що основним ресурсом для банків мають бути депозити 

домогосподарств, а не депозити корпорацій, і також побутує думка, що 

волатильність депозитів домогосподарств є вищою за волатильність депозитів 

підприємств. Проте, обчислення за період з січня 2007 р. по грудень 2018 р. 

(щомісячні дані) дають дещо інші результати (табл. 4.2). За більшістю показників 

описової статистики депозити домогосподарств є кращим джерелом фондування 

для банків, ніж депозити підприємств, зокрема за середньоквадратичним 

відхиленням, діапазоном тощо, незважаючи на всі кризові ситуації, які охоплені 

цим періодом. Проте, зважаючи на те, що в роботі досліджуються періоди дії 

шоків, є сенс також розглянути темпи приростів депозитів у динаміці (рис. 4.5). 
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Таблиця 4. 2 

Результати описової статистики за щомісячними показниками темпів приросту 

депозитів домогосподарств (Д) і підприємств (П) у розрізі валют і строків за 

період січень 2007 р. – грудень 2018 р. 

Показники описової 

статистики 

Переказні 

депозити, 

гривня 

Переказні 

депозити, 

долар США 

Інші депозити, 

гривня 

Інші депозити, 

долар США 

Д П Д П Д П Д П 

Середнє 0.015 0.015 0.007 0.008 0.009 0.012 -0.002 -0.001 
Дисперсія 0.003 0.005 0.002 0.008 0.001 0.005 0.001 0.004 

Середньоквадратичне 

відхилення 
0.053 0.068 0.048 0.087 0.027 0.073 0.029 0.066 

Ексцес 3.738 0.708 5.082 6.265 0.122 1.115 4.137 1.891 
Асиметрія -0.057 0.289 -0.672 1.610 -0.365 0.743 -1.495 0.229 
Діапазон 0.446 0.436 0.387 0.594 0.134 0.417 0.221 0.459 
Мінімум -0.213 -0.198 -0.237 -0.152 -0.059 -0.173 -0.146 -0.199 

Максимум 0.233 0.238 0.149 0.442 0.075 0.244 0.075 0.259 
Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Дані рис. 4.5 засвідчують неординарні ситуації поведінки вкладників у 

шокових ситуаціях. Так, домогосподарства більш чутливі до шокових ситуацій, 

ніж підприємства у сегменті переказних депозитів як у національній, так і 

іноземній валютах. Відтік переказних вкладів домогосподарств у період 

розгортання глобальної фінансової кризи в обох валютах склав понад 20%, у той 

час як підприємств трохи більше 10%. Натомість на початку кризи 2014 р. в 

Україні відтік переказних вкладів підприємств перевищив відтік вкладів 

домогосподарств, однак, варто розуміти, що це відбувалося на фоні анексії 

окремих територій України, а тому однозначно були задіяні не лише економічні 

чинники. У сегменті інших депозитів в обох валютах більш стабільними все ж є 

вклади домогосподарств, а не підприємств. Таким чином, банкам необхідно 

зосередитися на роботі з домогосподарствами як вкладниками і нарощувати 

частку фондування за рахунок цих коштів. Натомість, у роботі з підприємствами 

банкам необхідно вивчити чинники, які зумовлюють таку їх поведінку як 

вкладників і вишуковувати інструменти адаптації для згладжування таких 

значних коливань, які негативно впливають на діяльність банків. 
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  Рис. 4. 5. Темпи приросту депозитів резидентів у розрізі вкладників, валют і 

строків за період з 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Надалі вивчення адаптації банків до фінансових шоків депозитного ринку 

здійснюватимемо залежно від їх форми власності. Щодо джерел фондування 

активів груп банків за формою власності за рахунок депозитів, то темпи приросту 

депозитів домогосподарств і підприємств засвідчують періоди шоків відтоку 

вкладів, а також переходу банків із одних груп до інших (рис. 4.6).  
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Рис. 4. 6. Темпи приросту депозитів з 01.01.2007 р. по 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Адаптацію до шоків депозитного ринку, як і до інших видів фінансових 

шоків необхідно розглядати в контексті стратегій, які банки обирали у момент 

розгортання системних фінансових шоків. Загальний аналіз поведінки банків 

упродовж обраного для дослідження періоду засвідчив, що використовувалося 

три класичні стратегії: агресивна (нарощення присутності банків на певних 

ринках), поміркована (збереження часток відповідних ринків) і консервативна 

(скорочення діяльності задля підтримання фінансової стійкості банків).  

Банки з російським капіталом скористалися глобальною фінансовою 

кризою для розширення своєї діяльності і фактично шоки депозитного ринку 

стали плацдармом для їх зростання. Так, значний приріст депозитів російських 

банків у 2009 р. зумовлений тим, що було придбано один з найбільших банків 

України – «Промінвестбанк». Згодом було придбано всю мережу банківської 

групи «Фольксбанк» (рис. 4.6). 

Банки з вітчизняним приватним капіталом, як правило, складно 

адаптуються до шоків депозитного ринку, і тоді вже використовуються 

інструменти адаптації на рівні НБУ або держави, зокрема націоналізація банків, 

яка мала місце і в 2009 р., і в період кризи, що розпочалася у 2014 р. 
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(націоналізація АТ «Приватбанк» зумовила значний стрибок у частці держави на 

ринку у 2017 р. (рис. 4.6)). 

Банки з державним капіталом та банки з іноземним капіталом у більшості 

випадків достатньо швидко адаптуються до шоків депозитного ринку через 

наявність відповідної підтримки, а також вищого рівня довіри до таких банків у 

періоди розгортання шокових ситуацій. 

Вище було відзначено, що волатильність депозитів підприємств у банках 

України є вищою, ніж волатильність депозитів домогосподарств, а тому банкам 

необхідно докласти більше зусиль для адаптації у разі розвитку шокових 

ситуацій. Власне, аналіз ситуації з депозитами підприємств у національній і 

іноземній валютах у розрізі банків з державною і приватною формами власності 

засвідчує, що існують певні паттерни в поведінці підприємств залежно від 

ситуації, яка складається. По-перше, в стабільні періоди підприємства можуть 

мігрувати до приватних банків із більш лояльними умовами обслуговування, а в 

кризові намагаються перейти на обслуговування в державні банки. По - друге, в 

державних банках обслуговуються великі підприємства, а це означає, що зміни, 

які в них відбуваються, можуть суттєво впливати на позицію банків. Як у 

національній, так і в іноземній валютах темпи приросту коштів підприємств у 

державних банках значно перевищували темпи приросту у решті банків, зокрема, 

у національній валюті максимальні темпи приросту склали понад 100% у 2014 

р., а в іноземній – понад 15% (рис. 4.7). Водночас, простежується високий рівень 

волатильності у темпах приросту коштів підприємств як у національній, так і в 

іноземній валютах, що можна пояснити тими структурними зрушеннями, які 

мали місце в 2014-2017 рр. у банківській системі України. 

Проте, крім паттернів поведінки підприємств у шокових умовах, необхідно 

враховувати той факт, що переорієнтація підприємств може здійснюватися під 

тиском держави, зокрема, щодо переходу на обслуговування до державних 

банків, що практикувалося в період кризи 2014-2017 рр. Такі дії держави не 
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сприяють пошуку банками з державною формою власності спеціальних 

інструментів адаптації. 

 

  

 

  

Рис. 4. 7. Темпи приросту коштів підприємств у банках України у розрізі форм 

власності за валютами, 01.04.2009 р. – 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Натомість банки з приватною формою власності використовували увесь 

можливий арсенал інструментів адаптації: рефінансування в інших банках, 

01.04.2009 р. – 01.01.2014 р.  

01.01.2014 р. – 01.01.2018 р.  
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реструктуризація депозитів, пропозиція спеціальних процентних ставок за 

депозитами, а також спеціальних цін на обслуговування підприємств.  

Якщо у 2008 – 2009 рр. доцільно було встановлювати високі процентні 

ставки за депозитами через брак ліквідності, то в період 2014-2017 рр. склалася 

зовсім інша ситуація, коли банки спочатку пішли шляхом зростання процентних 

ставок знову-таки через брак ліквідності, але надалі кардинально змінили 

політику й процентні ставки за депозитами знизили за доволі короткий проміжок 

часу більше, ніж у два рази [38]. 

Стосовно паттернів поведінки домогосподарств, то якщо під час 

глобальної фінансової кризи, домогосподарства не надавали особливої переваги 

державним банкам [31], то під час другої кризи ситуація змінилася й державні 

банки характеризувалися не тільки значно нижчими темпами відтоку вкладів у 

найбільш складні 2014-2015 рр., але й стали лідерами з приросту депозитів 

домогосподарств у період, коли ситуація стабілізувалася (рис. 4.8). Проте, 

останній факт – це приклад застосування державою адміністративних 

адаптивних інструментів. У січні 2016 р. було прийнято Постанову Кабінету 

міністрів України, згідно якої змінювалися вимоги до банків, уповноважених 

обслуговувати виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та 

державної соціальної допомоги [78]. Саме в цей період можна спостерігати 

зростання депозитів домогосподарств у банках з державним капіталом більше, 

ніж на 20% (рис. 4.8). Особливість цього рішення полягала у тому, що до банків, 

які обслуговували бюджетні установи, встановлювалися підвищені вимоги, які 

на той час не могли бути виконані переважною більшістю банків, зокрема, такі 

контроверсійні, як: «частка активів яких становить не менш як 1% активів 

банківської системи; … які володіють облігаціями внутрішньої державної 

позики в розмірі не менш як 20% регулятивного капіталу банку; … у яких 

кількість емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток) 

державної багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є 
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резидент, становить не менш як 10% загальної кількості емітованих ними 

електронних платіжних засобів (платіжних карток)» [78].  

 

  

 

  

  

Рис. 4. 8. Темпи приросту коштів домогосподарств у банках України за формою 

власності у розрізі валют, 01.04.2009 р. – 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

01.04.2009 р. – 01.01.2014 р.  

01.01.2014 р. – 01.01.2018 р.  
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Контроверсійність цих положень полягає в тому, що, по-перше, обсяг 

активів банків не свідчить про їх стійкість; по-друге, необхідність придбання 

ОВДП у значних обсягах є непрямим примусом до кредитування держави; по-

третє, у ситуації з вимогою співпраці з конкретною платіжною системою 

порушуються принципи конкуренції. Натомість, було визначено, що «Банки, у 

яких держава володіє часткою понад 75%, є уповноваженими банками на 

постійній основі» [78]. 

Також варто зауважити й на тому, що АТ «Ощадбанк» мав де-юре гарантії 

держави на 100% депозитів, розміщених домогосподарствами, що зважаючи на 

складну ситуацію, яка виникла на той час в економіці України зумовила притік 

депозитів домогосподарств в іноземній валюті саме до цього банку. 

Інструменти адаптації банків з вітчизняним капіталом були обмежені як у 

першому, так і особливо другому шокових періодах, і їх арсенал був 

традиційним. 

Аналіз депозитів у розрізі банків з іноземним капіталом і банків з 

вітчизняним капіталом засвідчив, що їх обсяги змінювалися практично 

асинхронно, особливо після проходження шокових періодів. Асинхронність 

пов’язана з різними стратегіями фондування, яких дотримувалися банки через 

зміни стратегій розміщення активів: банки з іноземним капіталом не ставили за 

мету бути активними на кредитному ринку України, а приводили свої баланси у 

відповідність до змін, що відбувалися в економіці. Також асинхронність у 

післякризовий період була зумовлена виходом із ринку деяких банків із 

іноземним капіталом: ПАТ «Ерсте Банк», ПАТ «Сведбанк», ПАТ «Форум» 

(зміна власника) – зробили це наприкінці 2012 р. початку 2013 р., заздалегідь 

попередивши своїх клієнтів. Ще один банк – ПАТ «Кредитмпромбанк» опинився 

на межі неплатоспроможності, хоча у лютому 2012 р. залучив майже 1 млрд грн 

вкладів домогосподарств для розв’язання проблем [111], але в грудні 2012 р. був 

викуплений за 1 дол США [241].  
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Якщо аналізувати динаміку депозитів у розрізі вкладників, то поведінка 

підприємств у шоковий період (період початку криз) практично була однаковою 

як під час глобальної фінансової кризи, так і під час локальної банківської кризи 

в Україні (рис. 4.9).  

 

  

 

 

Рис. 4. 9. Темпи приросту коштів підприємств у національній (ліворуч) та 

іноземній (праворуч) валютах банків з іноземним та вітчизняним капіталом в 

Україні з 01.04.2009 р. по 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

01.04.2009 р. – 01.01.2014 р.  

01.01.2014 р. – 01.01.2018 р.  
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Темпи приросту депозитів у банках з іноземним капіталом практично не 

перевищували темпи приросту в банках із вітчизняним капіталом і 

характеризувалися перманентно негативними тенденціями. Це зумовлено знову-

таки специфікою їх стратегії, оскільки в такі періоди банки з іноземним 

капіталом практично не використовували цінові інструменти адаптації в 

залученні нових вкладників через згортання кредитної та інвестиційної 

діяльності. Під час другої кризи банки з іноземним капіталом зазнали значного 

відтоку депозитів саме в іноземній валюті, а також набагато більш повільнішого 

їх відновлення в 2015 – 2017 рр. 

Ставлення домогосподарств до банків з іноземним і вітчизняним капіталом 

під час двох криз і відповідно в післякризовий період було різним (рис. 4.10).  

Під час глобальної фінансової кризи з усіх банків відбувався відтік вкладів 

у національній валюті і практично в таких же обсягах мало місце їх повернення 

в післякризовий період. Натомість, в іноземній валюті в післякризовий період 

домогосподарства надавали перевагу банкам з вітчизняним капіталом через 

значно вищі процентні ставки.  

Під час кризи, яка розпочалася у 2014 р., домогосподарства більше 

довіряли банкам з іноземним капіталом щодо вкладів в іноземній валюті. Однак, 

специфіка економічної та політичної ситуації в країні наклала відбиток на 

поведінку домогосподарств і упродовж двох років динаміка валютних вкладів 

була від’ємною, а динаміка гривневих вкладів була надзвичайно волатильною й 

залежала, в т.ч. від новин з фронту, особливо у 2014 – 2015 рр. Зміна ситуації 

відбулася лише у 2016 р., але повернення валютних вкладів відбулося більшою 

мірою до банків з вітчизняним капіталом, знову-таки через вищі процентні 

ставки, оскільки ставки, які пропонувалися банками з іноземним капіталом, у 

більшості випадків не перевищували 1% (рис. 4.10). 

Дані табл. 4.3 дозволяють зробити висновок, що під час локальної 

банківської кризи на фоні політичних та економічних шоків загалом відбувся 
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спад вкладів домогосподарств в іноземній валюті: у державних банках – на 

6,44%, а в інших банках – на 69,65%. 

 

  

 

  

Рис. 4. 10. Темпи приросту коштів домогосподарств у національній (ліворуч) та 

іноземній (праворуч) валютах банків з іноземним та вітчизняним капіталом в 

Україні з 01.04.2009 р. по 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Також державні банки зосередили значну кількість коштів підприємств, і в 

національній, і в іноземній валютах. Так, за 01.01.2014-01.01.2018 рр. державні 

01.04.2009 р. – 01.01.2014 р.  

01.01.2014 р. – 01.01.2018 р.  
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баки мали темпи приросту коштів підприємств у національній валюті на рівні 

212,41%, а в іноземній – на 32,34%. Натомість інші банки у національній валюті 

мали темпи приросту коштів підприємств на 24,69%, а в іноземній валюті – мінус 

63% (табл. 4.3) [26; 36].  

Таблиця 4. 3 

Темпи приросту зобов’язань, коштів підприємств і домогосподарств за 

окремими групами банків в Україні за 01.01.2018/01.04.2009 рр., у відсотках 

Групи банків 

Темпи приросту 

зобов’язань, % 

Темпи приросту 

коштів підприємств, 

% 

Темпи приросту коштів 

домогосподарств, % 

Національна 

валюта 

Іноземна 

валюта 

Національна 

валюта 

Іноземна 

валюта 

Національна 

валюта 

Іноземна 

валюта 

01.01.2014/01.04.2009 

АТ «Ощадбанк», 

АТ «Укрексім-

банк» 

82,53 114,87 143,84 332,13 168,26 168,38 

Інші банки 100,94 1,01 114,37 12,84 159,67 83,15 

Банки з 

іноземним 

капіталом 

27,06 -43,44 36,44 3,45 80,87 25,17 

Банки з 

національним 

капіталом 

131,12 94,58 179,63 56,55 199,44 128,70 

01.01.2018/01.01.2014 

АТ «Ощадбанк», 

АТ «Укрексім-

банк», АТ 

«Укргазбанк» 

41,25 4,21 212,41 32,34 62,97 -6,44 

Інші банки -10,91 -77,30 24,69 -62,97 -19,88 -69,65 

Банки з 

іноземним 

капіталом 

61,74 -73,02 142,30 -54,88 -2,58 -63,25 

Банки з 

національним 

капіталом 

-18,14 -60,57 13,35 -37,84 -8,28 -63,05 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Криза 2014-2017 рр. є надзвичайною з точки зору наслідків для банківської 

системи України, і не останню роль у поглибленні кризових явищ відіграв 

високий рівень доларизації банківських активів і зобов’язань. У зв’язку з цим 

необхідно повернутися до цього питання в розрізі банків з іноземним капіталом 
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та банків з вітчизняним капіталом [61; 62] і скористатися для аналізу доларизації 

формулами 2.21 – 2.23 для визначення її впливу на діяльність банків. 

Для дослідження був обраний період з 01.04.2009 р. до 01.01.2015 р. 

(квартальні дані). Такий вибір зумовлений тим, що в розрізі банків статистика 

щодо активів та зобов’язань в іноземних валютах почала офіційно 

оприлюднюватися з квітня 2009 року, а перший рік локальної банківської кризи 

характеризувався цілкою низкою шоків для банків. 

Аналіз даних рис. 4.11 дозволяє зробити декілька висновків. По-перше, 

індекс депозитної доларизації у банках з іноземним капіталом після різкої 

девальвації національної валюти у 2008 р. був суттєво вищим, ніж індекс 

депозитної доларизації у банках з вітчизняним капіталом. Можна припустити, 

що в умовах нестабільності така ситуація пояснюється недовірою економічних 

агентів до банків із вітчизняним капіталом, зокрема домогосподарств. Так, за 

період з 01.04.2009 – 01.01.2010 рр. у банках з іноземним капіталом темпи 

приросту депозитів в іноземній валюті були позитивними і становили 38,86%, у 

національній валюті відповідно – 28,83%, натомість у банках з вітчизняним 

капіталом були від’ємними і становили відповідно мінус 4,8% та мінус 13,96%. 

 

Рис. 4. 11. Динаміка індексу депозитної доларизації банків з іноземним капіталом 

та вітчизняним капіталом в Україні, 01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 
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У період дії шоків депозитного ринку під час кризи, яка розпочалася 

в 2014 р. поведінка економічних агентів змінилася, однак пояснення в цьому разі 

дещо інше: ситуація була настільки складною, що всі економічні агенти мали 

низький рівень довіри до банків, а окрім того, варто зважити на той факт, що без 

проблем повернення депозитів в іноземній валюті здійснювалося саме банками з 

іноземним капіталом. Темпи приросту депозитів в іноземній валюті були 

від’ємними в обох випадках, але для банків з іноземним капіталом в іноземній 

валюті вони склали мінус 48,78%, у національній мінус 8,07%, натомість в 

банках з вітчизняним капіталом відповідно мінус 29,77% та мінус 15,25%. Це 

означає, що дуже важливо поглянути на цю ситуацію з огляду на поділ депозитів 

у розрізі економічних агентів [97].  

По-друге, банки врахували недоліки своєї діяльності в попередні періоди. 

Так, залучення банками депозитів в іноземній валюті та випуск єврооблігацій 

стали однією з причин доларизації кредитів, зокрема, надання кредитів в 

іноземній валюті економічним суб’єктам, які не мали доходів у відповідних 

валютах. Як результат, упродовж усього досліджуваного періоду другої кризи 

банки намагалися знизити рівень депозитної доларизації, у т.ч. й шляхом 

встановлення неконкурентних ставок порівняно з процентними ставками за 

депозитами в національній валюті [97].  

Аналіз динаміки доларизації депозитів домогосподарств у банках з 

іноземним і з вітчизняним капіталом засвідчує (рис. 4.12) [97]:  

- по-перше, рівень доларизації депозитів домогосподарств є вищим у банках з 

іноземним капіталом порівняно з банками з вітчизняним капіталом. 

Простежується тенденція до скорочення розриву: у період глобальної 

фінансової кризи розрив складав 1,46 рази, кризи 2014-2017 рр. – 1,12 разів;  

- по-друге, в обох видах банків простежується тенденція до скорочення рівня 

доларизації депозитів домогосподарств.  

Причиною цього процесу є адаптація як банків, так і домогосподарств до 

нових реалій. Адаптація банків зумовлена, передусім, забороною кредитування 
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населення в іноземній валюті. Також цьому сприяло й встановлення вищої норми 

резервування за депозитами в іноземній валюті порівняно з депозитами в 

національній валюті. Адаптація домогосподарств спричинена як недовірою 

щодо зберігання валютних заощаджень у банках після кризи 2008 – 2010 рр., яка 

зумовлювалася поведінкою банків під час зазначеної кризи, так і проблемами з 

відшкодування валютних вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Цей же чинник відіграв серйозну роль під час дії шоків кризи 2014-2017 рр. [97]. 

Якщо ж розглядати індекс депозитної доларизації у розрізі підприємств, 

спостерігаємо такі тенденції (рис. 4.12) [97]:  

- по-перше, немає відчутної переваги банків з іноземним капіталом чи банків з 

вітчизняним капіталом. Якщо спочатку індекс депозитної доларизації був 

приблизно на одному рівні і в банках з іноземним, і з вітчизняним капіталом, 

то надалі були отримані різнонаправлені тенденції. Ми ведемо мову про 

перевагу, оскільки насправді валютні депозити – це швидше кошти 

експортерів або імпортерів, а отже, якщо розглядати доларизацію під цим 

кутом зору, то розпорядження коштами цих суб’єктів – це справді перевага, 

оскільки це значна частина економіки України; 

- по-друге, за результатами обох криз можемо констатувати, що у банків з 

іноземним капіталом у такі періоди спостерігалося суттєве зниження індексу 

депозитної доларизації, що ж стосується банків із вітчизняним капіталом, то 

зниження індексу депозитної доларизації відбувалося повільніше. Зважаючи 

на те, що юридичні особи зобов’язані тримати кошти в банках, суттєве 

зниження валютних депозитів порівняно з депозитами в національній валюті 

можна пояснити зниженням ділової активності або ж зростанням валютних 

обмежень, зокрема в частині підвищення частки валютної виручки, яку 

експортери зобов’язані продавати за офіційним курсом НБУ, яка могла 

становити до 75%. Підвищення цих вимог також могло мати наслідком 

небажання експортерів заводити кошти в країну.  
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Рис. 4. 12. Динаміка індексу доларизації депозитів банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом в Україні у розрізі позичальників, 

01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Доларизація кредитів, так само, як і доларизація депозитів, є невід’ємною 

складовою банківської діяльності країн із нестабільними валютами [52]. Цілком 

логічно припустити, що банки з іноземним капіталом будуть надавати перевагу 

саме кредитуванню в іноземній валюті, оскільки вони мають, на відміну від 

банків з вітчизняним капіталом, доступ до ресурсів на міжнародних ринках, їх 

материнських структур, і ці ресурси будуть надані у вільно конвертованій 

валюті. Банки з іноземним капіталом віддавали перевагу кредитуванню в 

іноземній валюті до шоків 2008 р., а їх індекс доларизації кредитів складав на 

01.04.2009 р. 0,35 порівняно з 0,09 у банків з вітчизняним капіталом (рис. 4.13).  

Отже, банки з іноземним капіталом надавали перевагу кредитуванню в 

іноземній валюті. Наскільки виграшною / програшною була ця стратегія, 

розглянемо нижче. Дослідимо рівень доларизації кредитів домогосподарств і 

підприємств у банках із іноземним та вітчизняним капіталом [97]. 
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Рис. 4. 13. Динаміка індексу доларизації кредитів банків з іноземним капіталом 

та вітчизняним капіталом в Україні, 01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Аналіз рис. 4.14 засвідчує, що суттєво вищою була доларизація кредитів 

населенню порівняно із підприємствами як у банках з іноземним капіталом, так 

і у банках з вітчизняним капіталом. Банки з іноземним капіталом і в першому, і 

в другому випадках мали значно вищі індекси кредитної доларизації, ніж 

вітчизняні. Отже, і банки з іноземним капіталом, і з вітчизняним капіталом 

недооцінили ризики, пов’язані з валютним кредитуванням, а тому зупинка 

кредитного буму стала для них шоком [97]. 

 

Рис. 4. 14. Динаміка індексу доларизації кредитів у банках з іноземним і 

вітчизняним капіталом в Україні у розрізі позичальників, 01.04.2009 – 

01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ  [215] 
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Простежується та ж сама тенденція, яку ми спостерігали з індексом 

депозитної доларизації, а саме суттєве зниження після кризи 2008 – 2010 рр. 

Також схожі й тренди: тренд на скорочення доларизації кредитів населення, 

підкріплений забороною їх валютного кредитування, й достатньо невизначений 

тренд щодо доларизації кредитів підприємств. 

Аналіз кредитної та депозитної доларизації у банках, особливо з огляду їх 

впливу на банківську діяльність, бажано проводити комплексно, оскільки 

депозити є ресурсами для надання кредитів. Так, аналіз депозитної доларизації 

дозволяє визначити лише її причини, і то не всі, оскільки однією з причин може 

бути попит на валютні кредити, а отже, ми потребуємо знати, що відбувається з 

доларизацією кредитів. До речі і навпаки, варто знати, яким є забезпечення 

валютних кредитів валютними депозитами. Традиційно, геп (GAP) – це або 

різниця між активами та зобов’язаннями у відповідній валюті, або відношення 

активів до зобов’язань у відповідній валюті. У дослідженні використано останній 

підхід (рис. 4.15) [97]. 

 

Рис. 4. 15. Геп між кредитами та депозитами банків з іноземним та вітчизняним 

капіталом в іноземній та вітчизняній валютах в Україні за 

01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 
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По-перше, банки з іноземним капіталом мали набагато вищі значення гепу 

між кредитами та депозитами в іноземній валюті порівняно з банками з 

вітчизняним капіталом. На піку – 01.04.2009 – це значення для іноземних банків 

сягнуло 5,8 порівняно з 1,3 для вітчизняних банків. У результаті дії шоків 

ситуація кардинально змінилася: на 01.01.2015 – геп для банків з іноземним 

капіталом становив вже 2,1, а для вітчизняних – 0,9. Це зумовлено скороченням 

обсягів валютного кредитування, звуженням можливостей міжнародних ринків 

капіталу після глобальної фінансової кризи для банків з іноземним капіталом. 

Додатковим фактором стала заборона валютного кредитування населення та 

обмеження на валютне кредитування підприємств, які не мали валютних 

надходжень [97].  

По-друге, аналізуючи геп між кредитами та депозитами в національній 

валюті, варто відзначити той факт, що банки з іноземним капіталом також після 

кризи 2008-2009 рр. адаптувалися шляхом подальшого збалансування кредитів і 

депозитів в національній валюті на відміну від банків з вітчизняним капіталом, 

які мали зростання гепу через зменшення обсягів депозитів на фоні незначного 

збільшення кредитного портфеля [97]. У кризові періоди банки з вітчизняним 

капіталом переважно компенсували зниження гепу між кредитами та депозитами 

в іноземній валюті зростанням гепу між кредитами та депозитами в національній 

валюті, або принаймні незначним зниженням на фоні значного скорочення гепу 

в іноземній валюті.  

Аналіз рис. 4.16 і 4.17 засвідчує, що у кризовий період з 01.04.2009 р. банки 

з іноземним капіталом активно скорочували геп між кредитами та депозитами в 

іноземній валюті порівняно з банками з вітчизняним капіталом, які використали 

цю ж стратегію, але у післякризовий період впродовж 2011 р. і на початку 2012 р. 

Така адаптація тривала недовго і починаючи з 2013 р. банки знову змінили 

політику, нарощуючи дисбаланси. 
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Рис. 4. 16. Динаміка співвідношення індексів доларизації кредитів і депозитів 

банків з іноземним і вітчизняним капіталом в Україні, 01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

  

Рис. 4. 17. Геп між кредитами та депозитами банків із іноземним та вітчизняним 

капіталом за валютами і позичальниками в Україні 01.04.2009 – 01.01.2015 рр. 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Отже, по-перше, суттєво відрізняється адаптація банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом щодо гепу кредитів і депозитів в іноземній валюті для 

домогосподарств. Банки з іноземним капіталом постійно знаходилися в зоні 

додатного гепу (геп>1), а банки з вітчизняним капіталом в зоні від’ємного гепу 
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(геп<1), інакше кажучи, банки з вітчизняним капіталом частину депозитів 

домогосподарств в іноземній валюті спрямовували на кредитування 

підприємств. Загальна тенденція до зниження є очевидною і пояснюється 

забороною на валютне кредитування населення (за деякими винятками) [97]. 

По-друге, аналізуючи геп кредитів та депозитів в іноземній валюті для 

підприємств, спостерігаємо, що цей показник для банків з іноземним капіталом 

у післякризовий період перевищував значення цього показника для банків з 

вітчизняним капіталом. Звичайно, після кризи 2008 - 2009 рр. відбулося його 

зниження, що пояснюється реакцією на шок девальвації як банків, так і 

корпорацій, однак, після стабілізації ситуації на валютному ринку й в економіці 

банки повернулися до кредитування корпорацій в іноземній валюті. Логічно, що 

це повернення було короткочасним, оскільки в 2014 р. в Україні розпочалася 

значно глибша криза, ніж в 2008 – 2009 рр. [97]. 

На основі формули 2.23 і даних рис. 4.12-4.17 побудовано табл. 4.4, в якій 

відображені можливі значення показника співвідношення індексу доларизації 

кредитів до індексу доларизації депозитів залежно від значень гепів. 

Таблиця 4. 4 

Можливі значення 𝑘𝐿𝐷𝐼
𝐷𝐷𝐼

 в залежності від значень гепів 

 GAPfc 

1 <1 >1 

GAPlc 

1 1 0 ∞ 

<1 ∞ 0, ∞ ∞ 

>1 0 0 0, ∞ 
Джерело: складено автором 

Визначимо, до якої з груп входили банки з вітчизняним капіталом, які 

стали в подальшому неплатоспроможними (табл. 4.5, Додаток Т). Значення 

даних показників розрахуємо за 2 місяці до введення тимчасової адміністрації. 

Дані табл. 4.5 підтверджують хибність адаптації вітчизняних банків щодо 

переорієнтації гепів в умовах різкої девальвації національної валюти на відміну 

від адаптації банків з іноземним капіталом [97].  
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Таблиця 4. 5 

Кількість неплатоспроможних банків і банків з іноземним та вітчизняним 

капіталом залежно від значень гепів за результатами криз 2008 – 2009 рр. та 

2014 – 2015 рр. 

    GAPfc* 

    

1 

<1 >1 

    
GAPfc>

GAPlc 

GAPfc<

GAPlc 

GAPfc>

GAPlc 

GAPfc<

GAPlc 

GAPfc>

GAPlc 

GAPfc<

GAPlc 

GAPfc>

GAPlc 

GAPfc<

GAPlc 

    
2008/

2009 

2014/

2015 
2008/2009 2014/2015 2008/2009 2014/2015 

G
A

P
lc

*
*
 

1 - -   -   - -   -   

<1 - - 2-LB 
1-FB***;    

3-LB 

2-DB;    

2-LB 

6-DB;    

1-FB;    

5-LB 

3-LB   

2-DB;      

2-FB;    

2-LB 

  

>1 - -   

6-DB;    

5-FB;    

64-LB 

  

48-DB; 

6-FB;   

50-LB 

4-DB; 

26-FB; 

20-LB 

9-DB;    

9-FB;    

29-LB 

4-DB; 

12-FB;    

8-LB 

5-DB;    

8-FB;    

11-LB 

*GAPfc – геп між кредитами і депозитами в іноземній валюті. 

** GAPlc – геп між кредитами і депозитами в національній валюті. 

***FB – банки з іноземним капіталом, LB – банки з вітчизняним капіталом, DB – 

неплатоспроможні банки. 

Джерело: складено авторами за даними НБУ [215] 

Найгіршою є ситуація в умовах девальвації національної валюти, коли геп 

між кредитами та депозитами в іноземній валюті є нижчим, ніж геп між 

кредитами та депозитами в національній валюті. За підсумками і першої, і другої 

криз маємо відповідно 32% і 74% банкрутств банків саме з такими значеннями 

гепів. Найкращою видається ситуація в разі, якщо значення показника 𝑘𝐿𝐷𝐼
𝐷𝐷𝐼

 

перевищує 1 в умовах девальвації національної валюти (Додаток Т). Звичайно, 

що не лише цей показник є індикатором проблем в банках, але на нього 

необхідно зважати в умовах високого рівня фінансової доларизації в Україні [97]. 

Отже, фінансові шоки, які мали місце під час глобальної фінансової кризи 

та локальної банківської кризи, були сприйняті банками по-різному залежно від 

джерела походження їх капіталу. Так, банки з іноземним капіталом більше 

покладалися на кошти материнських банків, у той час як державні банки 

отримували значну підтримку від держави. Державні банки та банки з іноземним 

капіталом також мали проблеми з відтоком вкладів, однак, значно менші, ніж у 
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банків з вітчизняним приватним капіталом. Банки які орієнтувалися на 

доларизацію як депозитів, так і кредитів виявилися значно уразливішими до 

шоків валютного ринку, ніж банки, які мали нижчі рівні доларизації, або ж 

максимально намагалися знизити їх рівень у післякризовий період. 

 

 

4.2. Адаптація банків України до впливу фінансових шоків на 

кредитному та валютному ринках 

 

Банки, формуючи активи, завжди мають балансувати між ризиком та 

прибутковістю, але фінансові шоки, які виникають на кредитному та валютному 

ринках можуть суттєво вплинути на якість активів, й зокрема кредитів, особливо 

зважаючи на значний рівень їх доларизації в Україні.  

Банки можуть адаптуватися до фінансових шоків на кредитному ринку, 

використовуючи низку інструментів: реструктуризація заборгованості клієнтів, 

оптимізація витрат банку, співпраця з міжнародними фінансовими установами, 

зміна кредитної політики, ліквідація проблемної заборгованості, переорієнтація 

на нові напрями кредитування або інвестування, зупинка кредитування тощо. 

Існує декілька проблем з аналізом інструментів адаптації банків до дії 

фінансових шоків на кредитному і валютному ринках. Перша проблема – це 

відсутність системних даних, оскільки інформація щодо використання 

зазначених інструментів банками є внутрішньою інформацією, яка лише 

поодиноко надається у засобах масової інформації. Так, наприклад, АТ «ОТП 

Банк» «У грудні 2012 р. і січні 2013 р. … в два прийоми продав колекторам 

портфелі проблемних кредитів на загальну суму 200 млн грн. У першому разі 

ціна продажу, за даними банку, склала 11% від номіналу, у другому – від 11% до 

20% в залежності від тривалості прострочення» [149]. Однак, систематична 

інформація щодо використання цього інструмента банками відсутня, як і щодо 

інших інструментів також. Друга проблема – інструменти адаптації, як 
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наприклад, зміна кредитної політики, можуть бути застосовані не тільки з метою 

подолання шокових ситуацій, але це також є закритою інформацією. 

Проте, застосування такого інструмента, як переорієнтація на нові напрями 

кредитування, можна проаналізувати, оскільки наявна інформація у розрізі 

позичальників, валют і строків за тривалий проміжок часу з щомісячним 

висвітленням. 

Строкова структура кредитів суттєво змінюється під дією шоків, але з 

різною швидкістю. Так, частка короткострокових кредитів у національній валюті 

в період дії шоків під час глобальної фінансової кризи зросла лише після 

закінчення дії шоків, а в період дії шоків локальної банківської кризи вже в січні 

2014 р. спостерігалося її значне зростання (рис. 4.18). 

  

Рис. 4. 18. Динаміка частки кредитів резидентів у банках України за строками у 

розрізі валют, 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Протилежна ситуація склалася з динамікою частки короткострокових 

кредитів в іноземній валюті. Також, якщо аналізувати строкову структуру 

кредитів в іноземній валюті, то можна зробити висновок щодо активної 

реструктуризації кредитів, оскільки в післяшоковий період глобальної 

фінансової кризи відбулося зростання частки довгострокових кредитів. Отже, 
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адаптація банків до шоків кредитного ринку в сегменті кредитів у національній 

валюті полягає у переорієнтації на короткострокове кредитування. У сегменті 

кредитів в іноземній валюті адаптація відбувалася за складнішим сценарієм: 

переорієнтація на короткострокові кредити з одночасним зростанням кредитів в 

сегменті понад 5 років через значні обсяги реструктуризованої заборгованості. 

Загалом, адаптація банків до кредитних шоків у поєднанні з валютними 

шоками очевидна: переорієнтація на національну валюту і скорочення обсягів 

кредитування і в національній, і в іноземній валютах (рис. 4.19) [21; 22]. 

 

Рис. 4. 19. Динаміка обсягів кредитів резидентів у банках України у розрізі 

валют, 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Ця адаптація банків також підкріплювалася рішеннями НБУ, який в умовах 

дії шоків глобальної фінансової кризи зупинив надання валютних кредитів. Так, 

у Постанові НБУ № 319, яка вступила в дію 11.10.2008 р. було зазначено, що 

банки «Можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають 

валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за ними, що склалася на цю 

дату. Усі інші кредити банки можуть надавати в установленому порядку за 

наявності відповідних ресурсів» [158]. Дія Постанови НБУ не була тривалою, 

однак, загалом такий сигнал сприяв переоцінці банками своїх кредитних позицій 

в умовах, які складалися в економіці України. Ще одним інструментом адаптації 
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власне банків була реструктуризація валютних кредитів як у вигляді подовження 

строків кредитування, так і зміни валюти кредитування: перехід з іноземної 

валюти на національну. В умовах дії фінансових шоків під час локальної 

банківської кризи банки в основному адаптувалися шляхом скорочення обсягів 

кредитування [51]. 

Переорієнтація банків під час дії шоків також очевидна й у розрізі 

позичальників, і видів кредитів. Так, банки активно скорочували обсяги 

кредитування домогосподарств у порівнянні з підприємствами під час дії 

фінансових шоків: і в національній валюті, і за видами кредитів. Основна 

відмінність полягає в тому, що після стабілізації валютних курсів банки, 

незважаючи на всі проблеми з валютними кредитами, поверталися до 

кредитування підприємств в іноземних валютах (рис. 4.20, 4.21). 

 

 

   

Рис. 4. 20. Динаміка обсягів кредитів на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості, наданих банками України підприємствам і 

домогосподарствам у розрізі валют, 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості 

національна валюта                                         іноземна валюта 
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Рис. 4. 21. Динаміка обсягів інших видів кредитів, наданих банками України 

підприємствам і домогосподарствам у розрізі валют, 01.01.2007 р. – 01.12.2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Надалі аналіз буде зосереджено у розрізі банків за формою власності з 

кількома ремарками. Ремарка перша – аналізуючи кредити банків, варто 

враховувати те, що вони можуть бути валовими та чистими, а зважаючи на 

специфіку подання даних у звітності, до 2012 р. кредити подавалися як валові, а 

після 2012 р. – як чисті, у зв’язку з чим на графіках можливі розриви. Друга 

ремарка стосується віднесення тих чи інших банків до банків з державною 

формою власності. Насправді повноцінних банків з державною формою 

власності, в т.ч. й з огляду на важливість їх діяльності, на початку 2007 р. було 

лише два: АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк». Ще один банк АТ «Український 

банк реконструкції та розвитку», що теж належав державі, мав у сукупному 

обсязі активів усіх державних банків лише 0,08% і його діяльність не була 

значимою. Проте, ситуація кардинально змінилися у 2009 р., коли були 

націоналізовані три банки: «Укргазбанк», «Київ» і «Родовід банк», частка 

активів яких у сукупних активах банків на 01.01.2010 р. складала 3,72%. 

Інші види кредитів 

національна валюта                                         іноземна валюта 
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З точки зору аналізу такі банки недоцільно відразу включати до групи 

державних, оскільки й активи, й депозити сформовані за умов, коли такі банки 

були приватними. Тому, аналізуючи адаптацію банків до шоків глобальної 

фінансової кризи, як державні ми розглядали АТ «Ощадбанк» і АТ 

«Укрексімбанк». Здійснюючи аналіз адаптації державних банків до шоків 

локальної банківської кризи був доданий АТ «Укргазбанк», який став 

повноцінним банком з державним капіталом, на відміну від інших 

націоналізованих банків. Так само й АТ «Приватбанк» не розглядався нами як 

державний банк відразу після його націоналізації. 

Адаптація до шоків кредитного і валютного ринків під час дії глобальної 

фінансової кризи банків і з державною, і з приватною формами власності 

полягала у сповільненні темпів зростання обсягів кредитування підприємств у 

національній валюті, і у суттєвому скороченні обсягів кредитування підприємств 

в іноземній валюті. Зважаючи на те, що одним з державних банків є 

АТ «Укрексімбанк», сповільнення темпів зростання валютного кредитування 

мало тимчасовий характер (рис. 4.22). 

 

Рис. 4. 22. Темпи приросту кредитів підприємствам банків України у розрізі 

форм власності за валютами, 01.04.2009 р. – 01.01.2014 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Набагато драматичніше складалася ситуація під час другої кризи, коли всі 

банки незалежно від форми власності почали згортати кредитування 

підприємств, особливо в іноземній валюті (рис. 4.23). 

  

Рис. 4. 23. Темпи приросту кредитів підприємствам банків України у розрізі 

форм власності за валютами, 01.01.2014 р. – 01.01.2018 р, % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Під час дії шоків локальної банківської кризи, що розпочалася у 2014 р., 

банки з приватним капіталом постійно мали негативні темпи приросту кредитів 

підприємствам аж фактично до кінця 2016 р., що зумовлюється, зокрема, й 

політикою виведення неплатоспроможних банків з ринку. Найскладнішою стала 

ситуація, яка склалася на 01.01.2017 р., коли перед цим був націоналізований 

ПАТ «Приватбанк», і коли фактично весь його кредитний портфель був 

зарезервований. Так, на 01.10.2016 р. валові кредити ПАТ «Приватбанк» 

становили 180438270 тис грн з рівнем доларизації 30%, а на 01.01.2017 р. – 

54691631 тис грн, тобто відбулося зменшення в 3,3 рази. 

Державні банки, як і під час дії шоків глобальної фінансової кризи, мали 

кращі можливості з кредитування, хоча також спостерігалися різкі спади, які 

були зумовлені доформуванням резервів у значних обсягах (знову-таки цей 

інструмент адаптації є не тільки ініціативою банків, скільки ініціативою 
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регулятора). Так, якщо на 01.10.2014 р. резерви за кредитами підприємствам 

складали близько 31 млрд грн в державних банках, то вже на 01.01.2015 р. 

близько 51 млрд грн. Такі ж тенденції, але меншою мірою спостерігалися й в 

інших банках. 

Кредитування домогосподарств, як у національній, так і особливо в 

іноземній валютах також зазнало суттєвих змін (рис. 4.24) [39]. 

Банки з державним капіталом максимально швидко намагалися 

переорієнтуватися з кредитування домогосподарств на кредитування 

підприємств. Вибір такого адаптивного інструмента зумовлювався  як 

погіршенням якості вже існуючого кредитного портфеля через суттєве зниження 

плато- та кредитоспроможності домогосподарств, так і необхідністю підтримати 

в кризу державні підприємства. Державні банки, зокрема, АТ «Ощадбанк» 

орієнтований на кредитування великих державних підприємств: НАК «Нафтогаз 

України», ДСАДУ «Укравтодор» та інші великі державні підприємства [484]. 

 

Рис. 4. 24. Темпи приросту кредитів домогосподарствам банків України у розрізі 

форм власності за валютами, 01.04.2009 р. – 01.01.2014 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Щодо скорочення обсягів кредитування домогосподарств в іноземній 

валюті, то значну роль відіграли введені обмеження на таке кредитування, а 
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згодом й безпосередня його заборона. Адаптація банків набула примусового 

характеру. Також згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» була 

передбачена необов’язкова реструктуризація валютних кредитів, виданих до 

1 жовтня 2008 р.: «… право… проводити за погодженням із кожним 

позичальником у термін до 31 грудня 2010 року реструктуризацію 

заборгованості за кредитами позичальників-фізичних осіб» [155]. Банкам 

пропонувалося здійснювати зміну валюти кредитування за курсом НБУ на 

01.10.2008 р., якщо сума кредиту не перевищувала 1 млн грн [155]. Частина 

банків скористалася цим, і це було правильно, оскільки такі банки виявилися 

підготовленими до нової кризи, яка розпочалася в 2014 р.  

Відразу після розгортання шокових ситуацій під час локальної банківської 

кризи відбулося падіння обсягів кредитування домогосподарств, однак, 

зважаючи на його високий рівень прибутковості, це падіння не було тривалим. 

Так, у національній валюті ініціатива в кредитуванні домогосподарств досить 

швидко була перехоплена державними банками (рис. 4.25). Крім того, варто 

враховувати й націоналізацію АТ «Приватбанк». 

  

Рис. 4. 25. Темпи приросту кредитів домогосподарствам банків України у розрізі 

форм власності за валютами, 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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На основі даних описової статистики в період дії шоків більш уразливими 

виявилися банки з державним капіталом як в сегменті домогосподарств, так і в 

сегменті підприємств у обох валютах: і в іноземній, і в національній (табл. 4.6). 

Для того, щоб зрозуміти, чи це стало заслугою банків з вітчизняним капіталом, 

чи банків з іноземним капіталом, зосередимо увагу на аналізі даних в розрізі цих 

груп банків [26]. 

Таблиця 4. 6 

Результати описової статистики за показниками темпів приросту кредитів 

домогосподарств (Д) і підприємств (П) у банках України за формою власності 

у розрізі валют, % 

Показники 

описової 

статистики 

Банки з державним капіталом Банки з іншим капіталом 

Д Д П П Д Д П П 
04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

Національна валюта 

Середнє -3,96 -0,60 6,66 -0,19 -2,65 -6,85 4,42 -5,52 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

4,16 6,00 6,06 6,27 1,30 5,23 3,30 4,51 

Ексцес 2,00 1,12 4,51 -0,78 -2,50 0,05 1,58 1,42 

Асиметрія -0,36 0,27 2,11 0,58 -0,12 -0,88 1,19 -1,10 

Діапазон 11,73 20,44 14,23 17,02 2,92 15,54 8,52 14,18 

Мінімум -10,13 -10,44 3,14 -8,04 -4,04 -16,29 1,18 -14,52 

Максимум 1,60 10,00 17,37 8,98 -1,12 -0,75 9,70 -0,34 

Іноземна валюта 

Середнє -8,39 -15,63 -2,26 -5,82 -3,61 -13,37 -3,91 -9,52 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

5,09 11,29 5,35 8,17 1,87 9,92 2,91 4,76 

Ексцес 2,59 0,43 -0,97 -0,22 1,66 0,57 -2,55 1,28 

Асиметрія -1,61 -0,42 0,72 -1,21 0,97 -1,18 0,36 1,02 

Діапазон 12,52 36,89 12,68 21,33 5,06 28,48 6,43 15,08 

Мінімум -16,92 -35,24 -7,25 -19,30 -5,74 -32,40 -6,72 -15,21 

Максимум -4,40 1,65 5,43 2,02 -0,67 -3,92 -0,29 -0,13 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Діяльність банків з іноземним капіталом (БІК) та банків з вітчизняним 

капіталом (БВК) у багатьох випадках характеризувалася протилежними 

тенденціями. Так, банки з іноземним капіталом в умовах невизначеності 

згортали свою ділову активність під час дії шоків глобальної фінансової кризи. 
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Якщо аналізувати кредитні портфелі банків у розрізі підприємств, то 

беззаперечним є те, що фінансова криза досить серйозно вплинула на 

материнські банки, і, як результат, в умовах невизначеності консервативна 

поведінка стала цілком виправданою для банків із іноземним капіталом на 

ринках із високим ризиком, до яких належить і Україна.  

Банки з іноземним капіталом фіксували збитки, визначали якість 

кредитних портфелів і доформовували резерви. Це стандартна поведінка для 

банків з іноземним капіталом, які після кризи всю увагу зосередили на 

розв’язанні проблем збалансування активів і зобов’язань, а також приведення у 

відповідність до капіталу обсягів активів. Це очевидно, якщо аналізувати 

динаміку змін обсягів кредитів і в національній, і іноземній валютах. Окремі 

банки з іноземним капіталом взагалі полишили український банківський ринок, 

зокрема, «Сведбанк», «Ерсте банк», «Комерцбанк» і деякі інші [97, с. 9]. Банки з 

вітчизняним капіталом, навпаки, максимально намагалися утриматися на ринку 

й розширити сфери впливу (рис. 4.26). 

 

Рис. 4. 26. Темпи приросту кредитів підприємствам банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом в Україні у розрізі валют, 01.04.2009 р. – 01.01.2014 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Якщо аналізувати динаміку обсягів кредитів банків з огляду на їх 

резидентність під час дії шоків локальної банківської кризи, що розпочалася у 

2014 р. в Україні, то є певні відмінності від попередньої кризи: банки з іноземним 

капіталом нарощували свою кредитну діяльність у національній валюті, 

натомість скорочуючи, але меншою мірою, ніж банки з вітчизняним капіталом, 

обсяги валютних кредитів (рис. 4.27). Це можна пояснити специфікою ведення 

бізнесу в Україні, зокрема його орієнтованістю на банки, які були у власності 

фінансово-промислових груп. Крім того, банки з іноземним капіталом декілька 

разів мали серйозні проблеми з поверненням значних обсягів валютних кредитів 

під час обох криз. АТ «УкрСиббанк» мав проблеми з поверненням кредитів на 

суму близько 100 млн дол США, які були надані підприємствам групи «АІС» 

[240]. Позовні вимоги банку «Форум», коли він належав банку «Commerzbank», 

до компанії «Євротон» становили понад 32 млн грн, а до компанії «Нафто-

кредит-інвест» понад 25 млн дол США [267]. 

 

Рис. 4. 27. Темпи приросту кредитів підприємствам банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом в Україні у розрізі валют, 01.01.2014 р. – 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

Скорочення обсягів кредитування домогосподарств під впливом дії шоків 

і у 2008-2009 рр., і у 2014-2015 рр. було використано як інструмент адаптації і 
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банків з іноземним капіталом, і банків з вітчизняним капіталом (рис. 4.28, 4.29, 

табл. 4.7).  

 

Рис. 4. 28. Темпи приросту обсягів кредитів домогосподарствам банків з 

іноземним і вітчизняним капіталом в Україні у розрізі валют, 01.04.2009 р. – 

01.01.2014 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 

  

Рис. 4. 29. Темпи приросту кредитів домогосподарствам банків з іноземним і 

вітчизняним капіталом в Україні у розрізі валют 01.01.2014 р. – 01.01.2018 р., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Адаптація банків з іноземним капіталом була більш поміркованою, ніж 

банків з вітчизняним капіталом. У періоди дії шоків під час обох кризових 

ситуацій в Україні упродовж досліджуваного проміжку часу 

середньоквадратичне відхилення темпів приросту кредитів і домогосподарств, і 

підприємств було суттєво нижчим у  банків з іноземним капіталом, ніж у банків 

з вітчизняним капіталом. Так само і за іншими показниками, зокрема, 

мінімальних значень темпів зростання валютних кредитів: перевищення удвічі 

має місце практично за всіма показниками. Що стосується валютного 

кредитування домогосподарств під час дії шоків локальної банківської кризи 

(рис. 4.29), то через його заборону, тренди були від’ємні. Якщо ж спостерігалися 

позитивні темпи приросту, то це пов’язано зі зміною форми власності, зокрема, 

у 2016 р. було продано ПАТ «Універсал банк» резиденту України. 

Таблиця 4. 7 

Результати описової статистики за показниками темпів приросту кредитів 

домогосподарств (Д) і підприємств (П) у банках з іноземним і вітчизняним 

капіталом в Україні у розрізі валют, % 

Показники 

описової 

статистики 

Банки з іноземним капіталом Банки з вітчизняним капіталом 

Д Д П П Д Д П П 
04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

04.2009-

07.2010 

01.2014-

01.2016 

Національна валюта 

Середнє -3,18 -4,31 3,70 1,95 -2,45 -7,93 5,36 -6,49 

Сер.-квадр. 

відхилення 
0,66 2,29 2,76 3,67 2,27 7,91 4,64 5,04 

Ексцес -0,44 -1,32 -2,69 -0,97 -2,27 0,21 2,89 0,42 

Асиметрія -0,41 -0,27 -0,30 0,48 -0,72 -1,08 1,49 -1,10 

Діапазон 1,71 6,25 6,13 10,14 4,97 23,38 12,29 14,31 

Мінімум -4,11 -7,51 0,68 -2,10 -5,50 -22,34 0,80 -16,13 

Максимум -2,40 -1,26 6,81 8,03 -0,53 1,04 13,09 -1,82 

Іноземна валюта 

Середнє -2,54 -9,17 -3,94 -8,78 -6,41 -19,67 -3,31 -8,84 

Сер.-квадр. 

відхилення 
2,49 4,92 1,67 4,92 3,20 18,24 6,02 5,69 

Ексцес 4,17 0,66 -1,07 1,40 1,29 -0,10 2,12 -1,33 

Асиметрія 2,01 0,38 -0,35 0,66 -1,16 -1,18 -1,53 -0,27 

Діапазон 6,10 16,04 4,06 16,73 8,17 50,21 14,43 15,63 

Мінімум -4,28 -16,42 -6,25 -16,28 -11,48 -50,72 -13,28 -16,40 

Максимум 1,82 -0,39 -2,19 0,44 -3,31 -0,51 1,16 -0,77 

Джерело: розраховано та побудовано на основі [215] 
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Результативність адаптації банків до фінансових шоків визначається 

подальшою їх діяльністю, а також зміною ситуації порівняно з періодом, коли 

відбувалася дія фінансових шоків. Загалом за результатами розгляду періоду від 

початку дії фінансових шоків під час локальної банківської кризи (2014 р.) до 

початку 2018 р. результати не можна вважати цілком позитивними, оскільки 

фактично за чотири роки було відновлено лише кредитування підприємств у 

національній валюті, а його драйверами стали банки з державним капіталом і 

банки з іноземним капіталом. Кредитування домогосподарств залишається 

недостатнім, хоча в 2017 р. відбулося неадекватне нарощення цього сегменту. 

Загалом, оскільки банки тривалий час не здійснювали в достатніх обсягах 

кредитування домогосподарств, на цьому ринку з’явилася низка конкурентів, 

зокрема, фінансових компаній, які є менш регульованими, ніж банки, але 

водночас, й менш прозорими для позичальників. Така конкуренція, з одного 

боку, є позитивною, а з іншого може підштовхувати банки до надання ризикових 

кредитів, зважаючи на бажання відвоювати частку досить прибуткового ринку 

споживчого кредитування. 

Що стосується кредитування в іноземній валюті, то в умовах високої 

ймовірності суттєвих коливань валютного курсу, а також інших чинників, банки 

всіх груп мають негативні темпи приросту в цьому сегменті (табл. 4.8). 

Якщо розглядати банки в розрізі державних банків та інших банків, то 

державні банки активно продовжували кредитування підприємств в іноземній 

валюті, зокрема тому, що одним з великих державних банків є 

АТ «Укрексімбанк», основним видом діяльності якого є кредитування 

експортерів та імпортерів. Проте, суттєво нижчими в державних банках були 

темпи приросту кредитів домогосподарствам у національній валюті. Відповідно, 

й скорочення обсягів кредитування домогосподарств в іноземній валюті було 

більшим у державних банках, ніж в інших банках. Що стосується іноземних 

банків та банків з вітчизняним капіталом, то тут спостерігаються різні тренди, 

зокрема банки з іноземним капіталом скоротили обсяги кредитів підприємствам 
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в іноземній валюті, а також більш активно скорочували обсяги кредитів 

домогосподарствам в іноземній валюті. 

Таблиця 4. 8 

Темпи приросту активів та кредитів відповідних груп банків в Україні за 

01.01.2018/01.04.2009 рр., у % 

Групи банків 

Темпи приросту 

активів, % 

Темпи приросту 

кредитів 

підприємствам, % 

Темпи приросту 

кредитів 

домогосподарствам, % 

національна 

валюта 

іноземна 

валюта 

національна 

валюта 

іноземна 

валюта 

національна 

валюта 

іноземна 

валюта 

01.01.2014/01.04.2009 

Державні банки 79.56 95.80 100.01 44.97 35.61 -89.54 

Інші банки 99.58 -8.80 153.55 -6.61 182.49 -77.65 

Банки з 

іноземним 

капіталом 

25.87 -47.89 43.16 -35.19 166.84 -83.75 

Банки з 

вітчизняним 

капіталом 

135.89 81.09 187.81 48.01 174.16 -64.84 

01.01.2018/01.01.2014 

Великі 

державні банки 
68,21 -12,46 25,49 -32,15 22,82 -88,08 

Інші банки -10,02 -79,69 -55,69 -79,52 -24,82 -91,52 

Банки з 

іноземним 

капіталом 

30,76 -68,90 45,32 -73,61 -19,28 -88,91 

Банки з 

вітчизняним 

капіталом 

-3,60 -69,43 -62,77 -69,65 -24,80 -94,09 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [215] 

Таким чином, можемо відзначити, що після обох криз банківська система 

України була надзвичайно ослабленою через низку проблем з кредитами, 

зокрема, валютними кредитами. Частина банків не змогла адаптуватися ані до 

фінансових шоків, ані до нових умов діяльності, і була ліквідована і це 

позначилося, зокрема, на обсягах кредитування і підприємств, і 

домогосподарств, а найбільш стійкими до шоків виявилися банки з іноземним 

капіталом і державні банки (АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ 

«Укргазбанк»), причому останні лише за підтримки держави. 
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4.3. Вплив фінансових шоків на ключові показники фінансової 

стійкості банківської системи України і можливості її адаптації 

 

Основні проблеми, які виникають у застосуванні кореляційного і 

регресійного аналізу, – це кількість даних, які обираються для дослідження, а 

також період часу, обраний для аналізу. Необхідно відзначити, що регресійний 

аналіз не є цілком адекватним інструментом аналізу фінансових шоків, оскільки 

однією з цілей побудови рівняння регресії є формування майбутніх прогнозів 

залежної змінної через незалежну, а зважаючи на те, що шок – це виняток з 

тренду, ніж закономірність, то регресійний аналіз може бути використаний лише 

для демонстрації зв’язків між окремими показниками, зокрема, впливу шоку на 

певні показники і можливості їх відновлення, що фактично є адаптацією 

банківської системи до фінансових шоків. Саме тому з усього ряду даних будуть 

обиратися критичні точки: пік шоку, дно показника, на який впливає фінансовий 

шок, і відновлення цього показника після шоку. Можливості розв’язання 

зазначених проблем будуть представлені в розрізі кожної сформульованої 

гіпотези, які представлені у табл. 4. 9. 

Таблиця 4. 9 

Гіпотези щодо впливу фінансових шоків на ключові показники фінансової 

стійкості банківської системи України 

Шоки 

фінансового 

ринку 

Гіпотези Підтвердження/спростування 
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Показник відношення регулятивного капіталу 

банків до активів, зважених за ступенем 

ризику має знизитися через значно швидше 

зростання обсягів активів через девальвацію 

національної валюти, і відповідно значно 

повільніше нарощення капіталу 

Часткове підтвердження. 

Зв'язок простежується за 

умови значного рівня 

девальвації національної 

валюти. 
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Закінчення табл. 4.9 
Шоки 

фінансового 

ринку 

Гіпотези Підтвердження/спростування 
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в
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) 
Показники відношення проблемних кредитів 

до капіталу та відповідно проблемних 

кредитів до загальної суми наданих кредитів 

має зрости, особливо в умовах високого рівня 

доларизації активів банків через 

неплатоспроможність позичальників, які не 

мають надходжень в іноземній валюті 

Підтверджується 

Показники відношення зобов’язань в 

іноземній і національній валютах до 

відповідно кредитів в іноземній і національній 

валютах спадатимуть 

Часткове підтвердження. У 

обох періодах відбулося 

падіння показника відношення 

зобов’язань до кредитів в 

іноземній валюті. Натомість, 

показник відношення 

зобов’язань до кредитів у 

національній валюті у 

першому періоді знизився, а в 

другому – зріс 

Зобов’язання і в національній валюті, і в 

іноземній валютах мають знижуватися 

 

Підтверджується 

Кредити в національній валюті мають 

скорочуватися. 

Кредити в іноземній валюті мають  

зростати, оскільки банки остерігатимуться 

надавати кредити в національній валюті через 

інфляційні і подальші девальваційні 

очікування (ремарка: ця гіпотеза може не 

спрацювати, якщо в країні недостатньо 

позичальників, які залишаються кредито- і 

платоспроможними в умовах девальвації) 

Не підтверджується. Обсяги 

кредитів в іноземній валюті 

спадають, а обсяги кредитів в 

національній валюті можуть 

як скорочуватися, так і 

зростати 
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Показники обсягів кредитів мають знизитися 

через проблеми з уже наданими кредитами і 

наявності невеликої чисельності 

позичальників з позитивною кредитною 

історією 

Не підтверджується 

Зростання показників ліквідності: показник 

відношення ліквідних активів до сукупних 

активів і показник відношення ліквідних 

активів до короткострокових зобов’язань 

Підтверджується 

Ш
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и
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(в
ід
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в
к
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ад
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) Скорочення обсягів кредитів через низький 

рівень фондування 

Підтверджується 

Джерело: розроблено автором 
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Проаналізуємо вплив шоку валютного ринку – девальвації національної 

валюти – у двох періодах, у яких мали місце шоки (31.03.2007 – 31.12.2010; 

30.06.2012 – 30.06.2018) з декількома зауваженнями. Зауваження перше: 

кореляційний аналіз можна здійснити лише у другому періоді, де шок мав місце 

упродовж достатньо тривалого проміжку часу через перехід до вільного 

курсоутворення, натомість у першому періоді, шок валютного ринку був 

одномоментним, і надалі валютний курс фактично залишався фіксованим. 

Зауваження друге: в аналізі окремих показників є необхідність виходу за межі 

визначених періодів через те, що адаптація відбувалася значно довше. 

Зауваження третє: рівняння регресії між валютним курсом і залежним 

показником буде продемонстровано лише один раз, оскільки таке рівняння лише 

засвідчує наявність шоку, однак, не дає можливості аналізувати його вплив.  

Перша гіпотеза полягає у тому, що показник відношення регулятивного 

капіталу банків до активів, зважених за ступенем ризику має знизитися через 

значно швидше зростання обсягів активів через девальвацію національної 

валюти, і відповідно значно повільніше нарощення капіталу. 

У першому періоді (31.03.2007 – 31.12.2010) гіпотеза не підтверджується, 

незважаючи на те, що через два квартали відбулося короткочасне зниження 

показника відношення регулятивного капіталу до активів, зважених за ступенем 

ризику (рис. 4.30). Лінія регресії у зазначеному періоді показує наявність шоків, 

однак, через специфіку її побудови не може демонструвати вплив шоку на 

аналізований показник (рис. 4.31). Адаптація у цьому разі мала б полягати у 

нарощенні показника співвідношення регулятивного капіталу до зважених за 

ризиком активів. У цьому разі може бути застосована регресія, щоб показати як 

швидко відбувалося відновлення після впливу шоку: тобто від найнижчого 

значення показника співвідношення регулятивного капіталу до зважених за 

ризиком активів до його стабілізації. Такий підхід дозволяє врахувати й лаг, який 

є у цьому випадку: спостерігається лаг у шість кварталів, коли за зростанням 

валютного курсу відбулося зростання показника відношення регулятивного 
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капіталу до активів, зважених за ступенем ризику. Це можна пояснити, по-перше, 

націоналізацією трьох банків (Укргазбанк, Київ, Родовід банк), по-друге, 

докапіталізацією державних банків, частка яких в активах банківської системи у 

даний період перевищувала 14%, по-третє, поверненням до фактично 

фіксованого валютного курсу. 

 
Рис. 4. 30. Динаміка валютного курсу гривні до долара США і співвідношення 

регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів, 31.03.2007-31.12.2010, 

30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

 
Рис. 4. 31. Рівняння регресії між валютним курсом гривні до долара США і 

співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів, 

31.03.2007 – 31.12.2010 (графік ліворуч), 30.06.2012-30.06.2018 (графік 

праворуч) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Свідчення 

наявності шоку 
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Таким чином, після дії валютного шоку наприкінці 2008 р. з лагом у два 

квартали відбулося падіння показника співвідношення регулятивного капіталу 

до зважених за ризиком активів, після чого відбулося його активне зростання у 

середньому з коефіцієнтом 1,09 (рис. 4.32). 

 

Рис. 4. 32. Рівняння трендів співвідношення регулятивного капіталу до зважених 

за ризиком активів, 30.06.2009-31.12.2010, 30.09.2015-30.06.2018 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

У другому періоді (30.06.2012 – 30.06.2018) гіпотеза підтверджується (рис. 

4.30). Також у другому періоді через каскадність валютних шоків можна 

визначити як рівень кореляції, так і побудувати регресійне рівняння не тільки за 

рівнем адаптації до валютного шоку, але й власне за рівнем девальвації 

національної валюти. У даному випадку лаг практично відсутній і відразу за 

девальвацією національної валюти відбулося різке скорочення співвідношення 

регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів, яке з подальшою 

девальвацією ще більше поглибилося (рис. 4.32). Пояснення цьому може бути 

таким: по-перше, значний рівень девальвації, який в цілому за період перевищив 

65% за значного рівня доларизації активів банків; по-друге, виведення значної 

кількості банків з ринку і політика докапіталізації, яка була спрямована 

винятково на банки з державним капіталом. 

Натомість рівень відновлення показника співвідношення регулятивного 

капіталу до зважених за ризиком активів сягає 0,61 (рис. 4.32). 
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Рівень кореляції є достатньо високим між дією шоків і реакцією показника 

співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів і 

становить мінус 92%. Таким чином, можна зробити висновок, порівнюючи два 

валютних шоки, що у першому періоді адаптація відбулася за коротший 

проміжок часу і зі значно вищою швидкістю, у той час, як другий період 

характеризується значно повільнішим відновленням і за довший проміжок часу, 

що пояснюється більш складними умовами саме другого періоду, на чому 

наголошувалося вище. 

Друга гіпотеза: показники відношення проблемних кредитів до капіталу та 

відповідно проблемних кредитів до загальної суми наданих кредитів мають 

зрости, особливо в умовах високого рівня доларизації активів банків через 

неплатоспроможність позичальників, які не мають надходжень в іноземній 

валюті. Гіпотеза підтверджується в обох періодах (рис. 4.33).  

Рис. 4. 33. Динаміка валютного курсу гривні до долара США і показників 

недіючих кредитів, 31.03.2008-31.12.2010, 30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

У першому періоді рівень кореляції не визначаємо (причина зазначена 

вище). Проте, можна визначити з використанням регресії швидкість зростання 

показників, а також відповідно їх адаптації. Реакція показника співвідношення 
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недіючих кредитів до капіталу на зміну валютного курсу є більш значущою через 

те, що сукупні валові кредити вміщують валютні кредити, а їх переоцінка 

здійснюється за поточним курсом. Зрозумілим є лаг у 3 і 6 кварталів, оскільки 

проблемність кредитів виявляється з певним запізненням у порівнянні з дією 

фінансового шоку (рис. 4.33). 

Адаптація відбувалася вже у період після 2010 р., що пояснюється 

декількома чинниками. По-перше, управління проблемною заборгованістю є 

тривалим процесом незалежно від того, чи належить країна до групи розвинених 

країн чи країн, що розвиваються. По-друге, як вже було відзначено, під час 

глобальної фінансової кризи як банки, так і фінансові регулятори брали курс на 

переважно порятунок банків, а відтак банки знаходилися під дією морального 

ризику. По-третє, в Україні не було врегульоване питання ефективної 

реструктуризації проблемних кредитів, що своєю чергою суттєво сповільнювало 

зниження показника проблемної заборгованості. Середня швидкість зростання 

показників недіючих кредитів суттєво перевищувала швидкість їх адаптації, що 

також свідчить про неефективність інструментів, які були використані для 

подолання наслідків проблемних кредитів (рис. 4.34, 4.35).  

 

Рис. 4. 34. Рівняння трендів за показниками недіючих кредитів, 31.12.2008-

30.09.2010, 31.03.2014-31.03.2016 (дія шоку) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 



397 
 

 
 

У другому періоді лаг практично був відсутній, що пояснюється 

додатковими чинниками, які діяли в цей час (анексія АР Крим, війна на Сході 

України). 

Що стосується реагування на валютні шоки, то рівень реагування 

показника відношення недіючих кредитів до капіталу виявився в більше ніж 3 

рази вищим під час другої кризи (за першим показником 9,97 проти 2,91, а за 

другим показником – 2,15 проти 1,7). Водночас, другий показник не є достатньо 

релевантним, оскільки відбулася переоцінка кредитного портфеля за валютним 

курсом, девальвація якого склала понад 60% (рис. 4.34).  

  
Рис. 4. 35. Рівняння трендів за показниками недіючих кредитів, 31.12.2010-

30.09.2012, 30.09.2017-30.09.2019 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Капітал банків фактично не зміг виконувати функцію буфера для 

поглинання шоків. Відповідно, адаптація до валютних шоків у другому періоді 

була значно довшою і вимагала значно більших зусиль від банків, ніж під час 

першого періоду (теж відбувалася достатньо довго, але оцінити рівень адаптації 

можна лише з 2017 р., оскільки мав місце перегляд методики визнання 

проблемних кредитів). Показники бета склали у другому періоді для показника 

недіючих кредитів до валових кредитів мінус 0,9, а для показника недіючих 

кредитів до капіталу – мінус 5,78 (рис. 4.35). Адаптація наразі ще не скінчилася, 



398 
 

 
 

оскільки рівень недіючих кредитів у декілька разів перевищує як обсяг валових 

кредитів, так і капіталу у порівнянні з прийнятними нормами у 3-5%.   

Третя гіпотеза: показники відношення зобов’язань в іноземній і 

національній валютах до відповідно кредитів в іноземній і національній валютах 

спадатимуть. Обґрунтування: як правило, шоки на валютному ринку в Україні 

поєднуються з шоками депозитного і кредитного ринку, однак швидшою є 

реакція на депозитному ринку. Зважаючи на те, що значну частку зобов’язань 

банків України складають депозити, які перебуватимуть під впливом паніки 

вкладників, то показники мають знижуватися. У першому періоді гіпотеза 

підтвердилася повністю (рис. 4.36, 4.37).  

  

Рис. 4. 36. Динаміка валютного курсу гривні до долара США і показників 

відношення зобов’язань до кредитів у розрізі валют, 31.03.2007-31.12.2010, 

30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Девальвація національної валюти мала наслідком як падіння відношення 

зобов’язань до кредитів у національній валюті (коефіцієнт кореляції від’ємний і 

складає 90%), так і падіння відношення зобов’язань до кредитів в іноземній 

валюті (коефіцієнт кореляції від’ємний і складає 20%). Відмінності були також і 

з лагом. У першому випадку лаг становив 4 квартали, а в другому – два квартали. 

Пояснення такому швидкому відновленню співвідношення саме зобов’язань і 

кредитів в іноземній валюті пояснюється тим, що відбулася стабілізація 
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валютного курсу, який у першому періоді так і не став плаваючим. Отже, довіра 

до іноземної валюти відіграла у даному випадку значну роль (рис. 4.36, 4.37). 

Рис. 4. 37. Рівняння трендів за показником відношення зобов’язань до кредитів у 

розрізі валют, 30.09.2008 – 30.09.2009, 31.12.2013-31.03.2016 (дія шоку) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Після стабілізації курсу відбулася адаптація, яка однак мала різну 

швидкість. У випадку національної валюти адаптація відбувалася достатньо 

повільно (темп росту наближається до нуля) і за досліджуваний проміжок часу 

не досягла дошокових значень, а в другому випадку відновлення відбулося 

достатньо швидко (темп росту 0,02) й за коротший проміжок часу (рис. 4.38). 

У другому періоді гіпотеза підтвердилася частково. Так, девальвація 

національної валюти мала наслідком зростання відношення зобов’язань у 

національній валюті до кредитів у національній валюті (коефіцієнт кореляції 

позитивний і складає 31%) і падіння відношення зобов’язань в іноземній валюті 

до кредитів в іноземній валюті (коефіцієнт кореляції від’ємний і складає 78%). 

Відмінності були також і з лагом. У випадку з іноземною валютою лаг практично 

був відсутній, а у випадку з національною валютою склав 8 кварталів. Таким 

чином, у другому періоді реакція показника відношення зобов’язань до кредитів 

у іноземній валюті на зміну валютного курсу була більш значною, ніж у 
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першому, через додаткові чинники, зокрема, політичну й економічну 

нестабільність. Натомість адаптація мала таку ж швидкість. 

  

Рис. 4. 38. Рівняння трендів за показником відношення зобов’язань до кредитів у 

національній і іноземній валютах, 30.06.2009 – 31.03.2012, 30.06.2016-

31.12.2017, (адаптація) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Зважаючи на те, що аналізовані показники складаються з двох частин, які 

характеризують різні складові банківських балансів, варто зупинитися на аналізі 

окремо впливу шоків валютного ринку на обсяги зобов’язань і кредитів залежно 

від валюти. Сутність четвертої гіпотези полягає у тому, що зобов’язання і в 

національній валюті, і в іноземній валютах мають знижуватися. Ця гіпотеза 

підтвердилася в обох періодах. У першому періоді обсяги зобов’язань у 

національній валюті зменшилися упродовж одного кварталу, надалі зросли й 

знову мали зменшення і лише після певної стабілізації відбулося їх подальше 

зростання (рис. 4.39). 

Тобто шок мав короткотерміновий вплив, а адаптація відбулася дуже 

швидко (рис. 4.39). Натомість зобов’язання в іноземній валюті скорочувалися 

упродовж семи кварталів з середньою швидкістю 4185 млн дол США 
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щоквартально. Адаптація відбувалася достатньо повільно і тривалий час, аж до 

початку розгортання нової банківської кризи в Україні у 2014 р. (рис. 4.39, 4.41). 

 

  
Рис. 4. 39. Динаміка валютного курсу гривні до долара США і зобов’язань банків 

у розрізі валют, 31.03.2007-31.12.2010 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

Набагато складнішою виявилася ситуація зі зменшенням зобов’язань в 

іноземній валюті у другому періоді, коли і середня швидкість падіння була 

більше, ніж в два рази вища, ніж у першому періоді і склала мінус 9597,58 млн 

дол США щоквартально, і тривалість склала 19 кварталів до першого зростання 

цього показника (рис. 4.40). Щоквартальне падіння зобов’язань у національній 

валюті склало у середньому мінус 1912 млн грн і тривало 14 кварталів. Варто 

звернути увагу на адаптацію у цьому періоді зобов’язань у національній валюті, 
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коли середньоквартальний приріст склав 19397 млн грн, проте, в іноземній 

валюті адаптація відбувається набагато повільніше і нестабільно щоквартально 

у середньому 56 млн дол США (рис. 4.41). 

 
Рис. 4. 40. Рівняння трендів за обсягами зобов’язань у розрізі валют, 30.06.2008 

– 30.06.2009, 30.09.2013-31.06.2018 (дія шоку) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 

  

Рис. 4. 41. Рівняння трендів за обсягами зобов’язань у розрізі валют, 31.12.2010 

– 30.09.2013, 30.09.2017-30.09.2019 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором на основі даних [215] 
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Згідно п’ятої гіпотези кредити в національній валюті мають скорочуватися, 

а кредити в іноземній валюті мають зростати, оскільки банки остерігатимуться 

надавати кредити в національній валюті через інфляційні і подальші 

девальваційні очікування. Гіпотеза переважно не підтверджується (рис. 4.42).  

  

  

Рис. 4. 42. Динаміка валютного курсу гривні до долара США та кредитів у 

національній (млн грн) і іноземній валютах (млн дол США), 31.03.2007-

31.12.2010, 30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Після різкої девальвації відбулося зростання кредитів у національній 

валюті і скорочення валютних кредитів через заборону надання кредитів у 

іноземній валюті населенню. На рис. 4.42 продемонстровано відразу декілька 

шоків: кредитний бум (позитивний шок на кредитному ринку) – бульбашка на 
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кредитному ринку – шок на валютному ринку – схлопування бульбашки на 

кредитному ринку (негативний шок на кредитному ринку). 

Вплив шоку девальвації національної валюти на кредитування у 

національній валюті варто оцінювати у поєднанні з іншими факторами, серед 

яких вкрай важливими є скорочення обсягів зобов’язань, спад економічної 

активності та недостатність кредитоспроможних позичальників. Скорочення 

обсягів кредитів в іноземній валюті як в першому, так і в другому періодах було 

достатньо незначним, навіть незважаючи на заборону споживчого кредитування 

в іноземній валюті: мінус 2128,36 млн дол США і мінус 1552,17 млн дол США 

щоквартально (рис. 4.43).  

  
Рис. 4. 43. Рівняння трендів за обсягами кредитів у розрізі валют, 30.09.2018-

31.12.2010, 31.12.2013 – 31.12.2017 (вплив шоку) 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Це пов’язано з тим, що аналізуються дані не щодо нових наданих кредитів 

(через їх брак), а залишки, а як було відзначено вище, девальвація національної 

валюти призвела до зростання обсягів проблемних кредитів. Адаптацію як таку 

складно відстежити, оскільки досі в загальному обсязі кредитів в іноземній 

валюті присутні кредити населенню, видані до 2009 р. і адаптація полягала лише 

у певній стабілізації обсягів кредитів, а надалі поновилося падіння їх обсягів. 
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Щодо кредитів у національній валюті, то в другому періоді відбулося їх 

безпрецедентне щоквартальне падіння в середньому на 19780 млн грн (рис. 4.44), 

проте так само високими були й темпи росту в період адаптації, які склали в 

середньому 18101 млн грн щоквартально. Значення кореляцій становили 

відповідно за парами валютний курс – кредити в національній валюті – мінус 

36,9%, валютний курс – валютні кредити – мінус 97,7%. Відтак, адаптація у 

цьому разі відбувалася як на рівні держави, так і на рівні регулятора та банків, 

які переорієнтовувалися в нових умовах на кредитування в національній валюті 

замість кредитування в іноземній валюті (рис. 4.44) (вище відзначено, що банки 

залежно від форми власності здійснювали таку адаптацію по-різному).   

Адаптація кредитів у національній валюті відбулася практично за той же 

період, з різницею у два квартали, а тому швидкість відновлення була дещо 

нижчою, ніж падіння (рис. 4.44).  

 
Рис. 4. 44. Рівняння трендів за обсягами кредитів у розрізі валют, 31.09.2016-

30.09.2018 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Шоки кредитного ринку аналізуватимемо за іншими проміжками часу, 

оскільки, як було відзначено вище, вони є пролонгованими у часі, порівняно з 

іншими шоками: шоками валютного і депозитного ринків. 

Перша гіпотеза полягає у тому, що показники обсягів кредитів мають 

знизитися через проблеми з уже наданими кредитами і наявності невеликої 
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чисельності позичальників з позитивною кредитною історією. Гіпотеза не 

підтверджується (рис. 4.45), оскільки падіння обсягів кредитів розпочинається 

ще до шокового зростання проблемної заборгованості, а отже, визначається 

іншими чинниками.  

  

   
Рис. 4. 45. Динаміка показників недіючих кредитів та обсягів кредитів у розрізі 

валют, 31.03.2008-31.12.2011, 30.06.2012-30.09.2019.  

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Друга гіпотеза полягає у тому, що наявність шоків кредитного ринку має 

тиснути на банки таким чином, що їх ліквідність має зростати, особливо в умовах 
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паралельної дії шоків депозитного ринку. Таке підвищення показників 

ліквідності є вже адаптацією банків до дії шоків кредитного ринку. Як очевидно 

з рис. 4.46 і 4.47 гіпотеза підтверджується. 

На проміжку 30.09.2008 – 31.12.2010 кореляція між показником  недіючих 

кредитів без урахування резервів до капіталу і показником відношення ліквідних 

активів до сукупних активів склала 70,45%, показником відношення ліквідних 

активів до короткострокових зобов’язань – 61,8%, відповідно на проміжку 

30.06.2013-30.09.2017 – 51,41%, 4,84%. 

На проміжку 30.09.2008 – 31.12.2010 кореляція між показником  недіючих 

кредитів до сукупних валових кредитів і показником відношення ліквідних 

активів до сукупних активів склала 83,54%, показником відношення ліквідних 

активів до короткострокових зобов’язань – 76,94%, відповідно на проміжку 

30.06.2013-30.09.2017 – 94,75% і 66,94%. 

  
Рис. 4. 46. Динаміка показників недіючих кредитів та показників ліквідності,  

31.03.2008-31.03.2012, 30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Як з показників кореляції, так і з рівнянь трендів на рис. 4.47 випливає, що 

банки з метою адаптації активно нарощували обсяг ліквідних коштів у загальних 

активах, що в умовах погіршення якості кредитного портфеля і непередбачуваної 

поведінки вкладників є цілком правильною стратегією адаптації. Важливою 
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складовою ліквідних активів стали державні цінні папери, якими банки не тільки 

підвищували рівень ліквідності, але й стали заміщувати кредити. 

  
Рис. 4. 47. Рівняння трендів показників ліквідності 31.12.2008-31.03.2011,  

31.03.2014 – 30.06.2018 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

У розрізі шоків депозитного ринку була висунуту лише одна гіпотеза, а 

саме: скорочення обсягів кредитів через низький рівень фондування. Передусім, 

проаналізуємо показники кореляції. На проміжку 31.03.2007 – 31.03.2012 

кореляція зобов’язань в національній валюті з кредитами в національній валюті 

становить 98,52%, з кредитами в іноземній валюті – 18,54%, а кореляція 

зобов’язань в іноземній валюті з кредитами в національній – 42,65%, з кредитами 

в іноземній валюті – 90,86%.  

На проміжку 30.06.2013 – 30.06.2018 кореляція зобов’язань в національній 

валюті з кредитами в національній валюті становить 59,25%, з валютними 

кредитами – 62,83%, а кореляція зобов’язань в іноземній валюті з кредитами в 

національній – 46,81%, з валютними кредитами – 94,69%. Таким чином, 

очевидно, що найбільш тісні взаємозв’язки спостерігаються між зобов’язаннями 

і кредитами у відповідних валютах, хоча у другому періоді є достатньо тісним 

зв'язок між зобов’язаннями у національній валюті і валютними кредитами. 
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Загалом, гіпотеза підтверджується, що найкраще продемонстровано у 

другому періоді (рис. 4.48).  

  
Рис. 4. 48. Динаміка обсягів зобов’язань і кредитів у розрізі валют, 31.03.2007-

31.03.2012, 30.06.2012-30.06.2018 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Також рис. 4.49 засвідчує, що у першому періоді зобов’язання 

скорочувалися у середньому щоквартально в іноземній валюті на 1633,24 млн 

дол США, а кредити – лише на 1422 млн дол США, а у другому періоді цей 

розрив збільшився і складав уже 1912 млн дол США і 1552 млн дол США 

відповідно. У національній валюті розрив був значно більшим, а саме 

зобов’язання у другому періоді в середньому щоквартально скорочувалися на 

9597 млн грн, а кредити – на 19780 млн грн (рис. 4.49).  

Щодо адаптації, то вона досить вдало відбулася за кредитами в 

національній валюті: зобов’язання зростали швидшими темпами (щоквартально 

у середньому 19397 млн грн, ніж кредити – 14393 млн грн, а тому частина їх була 

вкладена у ліквідні активи. Адаптація валютних кредитів є специфічною, що 

пояснюється, низкою чинників, які були висвітлені вище (рис. 4.50). 
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Рис. 4. 49. Рівняння трендів кредитів і зобов’язань у розрізі валют, 30.09.2008-

31.12.2011, 30.09.2013-30.06.2018 (вплив шоку) 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Проведений аналіз засвідчив, що шоки валютного ринку відіграють 

надзвичайну роль у банківській системі України через високий рівень 

доларизації як активів, так і зобов’язань. Були підтверджені такі гіпотези, як 

вплив шоків валютного ринку призводить до: зростання показників відношення 

проблемних кредитів до капіталу та відповідно проблемних кредитів до 

загальної суми наданих кредитів, зниження показника відношення 

регулятивного капіталу до зважених за ступенем ризику активів, зниження 

зобов’язань як у національній, так і іноземній валютах. Частково підтверджено 

вплив шоків валютного ринку на показники відношення зобов’язань в іноземній 
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і національній валютах до відповідно кредитів в іноземній і національній 

валютах і не підтверджено однозначний вплив на обсяг кредитів.  

  
Рис. 4. 50. Рівняння трендів кредитів і зобов’язань у розрізі валют, 30.06.2016-

30.09.2019, 31.12.2017-30.09.2019 (адаптація) 

Джерело: побудовано автором за даними [215] 

Щодо впливу шоків кредитного ринку, то підтверджено вплив на 

показники ліквідності, зокрема, відношення ліквідних активів до сукупних 

активів. Інша гіпотеза –показники обсягів кредитів мають знизитися через 

проблеми з уже наданими кредитами і наявності невеликої чисельності 

позичальників з позитивною кредитною історією – не знайшла підтвердження. 

Вплив шоків депозитного ринку на обсяги кредитів є однозначним: скорочення 

обсягів кредитів на фоні скорочення обсягів зобов’язань. 

 

 

4.4. Адаптація фінансових регуляторів в Україні до впливу фінансових 

шоків 

 

Інструменти адаптації, які фінансові регулятори використовували під час 

впливу фінансових шоків за глобальної фінансової кризи і локальної банківської 

кризи в Україні, мають суттєві відмінності. Аналіз, який надалі буде здійснений, 

проводитиметься у розрізі не тільки видів фінансових шоків, але й у розрізі цілей 
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і строків адаптації. Зауважимо, що окремі інструменти адаптації до шокових 

ситуацій, використаних фінансовими регуляторами, були релевантними відразу 

для депозитного, кредитного і валютного ринків.  

У періоди дії шоків депозитного ринку, зокрема, відтоку вкладів, фінансові 

регулятори можуть використати такі інструменти адаптації, як рефінансування, 

обмеження на обсяги зняття депозитів у банках, страхування або гарантування 

банківських вкладів, окремі інструменти монетарної і макропруденційної 

політик, роз’яснювальну кампанію щодо безпеки зберігання коштів у банках і 

деякі інші. 

Інструменти рефінансування у поєднанні з процентними ставками НБУ 

використовувалися під час дії фінансових шоків як у 2008-2009 рр., так і у 2014-

2015 рр. Суттєва відмінність лише полягає у тому, що в першому випадку 

існували проблеми з прозорістю надання таких кредитів і умов їх надання, а 

також не оприлюднювалася інформація щодо надання таких кредитів у розрізі 

банків. Зокрема, у грудні 2008 р. Верховною Радою України зазначається: 

«Визнати процедури рефінансування, які здійснювалися Національним банком 

України протягом жовтня - грудня 2008 року та організацію ним валютного 

ринку такими, що за попереднім висновком Тимчасової слідчої комісії є 

непрозорими, упередженими на користь окремих фінансових структур, мають 

ознаки корупції і призвели до масштабної і різкої девальвації національної 

валюти та інфляції» [166]. Загалом, обсяги рефінансування НБУ у цей період 

були значними, а їх максимальний обсяг сягнув позначки 39,7 млрд грн у 

листопаді 2008 р. За період з жовтня 2008 р. по лютий 2009 р. обсяги 

рефінансування склали 104,7 млрд грн (рис. 4.51). У період дії шоків під час 

локальної банківської кризи максимальний обсяг рефінансування упродовж 

місяця склав 39,3 млрд грн у грудні 2014 р., а загальний обсяг рефінансування 

упродовж грудня 2013 р. квітня 2015 р. склав 227,7 млрд грн, тобто удвічі більше 

ніж під час глобальної фінансової кризи. Враховуючи, що ситуація під час 

локальної банківської кризи була значно гіршою, такі обсяги рефінансування не 
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були надто високими, зокрема, й з огляду на політику, яку обрав НБУ щодо 

неплатоспроможних банків: не порятунок банків, як це переважно було під час 

дії шоків глобальної фінансової кризи, а їх виведення з ринку. 

  

Рис. 4. 51. Динаміка обсягів кредитів рефінансування, наданих Національним 

банком України банкам з серпня 2008 р. по квітень 2009 р. (графік ліворуч) і з 

жовтня 2013 р. по червень 2015 р. (графік праворуч), млн грн 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Особливістю рефінансування банків у цей період також було те, що НБУ 

суттєво послабив вимоги до забезпечення таких кредитів і фактично дозволив 

надавати у заставу не першокласні активи, зокрема, «….Розширити можливості 

підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення. 

Такий кредит може надаватися строком до одного року зі сплатою не менше 15% 

річних, у межах 90% вартості наданого банком забезпечення.  У забезпечення 

такого кредиту може надаватися нерухомість банку, акції/паї власників банків, 

що володіють не менше 5% статутного капіталу або права голосу придбаних 

акцій/паїв банку, майнові права за договорами раніше наданих кредитів у 

національній та іноземній валютах (стандартні, під контролем, субстандартні, з 

визначенням коефіцієнта, ураховуючи пролонговані) юридичним особам. 

Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (іпотека) нерухомості, у 
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тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або поруки 

інших банків» [158]. 

У другому випадку НБУ вже завдяки дотриманню принципу прозорості 

дає вичерпну інформацію про види інструментів рефінансування та 

стабілізаційні кредити (рис. 4.52). Найбільший обсяг кредитів НБУ строком 

більше 30 днів був наданий банкам у 2014 р. на суму 115,6 млрд грн. Обсяг таких 

кредитів у 2015 р. становив  – 17,3 млрд грн, у 2016 р. – 3,9 млрд грн, у 2017 р. – 

7,7 млрд грн [215]. 

 

Рис. 4. 52. Динаміка обсягів кредитів строком більше 30 днів, наданих 

Національним банком України банкам з 2014 р. по 2018 р., тис грн 

Джерело: розраховано за даними НБУ [215] 

Також у 2014 р. більшість кредитів – це були інструменти рефінансування 

строком більше 30 днів (операції прямого РЕПО, кредити рефінансування 

шляхом проведення тендера) і порівняно невелика частка припадала на 

стабілізаційні кредити (24,4%). Натомість у 2015 р. частка стабілізаційних 

кредитів зросла до 67,9%, а у наступні роки стабілізаційні кредити не надавалися. 
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Якщо аналізувати у розрізі банків, то переважна частка кредитів була 

спрямована банкам з державною формою власності (АТ «Укрексімбанк», 

АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк») та АТ «Приватбанк». У 2014 р. ці банки 

отримали від НБУ 30,7% від усіх пропонованих кредитів рефінансування 

строком більше 30 днів, а у 2017 р. - 90,9%. 

Отже, НБУ впродовж дії шоків кризи 2014-2017 рр. активно підтримував 

банки з державним капіталом. З одного боку, це виправдано через їх системну 

значущість. Проте, з іншого боку, банки з державним капіталом не забезпечили 

належний розвиток, особливо зважаючи на рівень проблемності їх кредитних 

портфелів. Також частина кредитів (досить значна) була спрямована до банків, 

які в кінцевому підсумку були виведені з ринку України або націоналізовані. Це 

вкотре піднімає питання ефективності використання банками таких кредитів, а 

також їх здатності протистояти шокам, а окрім того актуалізує питання 

ефективності застосування рефінансування як інструмента адаптації до 

фінансових шоків. 

Процентна політика банків і в першому, і в другому випадках не 

відповідала тим тенденціям, які панували в інших країнах – зниження облікової 

ставки. Натомість НБУ використовував іншу політику – політику підвищення 

облікової ставки. Така політика була виправданою через низку причин. По-

перше, для запобігання розвитку інфляційних процесів. По-друге, в умовах 

непрозорості функціонування банків задля унеможливлення проведення 

спекулятивних операцій з коштами НБУ і виведення їх за кордон. 

Обмеження на обсяги зняття депозитів у банках можна розглядати точково. 

Як наприклад, під час обох аналізованих криз були встановлені обмеження на 

виплату депозитів в іноземній валюті. Це приклад адаптації не тільки до шоку 

депозитного ринку, але й валютного ринку. 

Також обмеження на обсяги зняття готівки у банках можна розглядати у 

контексті проблеми недоступності вкладів. Так, НБУ використав дві абсолютно 

різні адаптивні стратегії,  про які було зазначено вище, а саме: у 2008-2009 рр. – 
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порятунок банків, у 2014 – 2016 рр. – виведення неплатоспроможних банків з 

ринку. Проте, реалізація другої стратегії стала можливою лише завдяки 

реформуванню системи гарантування вкладів, що є прикладом розбудови 

адаптивного потенціалу, й свідчить про те, що адаптація мала характер не 

повернення до попередньої моделі, але формування нової і як далі буде показано 

не тільки в контексті адаптації до шоків депозитного ринку. 

Коло повноважень регуляторів може змінюватися еволюційно, але 

найчастіше шокові ситуації стають акселераторами таких змін. Якщо аналізувати 

банківську систему України, то саме внаслідок кризи 2008 – 2009 рр. відбулося 

прискорення перегрупування повноважень у сфері регулювання банківської 

діяльності. 

Тривалий час НБУ виконував абсолютно всі функції щодо банків, у той час 

як Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залишався касою з виплат 

вкладникам неплатоспроможних банків. Та криза 2008-2009 рр. засвідчила, що 

потрібні зміни, оскільки відновлення банківської системи відбувалося достатньо 

повільними темпами, зокрема, через незрозумілу систему виведення 

неплатоспроможних банків з ринку, а також відшкодування вкладів фізичним 

особам. Фактично, ситуація з відшкодуванням вкладів була катастрофічною, 

зокрема, в частині доступності вкладів.  

Одним із важливих інструментів, який НБУ використовував у своїй 

практиці під час 2008-2009 рр., - введення тимчасової адміністрації, а також в 

якості підтримки – запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів і 

вкладників. Цей інструмент використовувався НБУ активно в період дії 

фінансових шоків в Україні, оскільки у 2008 – 2009 рр. НБУ досить толерантно 

ставився до проблемних банків, і не тільки до дійсно великих, як 

ПАТ «КБ «Надра» (можна було б застосувати ідею «too big – to fail»), але й до 

банків ІІІ та IV груп, на які припадала левова частка проблемних банків. Ця 

толерантність полягала в тому, що тимчасова адміністрація могла працювати в 

банку рік і більше, мораторій на задоволення вимог кредиторів і вкладників, який 
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початково вводився на три місяці, надалі міг подовжуватися, причому 

неодноразово. За даними Додатку О можна зробити декілька висновків [35]. 

По-перше, надзвичайно критичною була ситуація саме у період з 

жовтня 2008 р. по жовтень 2009 р. Так, найскладнішим був 2008 р., але в 2009 р. 

можемо спостерігати поглиблення кризових явищ. Це поглиблення кризових 

явищ у банківській системі було спровоковано низкою чинників, у тому числі 

тотальним зниженням довіри до банківської системи [35]. 

По-друге, більшість банків, в яких була введена тимчасова адміністрація, 

навіть попри встановлення мораторію на задоволення вимог кредиторів, були 

виведені з ринку. Серед 23 банків, в яких була запроваджена тимчасова 

адміністрація, чотири банки були представниками першої групи, один банк – 

другої групи, два банки – третьої групи та шістнадцять банків – четвертої 

групи11. Отже, це ще раз підкреслює, наскільки вразливою була найчисельніша 

за кількістю група малих банків. Саме банки четвертої групи виявилися найменш 

адаптивно спроможними [35].  

По-третє, серед 23 банків, в яких була введена тимчасова адміністрація, 

шістнадцять банків були виведені з ринку, що складає 70%, а один банк був 

переведений до категорії санаційних. Ефективність запровадження тимчасових 

адміністрацій виявилися низькою, зважаючи на результати діяльності та строки 

дії тимчасових адміністрацій (Додаток О): не припинили функціонування лише 

три банки першої групи, з урахуванням того, що проблеми 

ЗАТ «АК Промислово-інвестиційний банк» були спричинені іншими, ніж криза, 

                                                 
11  До 01.01.2016 р. НБУ здійснював групування банків за обсягом активів на 4 групи. Обсяг активів, який 

відповідав тій чи іншій групі банків регулярно переглядався та змінювався. Відповідно з 01.01.2016 р. поділ 

банків також був здійснений на 4 групи, але за іншими критеріями, в результаті чого було виокремлено: Згідно 

з документом, передбачені такі групи:банки з державною часткою; банки іноземних банківських груп; банки 

з приватним капіталом першої та другої груп за активами. І нарешті з 10.02.2017 р. використовується 

класифікація, яка передбачає виділення лише трьох груп, а саме: банки з державною часткою ‒ банки, в яких 

держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку; банки іноземних 

банківських груп ‒ банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним 

фінансово-банківським групам; банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед кінцевих власників 

істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше 

ніж 50% статутного капіталу банку. 
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факторами, один банк третьої групи та два банки з четвертої групи. Банк другої 

групи – ВАТ «РОДОВІД БАНК» – був перетворений на санаційний банк. Банкам 

четвертої групи забракло інструментів адаптації до дії фінансових шоків. Варто 

звернути увагу на той факт, що лише 30 % банків вдалося врятувати через 

введення тимчасової адміністрації. І ще раз підкреслимо, строк дії тимчасової 

адміністрації неодноразово продовжувався, але це не дало дійсно суттєвого 

позитивного вирішення проблем. І реально на ринку залишилися ті банки, які або 

отримали державну підтримку у вигляді докапіталізації банків, або ж знайшлися 

інвестори, які були готові здійснити докапіталізацію банків 

(ЗАТ «АК Промінвестбанк», «Надра»). 

У 2008-2009 рр. ефективність застосування тимчасової адміністрації та 

введення мораторію можна також оцінювати й з точки зору коштів, які в 

кінцевому підсумку мали бути відшкодовані вкладникам банків щодо яких було 

прийняте остаточне рішення з ліквідації. Фактично, ці два заходи 

застосовувалися не тільки з метою запобігання банкрутству банків, але й з метою 

зменшення навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

У ході розгортання кризи більше двох десятків українських банків стали 

неспроможними розрахуватися за своїми зобов’язаннями, а це, в свою чергу, 

призвело до значного навантаження на ФГВФО. У даному аспекті введення 

тимчасової адміністрації у потенційних банках-банкрутах дало змогу 

відстрочити зобов’язання ФГВФО перед вкладниками. На рис. 4.53 представлено 

динаміку формування фінансових ресурсів ФГВФО та виплат, що ним 

проводилися, за наслідками глобальної фінансової кризи. 

Зазначимо, що обсяг фінансових ресурсів ФГВФО на 01.01.2010 р. 

становив 4302,3 млн грн, а лише депозити фізичних осіб на 01.03.2009 р. 

ТОВ «Укрпромбанк» складали 7267,24 млн грн, тобто ресурсів ФГВФО не 

вистачило б навіть на повернення коштів вкладникам одного банку. Вже на 

момент ліквідації цього банку кошти фізичних осіб складали лише 

155,94 млн грн. І така ж ситуація спостерігалася за всіма іншими банками, які в 
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кінцевому підсумку були ліквідовані. Отже, введення тимчасової адміністрації 

дозволило ФГВФО розподілити найбільш вагомі виплати відшкодування 

вкладникам на два роки, а саме на 2009 рік, коли було виплачено 1,054 млрд грн 

відшкодування, та на 2010 рік, коли було виплачено 2,293 млрд грн 

відшкодування. 

 

Рис. 4. 53. Динаміка обсягів фінансових ресурсів та відшкодування ФГВФО з 

01.01.2008 р. по 01.01.2013 р., млн грн 

Джерело: побудовано на основі [252] 

Проаналізуємо темпи приросту активів, зобов’язань та власного капіталу 

банків до та після призначення тимчасової адміністрації (Додатки П – С).  

Для більшості банків, що були виведені з ринку, характерним було швидке 

нарощення активів порівняно з середнім значенням по групі, до якої вони 

входили, у 2008 р., і значне їх скорочення у наступних періодах, коли була 

призначена тимчасова адміністрація. За темпами скорочення активів також 

лідирували банки четвертої групи, що ще раз актуалізує питання про доцільність 

функціонування такої великої кількості малих банків [34; 35].  

Обсяги зобов’язань виведених з ринку банків демонстрували швидкі 

показники зростання у 2008 р., проте у наступних періодах спостерігалося значне 

їх скорочення. При цьому, обсяги скорочення активів є більшими за обсяги 

скорочення зобов’язань, що свідчить про зменшення частки власного капіталу у 

структурі фінансових ресурсів банку. 
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Характерною особливістю функціонування банків, що визнані 

неплатоспроможними, є значні відхилення обсягів власного капіталу порівняно 

із середніми по групі, однак однозначної тенденції виокремити не можна, 

оскільки були банки, темпи приросту капіталу яких відповідали темпам приросту 

активів на початку та в середині 2008 р. і навіть перевищували їх 

(ВАТ «Національний стандарт», АКБ «Східно-Європейський банк», 

АКБ «Європейський»). У більшості банків темпи приросту капіталу відставали 

від темпів приросту активів і, окрім того, навіть якщо була така відповідність, то 

якість активів була настільки низькою, що нарощений капітал не зміг поглинути 

ризики (ТОВ «Укрпромбанк», ВАТ «Причорномор’я», АКБ «Трансбанк», інші). 

Застосування НБУ такого інструменту як введення тимчасової 

адміністрації у період дії глобальної фінансової кризи засвідчило його 

неефективність. По-перше, 70% проблемних банків, в яких була введена 

тимчасова адміністрація, були ліквідовані й лише 30% банків відновили свою 

діяльність і станом на липень 2012 р. вийшли на прибуткову діяльність. По-

друге, більшість ліквідованих банків – це банки четвертої групи за активами, в 

більшості з яких у докризовий період темпи приросту активів переважали темпи 

приросту капіталу. Також на підставі проведеного аналізу підтверджується факт 

низької якості активів досліджуваних банків, оскільки високі темпи приросту 

капіталу порівняно з активами в докризовий період не змогли компенсувати 

значні збитки в наступних періодах [34; 35].  

Єдиним позитивним наслідком застосування зазначеного інструмента 

стало зменшення навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

Однак, цей чинник не переважує інші негативні чинники. Крім того, зважаючи 

на євроінтеграційний рух України, вже на той час висувалися нові вимоги до 

гарантування вкладів як з точки зору суми відшкодування (цей інструмент, до 

речі, було використано під час відтоку вкладів населення у 2008 р., коли 

відбулося збільшення максимальної суми відшкодування до 150 тис грн й це 

збільшення було закріплено законодавчо «…у частині першій статті 3 слова і 



421 
 

 
 

цифри «але не більше 1200» замінити словами і цифрами «але не більше 150 000» 

[165]), так і з точки зору скорочення тривалості недоступності вкладів. 

Як результат, відбулося переформатування функцій НБУ і ФГВФО, який 

перетворився у 2012 р. з виплатної каси на мінімізатора ризиків. Між НБУ та 

ФГВФО були перерозподілені функції щодо дій у разі визнання банку 

проблемним, а згодом неплатоспроможним. Рішення про проблемність банку 

приймається НБУ, а рішення про виведення банку з ринку – це вже прерогатива 

ФГВФО. Поділ банків на проблемні та неплатоспроможні регулюється 

законодавчо [34; 35]. 

Віднесення банку до категорії проблемних має бути закритою 

інформацією, оскільки її розголошення може призвести до відтоку вкладників і 

кредиторів банку. Ця інформація є лише в розпорядженні НБУ та ФГВФО, що 

дозволяє певним чином запобігти розмиванню та втраті активів банку, якщо його 

в кінцевому підсумку буде віднесено до неплатоспроможних.  

Також згідно законодавства ФГВФО має право «…брати участь в 

інспекційних перевірках проблемних банків за пропозицією НБУ, застосовувати 

до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції і накладати 

адміністративні штрафи, здійснювати процедуру виведення неплатоспроможних 

банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та 

ліквідації банків, організовувати відчуження активів і зобов’язань 

неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення 

та продаж перехідного банку, здійснювати аналіз фінансового стану банків з 

метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних 

витрат ФГВФО на виведення неплатоспроможних банків з ринку та 

відшкодування коштів вкладникам» [167]. У результаті доцільність такого 

переформатування функцій була доведена результатами подолання шоків під час 

кризи, яка розпочалася у 2014 р.  

Якщо ж аналізувати законодавство, то варто наголосити на таких 

позитивних зрушеннях [26, с. 7]: 
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- суттєве скорочення терміну дії тимчасової адміністрації. Так, напередодні 

кризи 2008 – 2009 рр. термін дії тимчасової адміністрації міг складати 1 рік, а 

для системоутворюючих банків була можливість його подовження ще на 

1 рік. У 2011 р. для системоутворюючих банків була передбачена можливість 

подовження дії тимчасової адміністрації на 1,5 роки. Звичайно, що в умовах 

обмежених ресурсів для відшкодування вкладів, це був вимушений крок. 

І його досить часто використовували. Водночас, такі тривалі обмеження в 

доступі до коштів не можуть позитивно позначитися на відновленні довіри до 

банківської системи, і тому абсолютно правильним було подальше обмеження 

строків дії тимчасової адміністрації до трьох місяців, а для 

системоутворюючих банків – 6 місяців. Сьогодні термін дії тимчасової 

адміністрації становить 1 місяць, з можливим максимальним продовженням 

ще на 1 місяць, якщо існує можливість виведення банків з ринку через продаж 

інвестору або передачу частини активів і зобов’язань приймаючому чи 

перехідному банкам; 

- усунення мораторію на виплати фізичним особам, оскільки вже за 

функціонування тимчасової адміністрації вкладники неплатоспроможного 

банку здобули право на отримання своїх коштів за депозитами, термін дії яких 

закінчився, а також за поточними рахунками в обсязі, що не перевищує 

200 тис грн разом із нарахованими відсотками на дату прийняття рішення 

НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Це вкрай 

позитивний крок, оскільки саме масовий відтік вкладів – одна з причин і ознак 

банківської кризи. Якщо вкладники будуть певні того, що кошти на поточних 

рахунках не будуть заморожені, а також того, що й строкові депозити будуть 

швидко відшкодовані, розгортання відтоку вкладів може не відбуватися надто 

стрімко, а в подальшому може бути суттєво загальмовано.  

Виконання цих функцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 

можливе лише за умови фінансової підтримки. В умовах виникнення одного – 

двох неплатоспроможних банків, це цілком нормальне явище, а от 
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неплатоспроможність великої кількості банків є шоковою ситуацією для Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, подолання якої можливе за рахунок 

кредитів НБУ та Кабінету Міністрів України. Під час кризи 2014-2017 рр. 

відбулося тотальне зменшення кількості банків в Україні, оскільки за цей період 

було виведено з ринку в переважній більшості через неплатоспроможність понад 

90 банків. Якщо на 01.01.2014 р. кількість банків-учасників Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб становила 178 банків, то на 01.01.2018 р. – 83 банки [252]. 

В умовах дії нового законодавства практично не застосовувалися 

обмеження щодо доступності вкладів населення, в тому числі через те, що 

виділення другого траншу МВФ супроводжувалося дозволом уряду на час дії 

програми stand-by витратити 2,8% ВВП (у т.ч. 0,8% ВВП до ФГВФО) на 

реструктуризацію банків (з поправками, що докапіталізація банків з іноземним 

капіталом має відбутися за рахунок материнських компаній, а приватних 

українських банків – не менше, ніж на 50% за рахунок власників). Наприкінці 

грудня 2014 р. на потреби ФГВФО та рекапіталізації банків були випущені 

державні облігації на суму 23,5 млрд грн, а також були задіяні кредити НБУ. 

Загалом, сума виплаченого ФГВФО відшкодування на 01.01.2016 р. складала 

65,9 млрд грн за наявних власних фінансових ресурсів – 14,1 млрд грн, а на 

01.01.2019 р. – 88,9 млрд грн і 14,3 млрд грн відповідно [252]. 

Держава орієнтувалася лише на порятунок системно значущих банків, 

частка активів яких у сукупних активах банківської системи складала не менше 

2%, або які володіли не менше 2% депозитів всієї банківської системи. Станом 

на 01.07.2014 р. за першою ознакою це були 13 банків першої групи банків за 

активами. У разі виникнення проблем в інших банках МВФ рекомендував 

виводити їх з ринку. Також МВФ заборонив компенсацію депозитів акціонерів, 

членів наглядової ради та керівництва банків, що рекапіталізуються за участю 

держави або ж виводяться з ринку ФГВФО [35, c. 15]. 

Визнання банків неплатоспроможними і подальше масове їх виведення з 

ринку є специфічним інструментом адаптації не тільки до впливу шоків 
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депозитного, але й до шоків валютного і кредитного ринків. Якщо виведення 

банків з ринку під впливом дії фінансових шоків глобальної фінансової кризи 

здійснювалося повільно, зі значними строками недоступності вкладів, то вже під 

час 2014-2017 рр. тривалість роботи тимчасової адміністрації, як правило, не 

перевищувала трьох місяців, а якщо й продовжувався строк її дії, то власники 

банків через різні причини не мали можливості швидко відновити капітал, а тому 

були виведені з ринку (табл. 4.10). Виведення банків з ринку було здійснено у 

цей період не тільки через суттєве погіршення ситуації у банках, а й через 

недотримання банківського законодавства (зокрема, в частині протидії 

легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом), нерозкриття інформації про 

власників банків тощо. 

Таблиця 4. 10 

Динаміка кількості банків, виведених з ринку у розрізі шляхів виведення у 

2014-2018 рр. 

Шляхи виведення неплатоспроможних банків 2014 2015 2016 2017 

Усього банків визнано неплатоспроможними,  

у т.ч. виведено через 

33 33 16 9 

ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за 

вкладами фізичних осіб 

30 30 13 7 

ліквідацію банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або 

частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого 

банку 

    

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань 

неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з 

відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку 

та подальшою його ліквідацією 

2 1  2 

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею 

йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і 

подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку 

1 1   

продаж неплатоспроможного банку інвестору  1 1  

Джерело: [183, 184, 185] 

Процеси, які мали місце з виведенням банків з ринку у 2014-2017 рр., 

мають різні оцінки науковців: від вкрай негативних до вкрай позитивних. Оцінка 

доцільності та ефективності застосування інструментів адаптації завжди 

здійснюється на певному проміжку часу. Так, у короткостроковій перспективі 

виведення банків з ринку спричинило значний тиск на Національний банк 
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України (не стільки фінансовий, скільки репутаційний), Фонд гарантування 

вкладів (і фінансовий, і репутаційний), державу в особі Кабінету Міністрів 

України (фінансовий: націоналізація ПАТ КБ «Приватбанк», надання кредитів 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Однак, у середньостроковій 

перспективі застосування цього інструменту навіть у такий складний період 

дозволило посилити і стабільність банківської системи, і її стійкість. Відповідно, 

це дозволило вийти на прибуткову діяльність вже у 2018 р., а станом на 

01.09.2019 р. рентабельність власного капіталу банків сягнула 39,94% [215]. 

Переважна більшість банків була виведена у 2014 – 2017 рр. саме через 

ліквідацію, незважаючи на те, що в деяких випадках були намагання знайти 

кошти інвесторів12. Також скоротилися й строки ліквідації банків13.  

У 2014 р. ФГВФО було створено один перехідний банк ПАТ «Перехідний 

Банк «Кристал» на базі ПАТ «Терра Банк». Найбільш вигідний з точки зору 

мінімізації витрат платників податків шляхів виведення банків з ринку є 

останній, але він був застосований у поодиноких випадках. Так, у 2015 р. ПАТ 

«АСТРА БАНК» було продано іноземному інвестору, який був перейменований 

у ПАТ «Агропросперіс Банк». У 2016 р. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було продано 

як неплатоспроможний банк інвестору в особі держави [252]. 

Застосування такого інструменту адаптації як виведення банків з ринку у 

2014-2017 рр. дозволило й з’ясувати глибинні проблеми, які тривалий час не 

вирішувалися на рівні банків: проблема корпоративного управління, неадекватна 

                                                 
12  НБУ не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних, повідомляє про це рішення ФГВФО, який здійснює процедуру виведення 

неплатоспроможних банків з ринку, у т.ч. шляхом: здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків; 

організації відчуження активів і зобов’язань неплатоспроможного банку; продаж неплатоспроможного банку; 

створення та продаж перехідного банку. Під час дії тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог 

вкладників та інших кредиторів банку (накладається мораторій на задоволення їх вимог), крім виплат коштів за: 

вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився; договорами банківського рахунку вкладників. 

Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті 

України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, 

встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та 

здійснення тимчасової адміністрації [167]. 
13 Ліквідація банку повинна бути завершена не пізніше 1 року з дня прийняття рішення про ліквідацію банку. 

Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до 1 року, а системно важливих 

банків - на строк до 2 років з можливістю повторного продовження на строк до 1 року [167]. 
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оцінка ризиків, недобросовісність у поданні фінансової звітності та інші. Як 

результат, таке висвітлення проблем зумовило ланцюгову реакцію у розбудові 

адаптивного потенціалу банківської системи до впливу шоків у майбутньому, що 

буде розкрито у наступних розділах роботи. 

Підвищення суми максимального відшкодування вкладів або ж навіть 

надання стовідсоткової гарантії відшкодування вкладів часто використовується 

як інструмент адаптації і в розвинених країнах, і в країнах, що розвиваються. Так, 

за відтоку вкладів під час глобальної фінансової кризи стовідсоткове 

гарантування вкладів було запроваджено в Австрії, Данії, Німеччині [465] та 

деяких інших країнах, а зростання максимальної суми гарантування вкладів 

реалізовано в більшості країн, що мало надзвичайно позитивний ефект, оскільки 

призупинило паніку вкладників. 

Застосування цього інструменту має тільки одне, але суттєве обмеження: 

банківська система має бути в переважній більшості стійкою до фінансових 

шоків. Це означає, що більшість банків не має серйозних дисбалансів й існує 

необхідність винятково у зупинці відтоку вкладів. Саме тому цей інструмент не 

був використаний в Україні в 2014-2017 рр., коли неплатоспроможними були 

визнані понад 90 банків. Застосуванню цього інструменту завадили обмеженість 

й ресурсів Фонду гарантування вкладів, й держави, яка перебуває у стані війни. 

Однак, варто й надалі відновлювати довіру до банківської системи, й одним з 

кроків, який може цьому сприяти, крім прозорості діяльності НБУ та Фонду 

гарантування вкладів, є підвищення максимальної суми відшкодування вкладів.  

Однією з перепон є брак коштів у Фонду гарантування вкладів, оскільки на 

31 грудня 2017 р. його активи складали 24,67 млн грн, а зобов’язання – 

102,214 млн грн, натомість на 31 грудня 2016 р. активи – 26,588 млн грн, а 

зобов’язання – 101,405 млн грн. Таким чином, чисті активи на 31 грудня 2017 р. 

склали мінус 77,544 млн грн [185, с. 89]. Також залишається необхідність Фонду 

гарантування вкладів не лише обслуговувати виплати вкладникам 

неплатоспроможних банків, але й погашати кредити, які були надані 
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Національним банком України та Міністерством фінансів України. У 2014-

2016 рр. Фонд гарантування вкладів здійснив запозичення у НБУ 

(20147,5 млн грн) та Міністерства фінансів України (59558,9 млн грн) з метою 

здійснення виплат вкладникам. Зазначені кредити були надані під 9-12,5% 

річних [252], що безумовно є достатньо високою ціною, зважаючи на брак 

власних ресурсів Фонду гарантування вкладів, а також зменшення кількості 

банків – учасників, а отже, й на тлі скорочення вкладів, зменшення надходжень 

до Фонду. Наразі інші джерела, зокрема активи банків, які виводяться з ринку, 

не продукують достатньо надходжень для відновлення необхідного обсягу 

коштів. На заваді цьому є високий рівень проблемності активів та низька якість 

забезпечення кредитів банків, що виводяться з ринку. 

Ще одним джерелом поповнення коштів Фонду гарантування вкладів 

могло б бути входження АТ «Ощадбанк» до складу учасників Фонду. Зважаючи 

на розмір статутного капіталу на 31.12.2018 р. – 49724980 тис грн, лише 

початковий внесок цього банку до Фонду склав би 497249,8 тис грн. Однак, по-

перше, ці кошти мають бути передбачені у бюджеті держави на відповідний рік 

(відповідно, віднайдені для них ресурси), а по-друге, рівень проблемності 

кредитного портфеля даного банку наразі складає понад 60%, що є певною 

загрозою його стабільності. Водночас, АТ «Ощадбанк» наразі є одним із 

системоутворюючих банків, а тому держава вживатиме всіх можливих заходів 

щодо його оздоровлення, а отже, є сенс введення його в систему гарантування 

вкладів. Окрім того, як початковий внесок, можна зарахувати частину кредиту, 

яка була надана Міністерством фінансів України Фонду гарантування для 

здійснення виплат. Такий частковий взаємозалік зменшив би боргове 

навантаження на Фонд, а надалі й періодичні внески також можна було погашати 

за рахунок наданого кредиту. 

Ще одним – невеликим, але вартим уваги, джерелом коштів Фонду 

гарантування вкладів може бути підвищення суми вкладу, яка не 

відшкодовується у разі настання неплатоспроможності банку. Сьогодні розмір 
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цієї суми складає 10 грн (таких вкладів у банківській системі на 01.01.2018 р. 

налічується на суму 21309,01 тис грн [185, с. 143]), але враховуючи останні 

інфляційні сплески варто було б підвищити поріг до 100 грн, що дало б Фонду 

додатково зменшення зобов’язань на мінімум 40 млн грн. 

Отже, Фонд гарантування вкладів має певні проблеми з формуванням 

фінансових ресурсів, однак, сьогодні на ринку залишилися найбільш стабільні та 

стійкі до потрясінь банки. Це означає, що найближчим часом не матиме місце 

масове виведення банків з ринку, а тому підвищення максимальної суми 

гарантування стимулюватиме населення до розміщення коштів у банках. Також, 

як вже було зазначено вище, приєднання до Директив ЄС з гарантування вкладів, 

особливо в частині гарантування великих сум депозитів, дало б поштовх до 

зменшення обсягів тіньової економіки. 

Проведення інформаційної кампанії як інструмент адаптації до шоків 

депозитного ринку можливе лише за певних передумов, а саме: наявність довіри 

населення до інформації, яку надає центральний банк і фонд гарантування 

вкладів, а також високий рівень фінансової грамотності населення, яке розуміє, 

яким чином функціонує банківська система та роль тих же фінансових 

регуляторів у підтриманні її фінансової стійкості й стабільності.  

Наразі в Україні ці дві передумови не виконуються. Населення критично 

не довіряє політиці НБУ. Так, за даними Центру Разумкова за позиціями «Зовсім 

не довіряю» та «Скоріше не довіряю» НБУ мав такі показники серед опитаних 

респондентів у листопаді 2016 р. 47,2% та 28%, у жовтні 2017 р. – 44,7% та 30,5%, 

у червні 2018 р. – 40,5% та 35,7% відповідно. Ці дані засвідчують, що 

відбувається поступовий перерозподіл голосів з позиції «Зовсім не довіряю» до 

позиції «Скоріше не довіряю». Однак, якщо подивитися на сукупну суму за цими 

двома позиціями, то тенденції на суттєве покращення ситуації немає: 2016 р. – 

75,2%, 2017 р. – 75,2%, 2018 р. – 76,2%. Якщо до цього ще додати позицію 

«Повністю довіряю», то результати також не дають підстав для оптимізму: 

2016 р. – 1,8%, 2017 р. – 2,1%, 2018 р. – 1,3% [83, 191]. Зауважимо, що такі позиції 
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зберігаються, незважаючи на всі намагання НБУ стати якомога прозорішим і 

зрозумілішим для громадян, а також незважаючи на всі ті позитивні результати, 

які здобуті НБУ впродовж останніх років. 

Стосовно Фонду гарантування вкладів фізичних осіб таке опитування не 

проводиться, однак, є інші дослідження, а саме щодо рівня обізнаності 

споживачів фінансових послуг про Фонд гарантування вкладів. Результати цих 

досліджень засвідчують, що населення має достатньо невисокий рівень 

обізнаності щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. Так, у 2015 р. про 

систему гарантування були обізнані 67% [148], натомість у 2017 р. – 52% [145]. 

Такий спад обізнаності є цілком виправданим, зважаючи на кількість банків, які 

були виключені зі складу учасників Фонду гарантування вкладів, а саме у 2014 р. 

– 17 банків, 2015 р. – 43 банки, 2016 р. – 19 банків, 2017 р. – 16 банків, 2018 р. – 

6 банків. Водночас, зростає рівень обізнаності про діяльність Фонду 

гарантування вкладів з «49% у 2015 р. до 57% у 2017 р.» [145, с. 17], незважаючи 

на те, що поступово його діяльність з відшкодування вкладів згортається. Проте, 

варто зауважити інший факт – 45% респондентів вважають, що НБУ гарантує 

вклади й 54% респондентів переконані, що НБУ здійснює виведення банків з 

ринку [145]. Це означає, що Фонд гарантування вкладів та НБУ оцінюються 

населенням неадекватно, а відтак ці два фінансові регулятори мають 

координувати свою інформаційну кампанію таким чином, щоб сигнали та 

меседжі, які продукуються для населення, були синхронізованими, особливо в 

умовах, коли розгортається шок відтоку вкладів. 

Фінансова грамотність населення також перебуває на низькому рівні. Це 

очевидно й з результатів опитувань, що були проведені Фондом гарантування 

вкладів [145; 148] та іншими соціологічними компаніями, згідно даних яких 

«…половина українців мають тільки загальні уявлення про рівень їхніх доходів 

та витрати;…40% громадян зовсім не слідкують за фінансовими новинами» 

[150]. Це все накладає відбиток на сприйняття інформації, яка генерується НБУ 

та Фондом гарантування вкладів. 
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Проведення інформаційної кампанії безперечно потрібне, але окрім цього, 

мають вчинятися кроки, які дозволять бути певними того, що вклади будуть 

захищені. Це означає, що мають бути задіяні також підтримуючі заходи, 

реалізація яких підтверджуватиме меседжі фінансових регуляторів вже 

фінансово. 

Інструментами адаптації до фінансових шоків на кредитному ринку є 

інструменти монетарної і макропруденційної політик (рівень НБУ) і створення 

спеціальних компаній для придбання проблемних кредитів (рівень держави). 

НБУ за аналізований проміжок часу використовував різні комбінації 

інструментів для подолання шокових ситуацій на кредитному ринку. Так, під час 

дії шоків глобальної фінансової кризи були використані такі інструменти 

(тактична адаптація) [155, 180, 215]: 

по-перше, у рамках монетарної політики: 

- підвищення ставок за кредитами рефінансування; 

- зниження вимог до формування обов’язкових резервів як у розрізі зниження 

їх нормативів, так і коштів, за рахунок яких вони можуть формуватися; 

по-друге, у рамках макро- і мікропруденційної політик: 

- обмеження надання кредитів банками в іноземній валюті позичальникам, які 

не мають валютної виручки, граничним обсягом їх кредитних портфелів на 

певну дату; 

- зміни вимог до розрахунку економічних нормативів, зокрема, економічних 

нормативів капіталу і кредитних ризиків. 

Стратегічна адаптація НБУ до впливу фінансових шоків кредитного ринку 

була здійснена у подальшому шляхом заборони валютного кредитування 

населення, спроби створення на базі ПАТ «Родовід банк» санаційного банку, 

надання права банкам здійснювати трансформацію валютних кредитів у кредити 

в національній валюті, про що зазначалося вище. 

Загалом, оцінюючи адаптацію НБУ до впливу фінансових шоків під час 

глобальної фінансової кризи, варто відзначити, що як тактична, так і стратегічна 
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адаптації мали вади, оскільки не були вирішені остаточно такі проблеми, як 

наявність значних обсягів валютної заборгованості домогосподарств, повільне 

очищення портфелів банків від проблемної заборгованості і неспроможність 

ефективного функціонування санаційного банку, відсутність адекватного 

захисту як кредиторів, так і позичальників. Також незначна увага надавалася 

інструментам макропруденційної політики (стрес-тестування здійснювалося 

епізодично) і не були вжиті належні заходи з їх розбудови. У результаті, саме ці 

проблеми й посилилися, коли розпочалася банківська криза в Україні в 2014 р. 

Адаптація НБУ до шоків кредитного ринку за кризи 2014-2017 рр. мала 

більш прогресивний характер. Інструменти тактичної адаптації були як 

традиційними, так і більш агресивними. Інструментарій стратегічної адаптації 

суттєво розширився, і буде детально проаналізований у контексті формування 

адаптивного потенціалу банківської системи до дії фінансових шоків.  

Одним з основних завдань адаптації під час дії шоків кредитного ринку 

стало завдання вирішення питання проблемних кредитів. Вище були розглянуті 

можливості розв’язання згаданої проблеми, які були використані за кордоном. 

На нашу думку, для вітчизняних банків та в умовах, які склалися, необхідно було 

б розв’язати згадану проблему швидко, оскільки це б розморозило значну частку 

резервів під кредити, зменшило б навантаження на капітал, а отже, й мало б 

позитивний ефект для забезпечення економічного розвитку. Однак, як і з 

питанням хеджування валютних ризиків, виникає запитання, хто може взяти на 

себе управління проблемною заборгованістю. Зазвичай, відразу виникає ідея 

втручання держави у ці процеси, але держава не має таких коштів. Зважаючи на 

те, скільки вже було витрачено коштів на виведення банків з ринку та відповідно 

відшкодування вкладів вкладникам неплатоспроможних банків, необхідно 

знайти інші можливості. 

На нашу думку, необхідно вчинити низку заходів. По-перше, є частина 

проблемних кредитів, які не будуть повернуті. Це означає, що варто здійснити їх 

списання. Так, це призведе до збитків, але водночас будуть розформовані 
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резерви, що дозволить збільшити обсяги кредитування. Збитки також можуть 

призвести до короткочасного зменшення регулятивного капіталу та можливого 

порушення через це дотримання інших економічних нормативів, а тому таке 

списання найбільш проблемних кредитів має відбуватися скоординовано з 

фахівцями з Національного банку України. 

По-друге, частина проблемних кредитів має бути трансформована в цінні 

папери й реалізована таким чином, як це було здійснено в Німеччині. Ідея 

полягає у тому, що необхідно створити банк чи фінансову установу, яка візьме 

на себе зобов’язання купувати проблемну заборгованість банків, крім тієї, яка є 

вочевидь дефолтною. В Україні за результатами виведення неплатоспроможних 

банків з ринку виявлена значна кількість прикладів дефолтної заборгованості. 

Так, лише за одним банком – АТ «Златобанк» було виявлено, що «…частина 

(кредитів – авт.), що були забезпечені заставою, втратили її шляхом укладання 

менеджментом банку низки угод, що мають ознаки фіктивності. Загалом … 

виявлено нікчемних правочинів на загальну суму 1,1 млрд грн, 4,3 млн дол США 

та 306,7 тис євро. Загалом із застави чи іпотеки банку було виведено ліквідного 

майна більш як на 1,6 млрд грн» [140]. 

В Україні вже були намагання створити такий банк на базі 

неплатоспроможного банку ПАТ «Родовід банк», діяльність якого у ролі 

санаційного банку передбачала «…проведення … у строк, що не перевищує 

п’ять років, роботи з активами державних банків та банків, у капіталізації яких 

взяла участь держава» [168]. Докапіталізація банку відбулася згідно Постанови 

Правління НБУ від 01.04.2011 № 85 «Про особливості капіталізації Публічного 

акціонерного товариства «Родовід банк», згідно якої відбулося розміщення 

простих іменних акцій, які придбала держава у обсязі 3,95 млрд грн в обмін на 

облігації внутрішньої державної позики. Проте, діяльність цього банку не мала 

жодного позитивного впливу на фінансовий стан державних банків і фактично 

більш ніж 4 млрд грн (оскільки держава взяла на себе обов’язок утримання банку 

після націоналізації) були використані неефективно, оскільки у 2017 р. було 
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прийнято рішення про його ліквідацію. Незважаючи на негативний досвід, у 

2017 р. з’явилася ще одна ідея – створення Агентства з управління проблемними 

активами державних банків, яка наразі також не реалізована. Cтворення установ, 

які мають управляти лише проблемними активами державних банків, є згубною 

практикою, оскільки порушуються базові принципи доброчесної конкуренції. 

Фактично, державні банки отримують специфічний статус, і це навіть зважаючи 

на те, що саме ці банки отримують найбільше допомоги у вигляді кредитів 

рефінансування та стабілізаційних кредитів.  

Вважаємо, що створення таких агентств або установ має обов’язково 

передбачати роботу з проблемними активами будь-яких банків. У цьому 

контексті виникає питання морального ризику, який полягає у тому, що банки 

знатимуть, що у разі накопичення значного обсягу токсичних активів може бути 

створена установа, яка їх поглине, й продовжуватимуть здійснювати ризиковану 

діяльність. Такий моральний ризик виникає лише за умови винятково 

державного фінансування діяльності такої установи. Натомість пропонується 

інший варіант: створення фінансової компанії або компанії з управління 

проблемними активами, яка фінансуватиметься як державою, так і банками, які 

мають намір позбутися проблемних активів. По-перше, має бути створена саме 

нова компанія, а не на базі вже існуючого банку чи фінансової компанії. Це 

необхідно через специфіку її діяльності, що передбачає набір фахівців, які мають 

досвід роботи з проблемними активами. По-друге, створення такої компанії має 

відбутися на основі прийняття відповідного нормативно-правового акту, який 

передбачатиме специфіку діяльності такої компанії, а відтак, й її регулювання. 

По-третє, діяльність цієї компанії має передбачати координацію діяльності 

Кабінету міністрів України, Національного банку України та Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, оскільки механізм фінансування 

передбачатиме випуск гарантованих державою цінних паперів. 

Найбільше запитань щодо функціонування такої компанії з управління 

проблемними активами виникає у двох площинах: у площині фінансування та у 
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площині придбання проблемних активів й випуску цінних паперів, які ними 

будуть забезпечені. 

Як уже було зазначено вище, фінансування має бути змішаним для 

уникнення морального ризику. Роль держави є двоступеневою: формування 

статутного капіталу згідно вимог чинного законодавства та надання гарантій за 

цінними паперами, які будуть випущені компанією з управління активами під 

забезпечення проблемних активів. Роль банків полягає у придбанні цінних 

паперів, які гарантовані державою. Це придбання має умовний характер, 

оскільки цінні папери, забезпечені проблемними активами, мають замістити 

проблемні активи банків. Здійснення такої операції дозволяє, по-перше, 

замістити проблемні активи цінними паперами, які гарантовані державою, а 

отже, покращити економічні показники та нормативи банку, а по-друге, 

відбувається розморожування резервів на покриття збитків за активними 

операціями, а отже, банки отримують змогу активізувати кредитування. 

Надалі виникає інше питання – питання визначення вартості проблемних 

активів, яка може бути номінальною й реальною. Вважаємо, що варто 

здійснювати обмін за балансовою вартістю проблемних активів. Така позиція 

може мати декілька обґрунтувань. По-перше, уникнення недобросовісної оцінки 

проблемних активів (завищення вартості тощо), що може призвести до значних 

зловживань у цій сфері. По-друге, виникнення проблемних активів у портфелях 

банків зумовлюється, як правило, складною економічною чи фінансовою 

ситуацією, яка виникає внаслідок кризових явищ. У періоди кризи, особливо 

коли відбуваються «fire sales», ціни знижуються як на власне банківські активи, 

так і на забезпечення, яке передбачене за такими активами, внаслідок значного 

зростання пропозиції, а тому навіть ліквідація забезпечення не може забезпечити 

належний рівень виплат. Це означає, що потрібен час для стабілізації, який якраз 

і надає ця можливість трансформації проблемних банківських активів у цінні 

папери, гарантовані державою. 



435 
 

 
 

Своєю чергою виникає питання характеристик цінних паперів, 

забезпечених проблемними активами. Світовою практикою передбачається три 

основні характеристики, які повинні мати такі цінні папери [480]: 

- обмежене коло обігу, яке передбачає участь лише фінансових установ без 

залучення дрібних інвесторів (банки не мають перекладати ризики на 

широкий загал); 

- відкритий строк погашення, оскільки невідомо коли ситуація стабілізується й 

позичальники стануть спроможними обслуговувати борги або ж відбудеться 

стабілізація на ринках відповідного виду забезпечення для його продажу за 

прийнятними цінами; 

- нульова або низька купонна ставка з відкритим строком сплати, принаймні 

нижча за ставку за державними цінними паперами, оскільки в будь-якому разі 

буде певний відсоток проблемних активів, які не будуть відшкодовані ані за 

рахунок їх продажу, ані за рахунок продажу забезпечення. 

Також з метою мінімізації морального ризику можна було б передбачити 

можливість проведення операцій репо за певною часткою проблемної 

заборгованості в разі стабілізації ситуації у банку протягом певного періоду 

(наприклад, протягом трьох звітних років). 

Функціонування компанії з управління проблемними активами також 

могло б розв’язати й іншу проблему – проблему поповнення коштів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, на якого покладені функції виведення 

неплатоспроможних банків з ринку. Станом на 11.02.2019 р. загальна балансова 

вартість активів під управлінням Фонду складала 531,3 млрд грн, а оціночна 

вартість таких активів становила відповідно 94,2 млрд грн [177], тобто лише 

17,7%. Особливо варто звернути увагу на той факт, що нерухомість продавалася 

зі значним дисконтом, за окремими об’єктами більше, ніж 60%, причому серед 

причин було зазначено, зокрема, «низький рівень фінансування необхідних 

капітальних вкладень з метою збереження нерухомості у належному стані; 

обмежений час на здійснення передпродажної підготовки та маркетингової 
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підтримки» [177]. Питання часу, особливо в частині продажу нерухомості, може 

бути критичним, а це означає, що фактично втрачені можливості реалізації 

нерухомості за вищою ціною. Стратегія Фонду гарантування з цього питання 

цілком зрозуміла, оскільки йому необхідно здійснювати виплати вкладникам і 

кредиторам, а також погашати заборгованість перед НБУ та Міністерством 

фінансів України, а отже, швидкість ліквідації активів неплатоспроможних 

банків є ключовим питанням. Однак, стає очевидним, що ця швидкість має 

наслідком втрату, іноді досить суттєву, вартості активів. Крім того, Фонд 

гарантування вкладів продає більшість активів неплатоспроможних банків 

пулами зі значними знижками, а оскільки складно знайти інвесторів, готових 

придбати значні обсяги заборгованості, й навіть такі значні знижки не 

забезпечують їх продаж. Саме тому частина проблемних активів 

неплатоспроможних банків також могла б бути передана Фондом для управління 

в обмін на цінні папери. 

Адаптація до шоків валютного ринку є надзвичайно складним завданням 

для НБУ через високий рівень доларизації активів та зобов’язань банків. Це 

означає, що мінімізація дії валютного шоку можлива або через формування 

передумов для відносно стабільного валютного курсу (валютні обмеження, 

валютні інтервенції), або через зниження рівня фінансової доларизації (норми 

обов’язкового резервування), або через створення інструментів хеджування 

валютних ризиків, на які наражаються банки. 

Валютні обмеження завжди були важливим інструментом адаптації НБУ 

до дії шоків на валютному ринку до останнього часу. Такі обмеження могли бути 

надзвичайно жорсткими, як наприклад, у 2008 р.: «Національний банк України 

вимагає від керівників банків забезпечення продажу безготівкової іноземної 

валюти, що була куплена у Національного банку України 31.10.2008 р., за 

курсом, за яким вона була куплена у Національного банку, а саме 5.95 гривень за 

долар США. Враховуючи рівень середньозваженого курсу долара США за 

підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку України за 
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31.10.2008 р., вважаємо доцільним встановити курс продажу долара США 

населенню на готівковому ринку 1, 2, 3 листопада на рівні не вище 6.20 грн. 

Керівники банків несуть персональну відповідальність за дотримання 

зазначених вимог» [265]. 

Також обмеження можуть бути більш гнучкими, як наприклад, обмеження 

щодо зняття коштів з депозиту в іноземній валюті чи переказ коштів в іноземній 

валюті між резидентами і нерезидентами [158, 165]. 

Водночас, будь-які валютні обмеження – це крок у напрямку пошуку 

економічними агентами шляхів, які дозволять уникнення таких обмежень, і 

окрім того, не сприяють підвищенню довіри до банківської системи. 

Формування передумов для відносно стабільного валютного курсу є 

напевне одним із найважливіших завдань на рівні держави. У 2014 р. в Україні 

склалася ситуація, яка унеможливила підтримання стабільного валютного курсу 

через недостатність міжнародних валютних резервів. Так, якщо на 31.12.2013 р. 

обсяг міжнародних валютних резервів складав 20,4 млрд дол США, то на 

31.12.2014 р. – лише 7,5 млрд дол США. Надалі відбулося поступове нарощення 

резервів до 20,8 млрд дол США станом на 31.12.2018 р. [215].  

НБУ продовжує розпочату у 2014 р. політику інфляційного таргетування й 

не має наміру від неї відмовлятися на користь таргетування валютного курсу 

попри зростання міжнародних валютних резервів України, що є абсолютно 

правильною політикою. Знову-таки НБУ розпочав і реалізував політику 

валютної лібералізації, результатом якої стала відміна значної кількості 

нормативних актів, які регулювали валютні відносини, й прийняття Закону 

України «Про валюту і валютні операції» у 2018 р. Такі кроки безумовно є 

основою пожвавлення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в 

Україні, а також формують підвалини для відновлення іноземних інвестицій в 

економіку України, які досі залишалися на надзвичайно низькому рівні, зокрема, 

й через питання репатріації дивідендів. 



438 
 

 
 

Проте, незважаючи на всі переваги валютної лібералізації, є питання щодо 

експорту капіталу, а саме через здійснення портфельних інвестицій як 

юридичними, так і фізичними особами за кордон. Фактично, виникає дилема: для 

економічних агентів валютна лібералізація є вигідною, оскільки дозволяє 

диверсифікувати активи, натомість, для держави – це втрата фінансових 

ресурсів, які потенційно могли бути вкладені в економіку. Контраргументами, 

натомість, є те, що такі операції й так здійснюються з використанням тіньових 

схем, які валютна лібералізація автоматично усуває, а держава отримує доходи 

від податків, які мають бути сплачені з інвестиційного доходу економічних 

агентів. Також валютна лібералізація є стимулом для держави створювати 

настільки прийнятні умови розвитку бізнесу, щоб економічним агентам 

вигідніше буде здійснювати інвестиції усередині країни. 

Зниження рівня фінансової доларизації є складним завданням, на чому ми 

наголошували вище. Кардинальне зниження рівня фінансової доларизації стане 

можливим лише за умови забезпечення стабільності національної валюти та 

високого рівня довіри до неї економічних агентів. Це стане реальним лише у разі 

стабілізації економіки й переходу до довготривалого економічного зростання. 

Зважаючи на той факт, що наразі Україна також знаходиться в стані війни, цей 

процес не є навіть середньостроковим. Отже, є необхідність адаптуватися до 

того, що економічні агенти триматимуть заощадження у вільно конвертованій 

іноземній валюті, які необхідно залучати банкам і бажано на довгостроковій 

основі. Це означає, що доларизація зобов’язань зумовлює доларизацію активів 

банків, яка до певного часу була обмеженою, особливо у зв’язку з цілком 

виправданою забороною валютного кредитування фізичних осіб. Водночас, 

банки в Україні через валютну лібералізацію отримали можливість інвестувати 

ці кошти в іноземні цінні папери, зокрема у казначейські зобов’язання США. 

Якщо порівняти процентні ставки за депозитами у доларах США, які 

пропонуються банками в Україні, й процентні ставки за казначейськими 

зобов’язаннями США (рис. 4.54), то очевидно, що банки в Україні почали 
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пропонувати процентні ставки за доларовими депозитами достатньо низькі 

ставки, порівняно з попередніми періодами, а окремі стабільні й великі банки 

пропонують процентні ставки за доларовими депозитами нижче 1%. 

 

Рис. 4. 54. Динаміка процентних ставок за казначейськими зобов’язаннями США 

за 2018 р., % 

Джерело: побудовано за даними [332] 

Такий стан речей знову повертає до дилеми: з одного боку це добре для 

банків, оскільки вони практично з мінімальним ризиком навіть без необхідності 

трансформації строків, сум і валют отримують прибуток, причому строки 

казначейських зобов’язань США дуже добре корелюють зі строками валютних 

депозитів в Україні, але з іншого боку – це інвестиції за кордон, це гальмування 

кредитування економіки України. Своєю чергою, це означає, що у даному 

випадку необхідна координація дій між Урядом, ключовими міністерствами та 

НБУ щодо створення таких умов, які повернуть цей капітал в Україну. Звичайно, 

що певну конкуренцію казначейським зобов’язанням США можуть скласти 

ОВДП України. Дохідність ОВДП у доларах США наразі зростає, і наприклад, 

на 16.10.2018 р. за дев’ятимісячними облігаціями складала 7% [215]. Однак, і тут 

виникає питання: за рахунок яких коштів ОВДП погашатимуться й яким чином 

це вплине на обслуговування державного боргу України [29]. 
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Інструментами хеджування валютних ризиків можуть бути або 

перекладання валютних ризиків на інших фінансових посередників, або 

укладення строкових контрактів на купівлю-продаж іноземної валюти за 

національну валюту. І перше, й друге не поширені в українській практиці. 

Перший варіант, який передбачає залучення інших фінансових посередників, 

зокрема, страхових компаній, практично неможливий через неспівставність їх 

обсягів активів (вище було зазначено, що в Україні активи банків у загальному 

обсязі активів фінансових посередників важать у середньому за досліджуваний 

період понад 80%). Другий варіант, а саме укладання строкових, зокрема 

ф’ючерсних, контрактів, є більш прийнятним і був активно запроваджений у 

найбільш складні роки для національної валюти (рис. 4.55). Проте, укладання 

цих контрактів на біржі «Українська біржа» тривало лише до травня 2018 р. 

 

Рис. 4. 55. Динаміка кількості ф’ючерсних контрактів на курс долар США – 

гривня на «Українській біржі» за січень 2015 – травень 2018 рр., штук 

Джерело: побудовано за даними [349] 

Таким чином, вочевидь внутрішній ринок наразі неспроможний надати 

необхідний інструментарій для хеджування валютних ризиків а ні за обсягами, а 

ні за фінансовими інструментами в рамках діючого законодавства. Вирішення 

цієї проблеми наразі можна віднайти у двох площинах. По-перше, валютна 
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лібералізація сприяє розбудові прозорих правил гри для іноземних інвесторів не 

тільки на внутрішньому валютному, але й на інших фінансових ринках як у 

частині інвестування, так і дезінвестування. Це важливо, оскільки іноземні 

інвестори можуть забезпечити укладання контрактів у необхідних обсягах як 

банкам, так і нефінансовим корпораціям. Якщо валютні деривативи стануть 

доступними для вітчизняних економічних агентів, це має позитивно вплинути на 

валютне курсоутворення, оскільки відбудеться певне згладжування коливань 

валютних курсів.  

По-друге, розбудова ринку деривативів в Україні має стати не тільки 

основою хеджування ризиків банків (валютних, процентних, кредитних), але й 

драйвером розвитку фінансового ринку України загалом. У рамках діючого 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» не можна визначити 

права та обов’язки емітентів та інвесторів на ринку деривативів, хоча це є базові 

поняття, на основі яких формується довіра між контрагентами, зокрема 

зобов’язання з виконання таких контрактів. Також немає чіткого розуміння щодо 

цього питання й у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку «Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил 

фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів» [161]. 

Це означає, що необхідно суттєво вдосконалити законодавство у сфері 

регулювання ринків деривативів. Наразі розроблено законопроект «Про ринки 

капіталу та регульовані ринки», в якому пропонується розв’язання даної 

проблеми, оскільки цілий розділ присвячений деривативам. Так, чітко подається 

визначення деривативу як обов’язку «…однієї або кожної із сторін одноразово 

або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред’явлення вимоги 

іншою стороною) залежно від значення базового показника; однієї із сторін на 

умовах, визначених під час укладення договору, у разі пред’явлення вимоги 

іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти 

інший дериватив; однієї сторони здійснити відчуження базового активу на 

користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов'язок іншої сторони 
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прийняти та оплатити такий базовий актив» [172]. Крім того, визначаються 

особливості функціонування як регульованого, так і нерегульованого ринків 

деривативів з обов’язковим зазначенням, що «З метою зниження ризику 

невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати 

випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом … за 

деривативами грошового ринку…за погодженням з Національним банком 

України» [172]. Відповідно, до деривативів грошового ринку якраз і належать 

деривативи, за якими базовим активом може бути національна або іноземна 

валюти, банківські метали тощо або «…базовим показником яких є курс валюти, 

валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна 

ставка (процентний індекс) чи інші показники» [172]. 

Важливість законопроекту «Про ринки капіталу та регульовані ринки» є й 

у вирішенні іншого питання – питання виникнення проблемної заборгованості. 

Це справжній шок для банківських систем країн, в яких домінують кредити в 

активах банків. Цим законопроектом запропоновано запровадити в Україні обіг 

кредитних нот, які є деривативами, що посвідчують «право їх власника на 

отримання від емітента номінальної вартості такого цінного папера та процентів 

у передбачений проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) строк, за 

умови що у разі настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, 

іншої, ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом 

замінюються на відносини за свопом, базовим активом якого є право вимоги до 

такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики, 

кредиту або облігаціями та/або базовим показником якого є ціна такого права 

вимоги» [172]. Запровадження таких фінансових інструментів вирішило б й іншу 

проблему – проблему відсутності на фінансовому ринку великих фінансових 

посередників, здатних узяти на себе ризики, які мають оцінювати й брати на себе 

банки. За допомогою кредитних нот можливим є розпорошення таких ризиків 

серед великого кола дрібних фінансових посередників, зокрема фінансових 
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компаній, основною діяльністю яких є робота з проблемною заборгованістю. 

Також  використання кредитних нот спростило б роботу надалі з проблемною 

заборгованістю, оскільки законопроектом передбачено випуск нот двох видів: 

поставного та розрахункового, обидва з яких передбачають можливість 

відчуження базового активу. Важливим є запровадження розрахункового 

деривативу, який «передбачає здійснення розрахунків між сторонами залежно 

від значення базового показника (у тому числі з можливістю заміни таких 

розрахунків між сторонами відчуженням базового активу однією або кожною із 

сторін)» [172]. Такі види кредитних деривативів дозволять не тільки мінімізувати 

кредитні ризики банків та сприяти зменшенню обсягів резервів за кредитами 

банків (це своєю чергою має бути враховано Національним банком України під 

час формування вимог до створення банками резервів), але й загалом підвищать 

фінансову стійкість банків до шоків, які виникатимуть на кредитному ринку. 

Отже, адаптація фінансових регуляторів в обох аналізованих періодах дії 

фінансових шоків мала характер адаптації як створення нової моделі, а не 

повернення до попередньої моделі функціонування. Підвищення стійкості 

банківської системи до дії фінансових шоків може бути забезпечене 

скоординованою діяльністю і фінансових регуляторів, й має полягати не тільки 

у проведенні інформаційної кампанії, але й її підтримці конкретними заходами 

залежно від ринку, на якому виникають фінансові шоки. Адаптація фінансових 

регуляторів до впливу фінансових шоків визначається швидкістю й витратністю 

відновлення фінансової стабільності банківської системи. Удосконалення й 

координація політик фінансових регуляторів стає наріжним каменем у 

розв’язанні проблем у банківській системі, яка знаходиться під дією фінансових 

шоків. 
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Висновки до четвертого розділу 

З’ясовано, що банки в періоди дії фінансових шоків використовували 

різноманітні інструменти адаптації залежно від форми власності (державна або 

приватна, з іноземним капіталом чи з вітчизняним капіталом). 

Визначено, що такі інструменти адаптації як проведення інформаційної 

кампанії і переорієнтація на альтернативні методи залучення коштів 

недооцінюються банками в Україні і використовуються обмежено незалежно від 

форми власності банків. Це зумовлено як внутрішніми чинниками (неефективна 

комунікаційна політика з клієнтами банків), так і зовнішніми чинниками 

(нерозвиненість інституційних інвесторів). 

Доведено, що банки під час дії шоків депозитного ринку як у 2008-2009 

рр., так і у 2014-2017 рр. активно використовували лише дві групи інструментів: 

рефінансування в інших банках і реструктуризація депозитів. Так, банки з 

державною формою власності використовували, передусім, кредити 

рефінансування НБУ і рекапіталізацію як основні інструменти адаптації, які 

додатково підкріплювалися в тому числі неекономічними і неконкурентними 

методами держави переспрямування коштів бюджетних установ з приватних 

банків до державних банків. Банки з іноземним капіталом як основний 

інструмент використовували кредити материнських структур. Банки з 

приватним вітчизняним капіталом, натомість, використовували найбільш 

обмежений інструментарій. 

З’ясовано, що реструктуризація депозитів як інструмент адаптації до 

фінансових шоків є ефективним інструментом протидії шоковим ситуаціям. 

Доведено, що строкова реструктуризація депозитів на користь короткострокових 

депозитів ефективна за шокових ситуацій у банках, які мають брак ліквідності, 

натомість у постшокових періодах адаптація має полягати, навпаки, у 

формуванні середньо- і довгострокових вкладів. Валютна реструктуризація 

депозитів може два основні прояви: трансформацію у гривневі депозити (у 
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шокові періоди через недостатні обсяги готівкової валюти) та дедоларизацію (у 

постшокові періоди з використанням цінових інструментів). Реструктуризація за 

економічними агентами у шокові періоди практично неможлива, а у постшокові 

банки мають орієнтуватися на депозити домогосподарств, які безумовно у 

шокові періоди можуть бути значно більш волатильними, ніж депозити 

підприємств, однак в цілому є більш стабільним ресурсом. 

Найбільш вразливими до шоку відтоку вкладів виявилися банки з 

приватним вітчизняним капіталом, у той час як державні банки, і зокрема, АТ 

«Ощадбанк» завдяки специфіці гарантування вкладів, змогли досить швидко 

адаптуватися до процесів, що відбувалися на депозитному ринку. 

Аналіз гепу між кредитами та депозитами в національній валюті засвідчив, 

що банки з іноземним капіталом після кризи 2008-2009 рр. пішли шляхом 

подальшого збалансування кредитів та депозитів в національній валюті на 

відміну від банків з вітчизняним капіталом, які мали зростання гепу через 

зменшення обсягів депозитів на фоні незначного збільшення кредитного 

портфеля. Як правило, в шокові періоди банки з вітчизняним капіталом 

переважно компенсували зниження гепу між кредитами та депозитами в 

іноземній валюті зростанням гепу між кредитами та депозитами в національній 

валюті, або принаймні незначним зниженням на фоні значного скорочення гепу 

в іноземній валюті. Натомість адаптація банків з іноземним капіталом була більш 

послідовною: в умовах дії шоків відбувалося скорочення гепів в обох валютах. 

Проведений аналіз банкрутств банків в період розвитку шокових ситуацій у 2008 

– 2009 рр. та 2014 – 2015 рр. засвідчив правильність адаптації банків з іноземним 

капіталом та хибність адаптації вітчизняних банків. Власне, 48 банків – 

банкрутів під час 2014-2015 рр. мали від’ємний геп між кредитами та депозитами 

в іноземній валюті та додатній – в національній валюті. Аналіз запропонованого 

показника співвідношення гепу між кредитами та депозитами в іноземній валюті 

до гепу між кредитами та депозитами в національній валюті засвідчив, що в 

умовах девальвації національної валюти його значення бажано має 
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перевищувати одиницю і це є однією, але не винятковою, передумовою стійкості 

банку до шоку зміни валютного курсу. 

Аналіз впливу фінансових шоків на кредитному і валютному ринках на 

кредитну діяльність банків засвідчив, що основними інструментами адаптації 

стала переорієнтація на нові напрямки кредитування, зміна структури кредитів 

за валютами (дедоларизація переважно через відмову від валютного 

кредитування і валютну реструктуризацію кредитів) і строками (переорієнтація 

на короткострокові кредити у національній валюті і в іноземній валюті, значне 

зростання валютних кредитів понад п’ять років через їх реструктуризацію), 

скорочення обсягів кредитування, насамперед, домогосподарств. 

Розкрито особливості адаптації банків до шоків кредитного і валютного 

ринків у розрізі форм власності, а також з’ясовано, що інструменти адаптації, 

використані банками з іноземним капіталом (відмова від надшвидкого 

кредитування і збалансування позицій за наслідками впливу шоків у 2008-

2009 рр. і 2014-2017 рр.), виявилися більш ефективними, ніж інструменти 

адаптації, використані банками з вітчизняним капіталом. Державні банки, які 

стали драйверами кредитування підприємств і домогосподарств під час дії шоків 

локальної банківської кризи, використовували інструменти адаптації за 

безпосередньої підтримки держави. 

Аргументовано, що адаптацію фінансових регуляторів необхідно 

розглядати в контексті стратегічної і тактичної адаптації. Під час дії шоків 

переважає тактична адаптація, в той час як у постшоковий період – стратегічна 

адаптація. Найбільш показовим прикладом поєднання стратегічної і тактичної 

адаптацій є період 2014-2017 рр. 

Доведено, що набір інструментів адаптації, які використовувалися 

фінансовими регуляторами залежить від ситуації, яка складається в банківській 

системі і від стратегічної візії, яка обирається фінансовими регуляторами. Так, 

під час дії шоків у 2008-2009 рр. основна мета НБУ полягала у максимальному 
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порятунку банків, а у 2014-2017 рр. – максимальному виведенню 

неплатоспроможних банків.  

На основі аналізу інструментів адаптації фінансових регуляторів до шоків 

на депозитному ринку визначені особливості їх застосування фінансовими 

регуляторами. Так, і під час 2008-2009 рр., і 2014-2017 рр. були застосовані 

інструменти рефінансування НБУ, однак, у другому періоді вони переважно 

спрямовувалися державним банкам і націоналізованому АТ «Приватбанк», що у 

кінцевому підсумку поставило питання ефективності використання коштів 

рефінансування. Також у другому періоді була посилена прозорість 

здійснюваних операцій порівняно з 2008-2009 рр. 

Суттєво було змінено підходи до використання такого інструмента, як 

введення тимчасової адміністрації до банків. Якщо у 2008-2009 рр. цей 

інструмент задіювався більшою мірою для порятунку банків (проведений аналіз 

засвідчив достатньо низьку ефективність використання цього інструменту), то у 

2014-2017 рр. через зміну законодавства введення тимчасової адміністрації в 

будь-якому разі означало виведення банку з ринку одним з найменш витратним 

для ФГВФО шляхом. Зміна законодавства в частині гарантування вкладів також 

дозволила суттєво скоротити строки доступності вкладів для вкладників банків, 

які виявилися неплатоспроможними. 

З’ясовано, що недооціненим, але надзвичайно потужним інструментом 

адаптації до шокових ситуацій є проведення інформаційних кампаній 

фінансовими регуляторами та відзначено, що в суспільстві сформовано 

переважно негативне їх сприйняття, що потребує кардинального посилення 

комунікаційної політики фінансових регуляторів. 

Обґрунтована необхідність реалізації низки заходів на рівні ФГВФО, які 

сприятимуть як підвищенню рівня довіри населення (підвищення максимальної 

суми відшкодування, введення підвищеної суми гарантування для окремих видів 

вкладів), так і збільшенню його ресурсів (входження АТ «Ощадбанк» до системи 

гарантування вкладів, підвищення суми вкладу, яка не відшкодовується). 
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З’ясовано, що наразі недоопрацьоване і невирішене питання в контексті дії 

шоків кредитного ринку – значна частка проблемних кредитів. Аналіз практики, 

яка використовувалася в Україні для розв’язання даної проблеми, засвідчила її 

неефективність. Запропоновано створення спеціальних агентств з викупу 

проблемних кредитів банків і випуску на основі придбаних активів цінних 

паперів, які гарантуватимуться державою, та викуповуватимуться банками. 

Застосування кореляційно-регресійного аналізу у дослідженні впливу і 

адаптації до фінансових шоків банків в Україні дозволило визначити такі позиції. 

По-перше, шоки валютного ринку є найбільш впливовими шоками у діяльності 

банків України через значний рівень доларизації їх активів і зобов’язань. 

Визначено, що девальвація національної валюти негативно впливає на показник 

відношення регулятивного капіталу до зважених за ступенем ризику активів, 

призводить до зростання показників відношення проблемних кредитів до 

капіталу і проблемних кредитів до загальної суми наданих кредитів, зумовлює 

зниження зобов’язань як у національній, так і іноземній валютах. Шоки 

кредитного ринку пов’язані зі зростанням ліквідності банків, зокрема, зі 

зростанням таких показників, як відношення ліквідних активів до сукупних 

активів і відношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. Шоки 

депозитного ринку своєю чергою зумовлюють скорочення обсягів кредитів. 

Оцінка інструментарію адаптації НБУ до шоків валютного ринку 

засвідчила необхідність не тільки використання стандартних інструментів 

(валютні інтервенції, валютні обмеження тощо), але й інноваційних інструментів 

в контексті проведення НБУ політики валютної лібералізації, що ще раз 

актуалізує пропозиції, запропоновані  в частині запровадження CVaR методології 

для формування й розміщення ресурсів в різних валютах. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки четвертого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [21; 22; 26; 

31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 48; 51; 52; 61; 62; 97; 483; 484; 485]. 

  



449 
 

 
 

РОЗДІЛ 5                                                                                                    

СТРАТЕГІЧНІ  ПРІОРИТЕТИ  АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ДО ФІНАНСОВИХ ШОКІВ 

 

 

5.1. Забезпечення розвитку адаптивного потенціалу банківської 

системи 

 

Фінансові шоки можуть суттєво дестабілізувати банківські системи як 

розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Проведений вище аналіз 

засвідчив, що і держава, і фінансові регулятори не мають запобіжників для їх 

недопущення, а використання наявних інструментів адаптації до фінансових 

шоків може лише певним чином мінімізувати витрати на їх подолання. Своєю 

чергою банки схильні до поведінки, яка вписується в теорію фінансової 

нестабільності Х. Мінскі і також у більшості випадків не стільки не мають 

запобіжників для уникнення шокових ситуацій, скільки відмовляються від їх 

використання у намаганнях максимізувати прибуток. У зв’язку з цим 

надзвичайно важливим є розвиток адаптивного потенціалу банківської системи, 

зважаючи, по-перше, на проникнення банків у всі сфери суспільного життя; по-

друге, на скорочення строків між потрясіннями, які мають місце економіці. Саме 

тому розбудова адаптивного потенціалу банківської системи має стати 

стратегічним пріоритетом. 

Розбудову адаптивного потенціалу банківської системи до фінансових 

шоків необхідно розглядати у розрізі тріади: держава, фінансові регулятори і 

власне банки.  

Найбільш контроверсійна роль у цій тріаді належить державі. Це пов’язано 

з тим, що постійно точаться дискусії щодо витрачання коштів державного 

бюджету на розв’язання проблем банків, зокрема, у США і країнах ЄС. 

Відповідно, й виникає питання, наскільки активною має тоді бути держава у 

розбудові адаптивного потенціалу саме банківської системи. У цьому контексті 
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є необхідним наголосити на завданнях держави, які визначають її важливість у 

розбудові адаптивного потенціалу банківської системи до дії фінансових шоків. 

По-перше, підтримка нормативно-правових актів у міжшокові періоди, 

коли й відбувається розбудова адаптивного потенціалу. Затвердження законів, 

які дозволять зробити банківську систему більш стійкою – це прерогатива 

держави. Саме завдяки цьому в Україні стало можливим прийняття нового 

законодавства про гарантування вкладів, яке дозволило з певною мірою 

прозорості пройти 2014-2017 рр. Наразі, якщо аналізувати досвід України, 

такими законами, які сприяють розвитку адаптивного потенціалу банківської 

системи, є Закон про «спліт» [156] та Закон «Про споживче кредитування» [168]. 

Вплив Закону про «спліт» на розвиток адаптивного потенціалу саме банківської 

системи є опосередкованим, але важливим. Ми неодноразово підкреслювати 

необхідність посилення оверсайту небанківських фінансових установ через 

недоброчесну конкуренцію, а також через необхідність сприяння створенню в 

Україні потужних інституційних інвесторів. Значення Закону «Про споживче 

кредитування» для банківської системи має надзвичайний характер, оскільки 

дозволяє мінімізувати швидкий рух за ланцюгом Х. Мінскі «хеджери – 

спекулянти – схеми Понці». 

Наразі необхідним є прийняття низки законів, без яких адаптивний 

потенціал банківської системи буде послабленим, за такими напрямами: 

вдосконалення функціонування ринків капіталу (розроблено законопроект «Про 

ринки капіталу та регульовані ринки»); вдосконалення роботи з проблемними 

активами банків (необхідно доопрацювати ідею створення спеціальної установи, 

яка взяла б на себе роботу з проблемними активами); унеможливлення 

повернення системноважливих банків, які стали неплатоспроможними, 

попереднім власникам (зокрема, АТ «Приватбанк»; захист прав кредиторів (не 

менш важливо захищати не тільки позичальників, як це відбулося шляхом 

прийняття Закону України «Про споживче кредитування», але й законів, які 

захищають кредиторів від несплати боргів і виведення майна з-під застави). 
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По-друге, держава як власник банків. Значна частка держави у банківській 

системі не є позитивним явищем в ринково розвинених економіках. Ця проблема 

надзвичайно актуальна в Україні, коли після націоналізації АТ «Приватбанк» 

частка держави на ринку склала понад 50%. Також її актуалізація пов’язана і з 

тим, що держава не була ефективним менеджером і в АТ «Ощадбанк», і в АТ 

«Укрексімбанк», що очевидно через високий рівень проблемності кредитів у цих 

банках (понад 50%), а також зловживання у кредитуванні певних державних 

підприємств. Це означає, що необхідно частку держави скоротити і вийти на 

більш конструктивну роль державних банків і в економіці, і в банківській системі 

України. Наразі, як було продемонстровано у попередніх розділах роботи, у 

шокові періоди навіть кредити рефінансування більшою мірою спрямовуються 

до державних банків, ніж до приватних, що суттєво знижує їх адаптивну 

спроможність. Основною перепоною є те, що це великі банки і наразі в Україні 

відсутні інвестори, здатні придбати такі банки. Також виникає знову-таки 

нерозв’язане питання з проблемними кредитами. В умовах невизначеності в 

Україні, зумовленої не тільки економічними чинниками, варто зосередити увагу 

на зменшенні частки проблемних кредитів державних банків і зниженні частки 

держави поступовим входженням вітчизняного приватного капіталу, а якщо це 

неможливо – входженням капіталу міжнародних фінансових установ. 

По-третє, зважаючи на скорочення періодів між циклами розвитку 

економіки, держава має вийти на створення спеціального фонду для підтримки 

бізнесу у кризові періоди. Звісно, в сучасних умовах України це практично 

неможливо, але з досвіду інших країн це має стати одним з пріоритетних завдань 

на найближче майбутнє. Формування такого фонду може відбуватися за рахунок: 

по-перше, частини прибутку НБУ, який щорічно спрямовується до бюджету; по-

друге, частини коштів від приватизації державних підприємств; по-третє, 

частини коштів від приватизації державних банків. 

По-четверте, держава має брати активну участь у формуванні 

координаційних рад з фінансової стабільності, що буде розглянуто нижче.  
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Адаптивний потенціал банківської системи було запропоновано 

розглядати як комплекс характеристик, які визначають здатність її адаптації до 

фінансових шоків. До таких характеристик, передусім, належать: організаційні, 

технологічні та ресурсні. Кожна з цих характеристик надалі буде розглянута як 

на рівні фінансових регуляторів, так і на рівні банків. 

Організаційні характеристики стосуються специфіки функціонування 

фінансових установ та їх регуляторів, а також їх об’єднань, та координації їх 

діяльності з такими атрибутами, як здатність до дії, здатність взаємодіяти для 

досягнення конкретного результату, здатність балансувати між інтересами 

банківської системи та інших систем або економічних суб’єктів і здатність до 

вироблення узгоджених рішень [440, с. 8 – 16], а також створення нових установ 

за необхідності. Зауважимо, що найбільш важливими організаційними 

характеристиками, які визначають здатність банківської системи адаптуватися 

до фінансових шоків, є: на рівні фінансових регуляторів – ступінь взаємодії між 

фінансовими регуляторами та іншими органами державної влади, метою яких є 

розв’язання конкретних проблем, які виникають у банківській системі; на рівні 

банків – створення координаційно-регулятивного органу, який відповідатиме за 

координацію діяльності основних департаментів банку у разі дії шоків та 

посилення саморегулювання, а також посилення самодисципліни у здійсненні 

банківської діяльності, зокрема, у збалансуванні ризикових позицій. 

Вище зазначалося, що основною проблемою у подоланні фінансових шоків 

є запізніла, нескоординована або неналежна адаптація фінансових регуляторів, 

насамперед, до дії фінансових шоків. У більшості аналізованих країн існує 

чіткий розподіл сфер впливу, зокрема, впливу фінансових регуляторів, які є 

основними оригінаторами рішень за дії фінансових шоків. Зважаючи на те, що 

фінансові шоки можуть виникати паралельно на декількох ринках або мігрувати 

з одного ринку на інший, актуалізується питання мегарегулювання. Ця ідея 

постійно дискутується й вітчизняними [137, 414, 460], й зарубіжними вченими 
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[334, 393], оскільки наразі результати досліджень є достатньо контроверсійними 

і не завжди доводять ефективність діяльності мегарегуляторів [60]. 

По-перше, тривалий час мала місце дискусія щодо доцільності здійснення 

банківського нагляду саме центральним банком, оскільки його основною 

функцією є підтримання стабільності національної валюти через розробку і 

реалізацію монетарної політики. Тому, наприклад, у Великій Британії у 1997 р. 

було прийняте рішення про створення Комісії з фінансових послуг, на яку були 

покладені функції, зокрема, й нагляду за банками. Проте, в результаті наслідки 

такого поділу функцій себе не виправдали і в 2013 р. було створено Комісію з 

пруденційного нагляду у складі Банку Англії [428].  

По-друге, після глобальної фінансової кризи й фінансових шоків, які її 

супроводжували відразу на кредитному, фондовому, депозитному й валютному 

ринках, більшість країн почали рухатися в напрямку централізації функцій 

нагляду за фінансовими установами в найбільш сильних фінансових регуляторах 

– центральних банках [428]. Однак, цей рух мав неоднакову направленість й 

інтенсивність через різний рівень розвитку тих чи інших сегментів фінансового 

ринку. Так, в ЄС була створена система, яка складалася з трьох наглядових 

органів: Європейська комісія з банківської діяльності (European Banking 

Authority), Європейська комісія зі страхування та пенсійного забезпечення 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority), Європейська комісія з 

цінних паперів і ринків (European Securities and Markets Authority) [354]. В 

Україні натомість пішли іншим шляхом, розподіливши функції щодо нагляду за 

фінансовими установами за двома фінансовими регуляторами: «…щодо ринків 

цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку 

цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного 

забезпечення - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

щодо ринку банківських послуг та інших (ред. – що не перелічені вище) ринків 

небанківських фінансових послуг - Національним банком України» [156]. У 

сучасних умовах таке рішення продиктоване тим, що фінансові установи, які 
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передаються для нагляду до Національного банку України є, по-перше, 

достатньо слабкими, зокрема, у частині ринкової дисципліни, а, по-друге, як 

засвідчило дослідження бенчмаркінгу фінансових установ, є такими, що активно 

розвиваються на фоні банків, що безперечно може становити загрозу фінансовій 

стабільності. У майбутньому залежно від темпів розвитку основних груп 

фінансових установ, цілком можливе переформатування регуляторів, які за них 

відповідають, і їх наглядових функцій, оскільки в країнах з низькорозвиненим 

фінансовим ринком існує тенденція до централізації функцій регулювання, а в 

країнах, де фінансовий ринок представлений потужними фінансовими 

установами на кожного з його сегментів, простежується тенденція до поділу 

наглядових функцій за основними сегментами [431]. 

Незалежно від того, який шлях було обрано країнами зі зміни структури 

наглядових органів, у більшості країн було знайдене розв’язання проблеми 

неузгодженості політик як фінансових регуляторів, так і інших органів 

державної влади – запровадження рад фінансової стабільності, членами яких 

стали представники фінансових регуляторів і окремих органів державного 

регулювання. Рада з фінансової стабільності (Financial stability board) розпочала 

свою діяльність у квітні 2009 р. як наступник Форуму з фінансової стабільності, 

функціонування якого було започатковане у 1999 р. Рада з фінансової 

стабільності – це «…міжнародний орган, що контролює й надає рекомендації 

стосовно світової фінансової системи, зокрема: оцінювати вразливості, що 

впливають на світову фінансову систему, а також своєчасно і на постійній основі 

виявляти і аналізувати з огляду на макропруденційну перспективу регуляторні, 

наглядові та пов’язані з ними дії, необхідні для усунення цих вразливостей і їх 

результатів; сприяти координації та обміну інформацією між органами влади, 

відповідальними за фінансову стабільність; моніторинг та консультування з 

питань розвитку ринку і його наслідків для регуляторної політики; моніторинг 

та консультування з найкращих практик відповідності регуляторним стандартам; 

підтримка планування на випадок непередбачених обставин для 
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транскордонного управління кризами, особливо щодо системно значущих 

компаній» тощо [366]. 

Створення Ради з фінансової стабільності на міжнародному рівні сприяло 

створенню схожих за функціями рад в більшості країн світу. Проте, лишається 

відкритим питання, наскільки ефективною є діяльність таких рад. З цією метою 

вважаємо за необхідно створити рейтинг діяльності таких рад за такими 

основними позиціями: склад, функціонал, повноваження, перспективність, 

прозорість. Кожна зі згаданих позицій буде мати три градації: від 0 до 2. Так, 

нуль ставиться у випадку відсутності тієї чи іншої позиції, одиниця – якщо 

наявний мінімум характеристик кожної позиції, а два – в разі, якщо позиція 

представлена максимально повно (Додаток У).  

Так, якщо оцінюється склад, то одиниця ставиться у випадку, якщо у складі 

Ради бере участь обмежене коло осіб і відсутнє широке представництво 

регулюючих органів. Два – якщо у складі Ради є представники більшості 

регулюючих органів, рішення яких є важливими для попередження або 

подолання шокових ситуацій. 

Важливим є функціонал, який має Рада. Так, Рада з нагляду за фінансовою 

стабільністю США має такий функціонал: координація регулювання (сприяння 

узгодженню політик регулювання різних фінансових послуг); сприяння обміну 

та збору інформації між регуляторами, а в разі якщо цього недостатньо, з 

окремих фінансових установ Рада може вимагати додаткові дані, щоб 

максимально забезпечити фінансову стабільність; забезпечення консолідованого 

нагляду за небанківськими фінансовими установами; визначення системних 

учасників фінансового ринку та системних операцій у сфері платежів і клірингу, 

а також висунення до них додаткових вимог; рекомендація більш жорстких 

стандартів у сфері регулювання або нових стандартів регулювання, зокрема 

системних фінансових установ або пов’язаних фінансових установ; приймати 

рішення про виведення з ринку фінансових установ, які становлять «значу 

загрозу» для фінансової стабільності [272]. 
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У країнах ЄС існує дворівнева система: на першому рівні (рівні ЄС) 

функціонує Європейська рада з системних ризиків (European Systemic Risk 

Board), на другому – національні ради, як, наприклад, у Німеччині Комітет з 

фінансової стабільності [355, 381]. Оцінювання рад з фінансової стабільності 

країн ЄС буде здійснюватися з урахуванням цього чинника, оскільки частина 

функцій національних рад з фінансової стабільності є делегованою Європейській 

раді з системних ризиків (ЄРСР), створеної у 2010 р. 

Оцінювання повноважень рад з фінансової стабільності здійснювалося з 

огляду на їх можливість бути не лише дорадчим органом, але й таким, який може 

за необхідності впливати на фінансову систему з використанням певних важелів, 

як, наприклад, у США – це виведення з ринку фінансових установ, які 

загрожують фінансовій стабільності. 

Перспективність оцінювалася з огляду на орієнтацію рад з фінансової 

стабільності на розв’язання не лише поточних проблем, але на їх здатність 

передбачати виклики, які можуть виникнути у майбутньому, й тією мірою, якою 

це можливо, розробляти і застосовувати інструменти для усунення майбутніх 

загроз або мінімізації їх впливу. Однією з передумов такої здатності є створення 

дослідницького центру у складі ради з фінансової стабільності або форуму, який 

об’єднує провідних дослідників з інших дослідницьких центрів. 

Прозорість розглядалася як наявність важливої інформації, яка 

розкривається суспільству про раду фінансової стабільності: причини і 

необхідність створення, пояснення структури та функцій, розкриття інформації 

про поточну діяльність рад тощо. Якщо оцінювати досвід функціонування рад з 

фінансової стабільності в США та країнах ЄС, то безперечно, можна говорити 

про позитивний досвід, а також швидкий розвиток таких рад за винятком 

окремих країн (рис. 5.1). 

Якщо оцінювати країни Східного партнерства, то ради з фінансової 

стабільності перебувають на початковій стадії розвитку. Так, в Україні Рада з 

фінансової стабільності була створена у 2015 р., в Азербайджані – у 2016 р., в 
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Білорусії – у 2016 р. Основними проблемними зонами цих платформ у країнах 

Східного партнерства є низький рівень прозорості, рекомендаційний характер 

прийнятих рішень, а також сконцентрованість на розв’язанні поточних 

проблемних питань, а не їх орієнтація на майбутні виклики. Так, якщо основними 

напрямами роботи рад або комітетів з фінансової стабільності у світі є 

«…фінансова стійкість небанківських фінансових установ, вивчення наслідків 

технологічних інновацій у фінансах, кібер-загрози фінансовій стабільності…» 

[87, с. 9], то в Україні, наприклад, основна увага зосереджена на розв’язанні 

питань з проблемною заборгованістю державних банків і відповідно керування 

державними підприємствами, які й є основними боржниками, можливою 

неплатоспроможністю ФГВФО тощо [87].  

 
Рис. 5. 1. Рейтинг рад з фінансової стабільності в аналізованих країнах 

Джерело: складено автором за даними Додатку У  

Необхідно змінювати підходи до функціонування цього міжвідомчого 

органу в такому напрямку, щоб вийти на виконання таких важливих завдань, як 

«…рекомендації для усунення / зменшення впливу системних ризиків; 

узгодження упереджувальних заходів та заходів швидкого реагування в умовах 

нестабільності / фінансової кризи; узгодження системи внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій під час виникнення кризових ситуацій у фінансовому секторі» [244]. 
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Відповідно, необхідно створювати не лише тимчасові робочі групи, а постійні 

комітети, до яких входитимуть ключові фахівці фінансових регуляторів. Так, 

якщо аналізувати досвід США з формування комітетів, то вони створені за 

такими напрямками: фінансова стабільність, платежі та розрахунки, небанківські 

фінансові установи, регулювання, системний ризик [491]. Відповідно 

Європейська рада з системних ризиків має у своєму складі три комітети, 

структурування яких відрізняється від американської практики через специфіку 

побудови ЄС, а тому варто зосереджувати увагу на радах фінансової стабільності 

окремих країн ЄС. Однак, за зразок для України варто взяти саме досвід США, 

оскільки незважаючи на поступальний рух України до ЄС, наразі фінансова 

система України має самостійно долати перепони і відповідати на виклики, 

відповідно до яких й варто визначати кількість і склад комітетів Ради з 

фінансової стабільності. 

До обговорень окремих питань варто долучати також представників 

саморегулівних організацій і ключових для економічного розвитку країни 

галузей [59]. Це, зокрема, пояснюється тим, що країни Східного партнерства є 

відкритими малими економіками, а отже, надзвичайно чутливими до змін на 

міжнародних ринках товарів і ресурсів. 

Загалом, оцінюючи організаційні характеристики, варто звернути увагу на 

три основні блоки проблем: сфера регулювання, фокус і динаміка [334, с. 22-23]. 

З огляду на розбудову адаптивного потенціалу банківської системи варто 

виходити з позиції розбудови адаптивного потенціалу фінансової системи, а це 

означає, що регулювання діяльності фінансових установ має бути адекватним її 

ризиковості та значущості, а також не має бути значних дисбалансів у 

регулюванні тих чи інших фінансових установ. Сильне регулювання банків і 

натомість недорегулювання небанківських фінансових установ вже є 

порушенням принципів конкуренції, а в кінцевому підсумку призведе до 

послаблення позицій банків і відповідно посилення їх нестійкості до дії 

фінансових шоків.  
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Зміщення фокусу регулювання з конкретного банку на банківську систему 

або перехід від мікропруденційного регулювання до макропруденційного 

регулювання також є запорукою зміцнення адаптивного потенціалу банківської 

системи. Проте, мікропруденційне регулювання набуває нового значення у світлі 

процесів концентрації і консолідації банківського капіталу, і його не можна 

недооцінювати. Системноважливі банки можуть суттєво похитнути стабільність 

банківської системи, як це було засвідчено неодноразово як в розвинених 

країнах, так і особливо в країнах, що розвиваються. 

Динамічність і гнучкість є загалом важливими принципами адаптації 

банківської системи до фінансових шоків, а тому динамічність і гнучкість 

організаційної складової адаптивного потенціалу банківської системи до 

фінансових шоків є визначальними чинниками. Так, це стосується не тільки 

можливостей швидкого переформатування рад з фінансової стабільності, але й 

особливо прийняття рішень і їх подальшої імплементації. Зауважимо, що саме 

останній пункт є вирішальним у протидії фінансовим шокам. 

Здатність швидко створювати спеціальні фінансові установи для 

розв’язання проблем у банківській системі є важливою характеристикою, 

оскільки з досвіду банківської системи України та інших країн Східного 

партнерства можна зробити висновок про низьку ефективність таких заходів. 

Передусім, мова йде про створення спеціальних установ, які необхідні для 

очищення банківських балансів від проблемних активів, як правило, трьох 

основних видів: проблемні кредити, знецінені цінні папери та неліквідні активи, 

які виникають через набуття у власність забезпечення за проблемними 

кредитами. Світова практика засвідчує, що створення таких установ позитивно 

впливає на післяшоковий розвиток банківської системи, але лише у разі їх 

вчасного й швидкого створення [380, 453, 469]. Так, у Німеччині були створені 

компанії «FMS Wertmanagement» (2010 р.) для розв’язання проблем «Hypo Real 

Estate», «Erste Abwicklungsanstalt» (2009 р.) – для «WestLB»; у Великій Британії 

– «UK Asset Resolution» (2010 р.) для проблемних банків «Northern Rock» та 
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«Bradford & Bingley»; у Франції – «Dexia» для проблемного банку «Dexia», 

«Société de Financement de l’Economie Francaise» (2010 р.) – для інших 

проблемних банків; у Словенії – «Družba za upravljanje terjatev bank» (2013 р.) – 

для «Nova ljubljanska banka» та «Nova kreditna banka Maribor» [380]. 

Організаційні характеристики, які визначають здатність адаптації банків 

до фінансових шоків, можуть бути представлені на двох рівнях: на рівні банків і 

на рівні створення асоціацій і об’єднань банків. За такою ж логікою, як це було 

представлено для регуляторів, у банку може бути створено координаційно-

регулятивний орган, який відповідатиме за узгодження діяльності основних 

департаментів банку у разі дії шоків. Його функціонування має відбуватися на 

постійній основі й він має бути підпорядкованим наглядовій раді банку, а 

функціями цього органу можуть бути: оцінювання фінансових шоків, а також 

розробка інструментарію для мінімізації наслідків дії фінансових шоків.  

Асоціації банків у контексті розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи мають бути ефективними й активно брати участь у розробці 

й обговоренні документів, на основні яких відбуватиметься регулювання 

банківської діяльності. 

Якщо організаційні характеристики, які визначають здатність банківської 

системи до адаптації до фінансових шоків, стосуються передусім 

інституціонального рівня, то технологічні характеристики пов’язані з розробкою 

відповідного інструментарію для адаптації до фінансових шоків.  

Важливим завданням розбудови адаптивного потенціалу банківської 

системи до фінансових шоків на рівні фінансових регуляторів є знаходження 

балансу між застосуванням адміністративних та економічних інструментів як 

для зупинки фінансових шоків, так і для подальшого нівелювання їх наслідків, а 

також стратегічне бачення щодо використання нормативно-правових 

інструментів. 

У момент розгортання шокової ситуації використовуються, як правило, усі 

доступні традиційні інструменти з превалюванням адміністративних, оскільки 
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обмеження та заборони є надзвичайно дієвими через необхідність їх 

обов’язкового виконання. Проте, адміністративні інструменти втрачають свою 

ефективність у процесі подолання наслідків дії фінансових шоків, оскільки 

відшуковуються можливості уникнення їх впливу, в т.ч. через створення різних 

додаткових структур банками. Саме тому в розбудові адаптивного потенціалу 

банківської системи варто передусім працювати над розробкою і впровадженням 

економічних і нормативно-правових інструментів. Таким успішним проектом в 

Україні, наприклад, є реформування системи гарантування вкладів саме у 

післякризовий період (після глобальної фінансової кризи), що дозволило мати 

готові механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

На рівні банків може бути реалізовано декілька сценаріїв розбудови 

адаптивного потенціалу. По-перше, це рух у напрямку вдосконалення 

інструментів, які дозволяють мінімізувати наслідки дії фінансових шоків. Проте, 

практика засвідчує, що навіть хеджеві інструменти у разі дії системних 

фінансових шоків не спрацьовують. По-друге, це рух у напрямку зміни підходів 

до подолання фінансових шоків (робота зі знеціненими цінними паперами, 

проблемними кредитами тощо). По-третє, це зміна стратегічних цілей банку і 

перехід до використання нових технологій, що дозволяє за рахунок надприбутків 

від нових видів діяльності компенсувати витрати від попередніх видів 

діяльності. Звісно, що найкращий варіант – це поєднання цих трьох сценаріїв. 

Так, фінансові технології є надзвичайно потужною можливістю для банків 

покращувати свої позиції. Проте, цей ефект може бути короткочасним через 

посилення конкуренції. Так, запровадження віртуальних банків за зразком 

Monobank – це більш активне охоплення клієнтів банку, ніж через класичні 

відділення банків, але це також і нові ризики, які ще необхідно навчитися 

оцінювати. Так само це стосується й трансформації класичної банківської 

діяльності у тіньову (shadow banking), коли банки не беруть на себе ризики 

вкладників й інвесторів. 
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Застосування не тільки нових фінансових технологій, але й технологій у 

більш широкому розумінні – це напевне найбільш прогресивний підхід. У банках 

у розвинених країнах все частіше застосовується штучний інтелект для 

прийняття рішень (рис. 5.2).  

 

Рис. 5. 2. Сфери застосування штучного інтелекту в банках 

Джерело: складено автором за [406, с. 10] 

На рис. 5.2 представлено шість напрямів, де існує відповідний рівень 

потенціалу (1 – високий, 0,25 – низький) застосування штучного інтелекту: 

стратегія (корпоративна стратегія, стратегія бізнес-одиниць, оперативна 

стратегія), клієнти (сегментація, інсайт), продажі (цінова політика, створення та 

продаж продуктів і послуг), банк (управління активами і пасивами, регулювання, 

технології, управління ресурсами, фінанси, ризик-менеджмент, персонал), 

канали (е-мейл, особистий менеджер, мідл-офіс, мобільний телефон, 

інтернет/чат, контактний центр, відділення) і основні функції (підтримка 

продуктів, платежі, управління рахунками, управління дефолтами, розв’язання 

спірних питань і шахрайств, розв’язання проблем) [406, с. 10].  
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Організаційні та технологічні характеристики, які визначають здатність 

банківської системи адаптуватися до фінансових шоків, нерозривно пов’язані з 

ресурсами, які у комплексі являють собою наявність інформаційних, трудових і 

фінансових ресурсів.  

Вище було обґрунтовано, що важливим принципом адаптації банківської 

системи до фінансових шоків є транспарентність. Розбудова транспарентних 

відносин з усіма зацікавленими особами, особливо в країнах, що розвиваються, 

має відбуватися безперервно і поступово. Фактично, це одна з підвалин 

розбудови довіри до банківської системи. Варто відзначити, що це відбувається 

двома паралельними шляхами: поглиблення фінансової грамотності та 

підвищення рівня публічності і відкритості фінансових регуляторів і фінансових 

установ. Найбільший досвід з цих питань мають США, де навчання фінансовій 

грамотності є багатоступеневим: від школярів до людей похилого віку, а рівень 

прозорості як Федеральної резервної системи, Федеральної корпорації зі 

страхування депозитів, а також банків знаходиться на дуже високому рівні. 

Поступово цим шляхом ідуть й у Великій Британії, і в країнах ЄС.  

Якщо ж оцінювати досвід країн Східного партнерства, то в більшості країн 

цей напрям не є пріоритетом. Водночас, в Україні наразі реалізуються окремі 

проекти з фінансової грамотності на рівні НБУ, ФГВФО. Є великі проекти з 

розвитку фінансової грамотності, які підтримуються USAID і частково 

впроваджені у шкільну освіту. Проте, недоліком цих програм є їх 

розпорошеність і відсутність системності. Це повертає нас до питання 

організаційних характеристик адаптивного потенціалу банківської системи і 

відповідно необхідності координації діяльності. Має бути створена єдина 

платформа, яка системно і комплексно впроваджуватиме фінансову грамотність 

у всіх вікових групах і відповідатиме сучасним тенденціям, які мають місце в 

сфері фінансових послуг. Це також виключить дублювання таких напрямів 

діяльності між фінансовими регуляторами та оптимізує використання 

фінансових ресурсів. Зважаючи на те, що наприклад, в Україні відсутня така 
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єдина платформа, а також на те, що зацікавленість у розвитку фінансової 

грамотності є й у НБУ, й у ФГВФО, а згодом ця сфера має зацікавити Комісію з 

цінних паперів (домогосподарства завжди є активними інвесторами, якщо 

фондовий ринок активно розвивається й пропонує доходи, вищі за доходи, що 

продукуються банками) і Міністерство фінансів (відмова домогосподарств від 

парадигми «держава має дати» та перехід до парадигми домогосподарств як 

прагматичних платників податків «держава має виконувати»), таку платформу 

варто було б створити в складі Ради фінансової стабільності. 

Кваліфікація персоналу відіграє важливу роль у розбудові адаптивного 

потенціалу банківської системи до фінансових шоків. Наразі практична 

підготовка персоналу є ключовим завданням як для фінансових регуляторів, так 

і для банків, а тому в більшості з них є спеціальні навчальні центри. Такі центри 

варто створювати, оскільки, по-перше, ані професійна освіта, ані вища освіта не 

можуть забезпечити підготовку вузькокваліфікованих спеціалістів; по-друге, 

зміни в банківській сфері є настільки швидкими, що необхідно здійснювати 

перепідготовку кадрів; по-третє, плинність кадрів завжди має місце, а тому 

необхідно мати підготовлений резерв. 

Фінансові ресурси відіграють надзвичайну роль у розбудові адаптивного 

потенціалу банківської системи до дії фінансових шоків, оскільки завжди має 

бути подушка безпеки на той випадок, якщо відбуватимуться непередбачувані 

події системного характеру. Проблема формування такої подушки безпеки на 

всіх рівнях, які розглядаються, полягає у тому, що банківська система 

функціонує проциклічно. Так, у періоди, коли має місце фінансова стабільність, 

як формування капіталу, так і формування резервів відбуваються за 

мінімальними вимогами, оскільки цінні папери мають високі якісні 

характеристики (фондовий ринок на підйомі, отже, й вартість цінних паперів 

зростає), кредити надаються кредитоспроможним позичальникам (стабільна 

економіка, стабільна робота, стабільні виплати заробітної плати і її підвищення), 

а забезпечення за кредитами є якісним і його ціна відповідає наданим кредитам, 
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а у разі сек’юритизації – випущеним структурованим цінним паперам. Проте, 

розгортання фінансових шоків може спровокувати розвиток зворотних процесів, 

а враховуючи той факт, що все відбувається у достатньо короткі строки, як 

банки, так і фінансові регулятори не встигають переорієнтуватися, і в результаті 

подушка безпеки не є сформованою. 

Таким чином, обґрунтовано, що одним із стратегічних пріоритетів 

адаптації банківської системи має бути формування її адаптивного потенціалу як 

комплексу організаційних, технологічних і ресурсних характеристик, які мають 

бути притаманні банківській системі для протидії фінансовим шокам. Саме 

комплексність може забезпечити ефективність адаптації банківської системи до 

фінансових шоків. 

 

 

5.2. Буфери капіталу і формування резервів як складові адаптивного 

потенціалу банківської системи 

 

Специфіка дії фінансових шоків є такою, що в періоди кредитних або 

інвестиційних бумів відбувається зсув за Х. Мінскі у діяльності банків, що 

апріорі на рівні банків не дозволяє сформувати подушку безпеки на випадок, 

коли матимуть місце дефолти позичальників або емітентів цінних паперів. У 

цьому разі важливим є залучення фінансових регуляторів і розбудова 

адаптивного потенціалу банківської системи, зокрема, через формування 

буферів капіталу (буфера консервації капіталу, контрциклічного буфера 

капіталу, підвищених вимог капіталу для системно важливих банків) і створення 

адекватних банківським ризикам резервів. 

Капітал банків виконує декілька функцій, однією з яких є захисна. Це 

зумовлюється структурою капіталу. Оцінка структури власного капіталу банку 

дає одне з перших уявлень про його захисну функцію. Його складовими, як 

правило, є статутний капітал, емісійні різниці, резерви переоцінки капіталу, 
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накопичений прибуток або непокритий збиток, серед яких найбільш важливими 

є: статутний капітал і накопичений прибуток або непокритий збиток. У періоди  

кредитних бумів, як це було відзначено вище, банки здійснюють нарощення 

активів швидшими темпами, ніж нарощення капіталу, а частина прибутку 

розподіляється серед акціонерів. У періоди масових дефолтів на зміну прибутку 

з’являється непокритий збиток, на суму якого зменшується статутний капітал. 

Така ситуація мала місце у період дії шоків глобальної фінансової кризи як у 

розвинених країнах, так і країнах, що розвиваються. Така ж ситуація мала місце 

перед локальною банківською кризою 2014-2017 рр. в Україні. Водночас, 

зрозуміло, що саме в періоди кредитних бумів варто було частину прибутку 

спрямовувати на формування спеціальних буферів капіталу, які можна 

використати в період дії фінансових шоків. Основні питання, які виникають у 

цьому зв’язку, обсяг таких буферів капіталу і початок їх формування. 

Проте, крім формування спеціальних буферів капіталу, можна також 

використати й інший інструмент – резерви за активними операціями. 

Підкреслимо, що ці інструменти можна використовувати як паралельно, так і 

поодинці. Так, в Україні наразі буфери капіталу не використовуються у практиці, 

натомість, резервування відіграє вирішальну роль. Особливість формування 

резервів полягає у тому, що у балансі банку відбувається коригування на них 

активних операцій банків, а у звіті про прибутки і збитки – коригування 

прибутку/збитку на обсяг резервів, який своєю чергою впливає на обсяг капіталу. 

У кінцевому ж підсумку обсяг капіталу, зокрема, регулятивного капіталу є базою 

для розрахунку економічних нормативів, яких має дотримуватися банк. Це 

означає, що встановлення підвищених вимог до резервування одночасно впливає 

й на чисельник і на знаменник у більшості економічних нормативів. Тому 

нарощення резервів має відбуватися саме у міжшоковий період, в той час як у 

шокові періоди це може призвести до ще більших дисбалансів. 

Практика застосування цих інструментів макропруденційної політики є 

достатньо поширеною у досліджуваних країнах (табл. 5.1). Так, нормативно-
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правове забезпечення використання контрциклічного буферу капіталу і буферу 

консервації капіталу розроблене у всіх досліджуваних країнах, крім Вірменії і 

Азербайджану.  

Таблиця 5. 1 

Наявність нормативно-правового забезпечення (НПЗ) і практичне використання 

(ПВ) буферів капіталу і резервування в досліджуваних країнах, 2016 – 2018 рр. 

Країни 

Контрциклічний 

буфер капіталу 

Буфер 

консервації 

капіталу 

Ліміт на 

левередж 

Вимога до доформування 

резервів в умовах 

кредитного буму 

НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ 

США +  +  + +   

Німеччина +  +      

Франція + + + +     

Велика 

Британія 

+ + + + + 
+   

Польща +  + + +    

Чехія + + + + +  + + 

Угорщина +  + +     

Словаччина + + + +     

Румунія +  + + +  + + 

Болгарія +  + +     

Словенія +  + +     

Хорватія +  + +     

Литва + + + +     

Латвія + + + +     

Естонія +  + +     

Азербайджан     + +   

Вірменія         

Білорусь +  + + + + +  

Грузія +  + +   +  

Молдова +  + +     

Україна +  +  + +   

Джерело: складено за даними [424] 

Проте, розробка нормативно-правового забезпечення – це лише один з 

перших кроків, який уможливлює використання таких інструментів. Натомість 

статистика щодо застосування на практиці буферів капіталу свідчить про їх 

поступове впровадження. Окремо варто звернути увагу на два інші показники – 
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ліміт на левередж і вимоги до доформування резервів в умовах кредитного буму, 

які практично не використовуються країнами. І якщо ліміт на левередж банків 

певною мірою компенсується нормативами адекватності капіталу, то 

доформування резервів в умовах кредитного буму може бути надзвичайно 

ефективним інструментом у розбудові адаптивного потенціалу банківської 

системи [48]. 

Буфер консервації капіталу є надбавкою до мінімальних вимог достатності 

капіталу, а метою його встановлення є необхідність підтримки достатності 

капіталу з метою покриття втрат загалом за умови системного економічного 

спаду. Значення буфера консервації капіталу складає 2,5%. З огляду на вибірку 

країн, обраних для дослідження, буфер консервації капіталу вже запроваджений 

у таких країнах: у 2014 р. – у Болгарії (2,5%), Хорватії (2,5%), Чеській 

республіці (2,5%), Естонії (2,5%), Латвії (2,5%), Словаччині; в 2015 р. – у 

Франції, Німеччині, Великій Британії, Угорщині, Словенії (поступове 

запровадження: 0% у 2015 р., 0,625% у 2016 р., 1,25% у 2017 р., 1,875% у 2018 р., 

2,5% у 2019 р.), Литві (2,5%); у 2016 р. – у Польщі (поступове запровадження), 

Румунії (поступове запровадження в 4 етапи по 0,625% щорічно впродовж 

2016 – 2019 рр.) [312]. 

У країнах Східного партнерства також передбачено створення 

відповідного буфера. Так, у Молдові з 30.07.2018 р. було запроваджено значення 

буфера консервації капіталу на рівні 2,5%, у Білорусі з 18.05.2018 р. – 1,875%, у 

Вірменії та Азербайджані – провадяться консультації з запровадження даного 

буфера [144, 143]. В Україні ще в 2015 р. було передбачено створення буфера 

запасу (консервації) капіталу, проте його реальне запровадження має 

розпочатися з 2020 р. у чотири етапи з 0,625% до 2,5% у 2023 р. [159]. У Грузії 

також пропонується буфер, метою створення якого є зниження системного 

ризику від наявної доларизації банківської системи [423]. 

Контрциклічний буфер капіталу має багатоаспектне призначення з огляду 

на ситуацію з розвитком безпосередньо банківського кредитування: 
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стримування кредитної діяльності в періоди кредитних бумів, її стимулювання в 

періоди спаду та в подоланні наслідків кредитних бумів. Основними 

принципами, які лягли в основу його встановлення, є [386, с. 3 – 5]: 

- рішення щодо запровадження контрциклічного буфера капіталу мають 

прийматися у відповідності до єдиної цілі – захисту банківської системи від 

потенційних майбутніх збитків, які виникають через надмірне зростання 

обсягів кредитування, що асоціюється зі зростанням системного ризику. 

Використання цього буфера відбувається в тому разі, коли необхідно 

абсорбувати ризики, які виникли, і відповідно зменшити ризик, пов’язаний з 

обмеженням надання кредитів вимогами до регулятивного капіталу. Загалом, 

запровадження буфера обов’язково матиме наслідки не тільки для банківської 

діяльності, але й для економіки загалом. Так, на думку Н. Мартинової 

запровадження додаткових вимог до капіталізації банків, у т.ч. формування 

буферів капіталу може загальмувати кредитування економіки, що в умовах 

кредитного буму є цілком доцільним [426]; 

- використання спеціальних показників як бази для прийняття рішення щодо 

запровадження контрциклічного буфера капіталу та визначення його 

граничних значень. Таким базовим показником може буте відношення обсягу 

кредитів до ВВП. Водночас, можуть бути використані й інші показники. 

Основна проблема, яку необхідно розв’язати під час обрання тих чи інших 

показників, полягає у тому, які значення показників взяти за базові, які – за 

характеристику кредитного буму, і які – як загрозливі для розвитку 

економіки; 

- врахування можливості виникнення хибних сигналів. Оцінювання 

інформації, яка базується на показнику відношення обсягу кредитів до ВВП 

або інших показників, на основі яких мають бути встановлені граничні 

значення контрциклічного буфера капіталу, має кореспондувати з 

оцінюванням інших показників, а саме: цін на активи, кредитних спредів, 

спредів кредитних дефолтних свопів, дослідження умов кредитування, 
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зростання реального ВВП тощо. Також варто зважати на той факт, що 

показник відношення обсягу кредитів до ВВП складається з двох складових, 

на чому було наголошено вище. Відповідно, необхідно розуміти, що 

відбувається з ВВП, визначати чинники, які зумовлюють його зниження чи 

зростання. Загалом, інтерпретація цього показника може бути достатньо 

широкою, а тому його розрахунок і розрахунок гепу на його основі є лише 

початковим пунктом для прийняття рішення про визначення рівня 

контрциклічного буфера капіталу; 

- миттєве вивільнення буфера в періоди стресу, що може допомогти зменшити 

ризик скорочення пропозиції кредиту через вимоги до регулятивного 

капіталу. Ця опція може застосовуватися як поступово, так і миттєво. Все 

залежить від ситуації, яка складається на ринку; 

- інші макропруденційні інструменти. Використання контрциклічного буфера 

капіталу може відбуватися паралельно з використанням інших інструментів, 

зокрема тих, про які йшлося у попередніх параграфах роботи. Це дотримання 

вимог за такими показниками, як відношення кредиту до вартості 

забезпечення, відношення щомісячних платежів по кредиту до щомісячних 

доходів позичальника тощо [386, с. 3 – 5]. 

Значення для контрциклічного буфера капіталу можуть перебувати як в 

рекомендованих Базельським комітетом межах від 0% до 2,5%, так і 

встановлюватися вище за їх максимальне значення, що залежить від політики, 

яка провадиться в країні і яка є необхідною для попередження кризових ситуацій. 

З моменту запровадження рекомендацій із формування контрциклічного 

буфера капіталу такі буфери вже були реалізовані в низці країн, а саме в Чеській 

республіці з 01.07.2018 р. у розмірі 1%, Ісландії з 01.11.2017 р. – 1,25%, Норвегії 

з 31.12.2017 – 2%, Словаччині з 01.08.2017 р. – 0,5%, Швеції з 19.03.2017 р. – 2%, 

Великій Британії з 27.06.2018 р. – 0,5% [281]. 

Визначення конкретних значень для цього показника здійснюється на 

основі достатньо простої моделі, яка базується на розрахунку гепу між 
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значенням показника відношення обсягів кредиту до ВВП та його трендом і 

передбачає реалізацію у три етапи [386, с. 12 – 14]. 

Перший етап передбачає розрахунок показника відношення кредиту до 

ВВП, який здійснюється за формулою 5.1 [386, с. 13]: 

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑡 =
𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑡
,                                                (5. 1) 

де 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡  – це кредити, надані приватному, нефінансовому сектору в 

момент часу 𝑡; 

𝐺𝐷𝑃𝑡 – валовий внутрішній продукт.  

Обидва показники розраховуються на базі щоквартальних даних. 

Другий етап – це розрахунок гепу відношення обсягів кредиту до ВВП. У 

цьому разі орієнтуються на довгостроковий тренд за формулою 5.2 [386, с. 13]: 

𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑡 − 𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡  ,                                    (5. 2) 

де 𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡   – це спосіб апроксимації того, що можна розглядати як стійке 

середнє відношення кредиту до ВВП на основі історичного досвіду певної 

країни. 

Значення гепу може бути позитивним, негативним та нульовим. Країни 

можуть самостійно визначати, яким має бути значення гепу для запровадження 

контрциклічного буферу капіталу. 

Третій етап – це трансформація значень гепу в значення контрциклічного 

буфера капіталу. Розмір контрциклічного буфера капіталу як відсоток від 

зважених за ризиком активів дорівнює нулю, якщо значення гепу є нижчим за 

певне граничне значення, і відповідно дорівнює 2,5%, якщо його значення 

перевищує певне граничне значення. За дослідженнями фахівців Базельського 

комітету встановлено, що такими критичними значеннями є 2% та 10%, і таким 

чином, у формальному вираженні це визначається як [386, с. 14]: 

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑡 − 𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡 < 2% → CCyB rate=0% ,                              (5. 3) 

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑡 − 𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡 > 10% → CCyB rate=2,5% ,                           (5. 4) 

де CCyB rate – ставка контрциклічного буфера капіталу. 
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Цілком очевидно, що базова методика для визначення значення CCyB rate 

є достатньо нескладною, водночас це твердження правильне лише для 

розвинених країн. Справа в тому, що в рекомендаціях Базельського комітету 

тренд базується «…на односторонньому фільтрі Ходріка-Прескотта, тобто 

методі згладжування часового ряду, який використовується для виділення 

тривалих тенденцій часового ряду - сезонних коливань та трендів. Метод вперше 

був використаний Ходріком і Прескоттом для аналізу бізнес-циклів післявоєнної 

економіки США. Згладжувальний параметр (лямбда) в запропонованій моделі 

розрахунку гепу дорівнює 400000, а ряд даних стартує з першого кварталу 

1963 року» [386, с. 14].  

Для більшості розвинених країн визначення значень контрциклічного 

буфера капіталу не є складним завданням через наявність належних даних. 

Водночас, для країн Східної та Центральної Європи застосування винятково 

цього методу не є прийнятним на даний момент через відсутність такого 

тривалого ряду даних. Про це свідчить досвід Чеської республіки [331]. Так, 

якщо б ідея буфера існувала у вересні 2008 р., то згідно з методикою 

Базельського комітету значення гепу мало б складати близько мінус 2,5%, а 

згідно з національною методикою, запропонованою Центральним банком Чехії, 

– близько 13% [331, с. 108]. Зрозуміло, що згідно з методикою Базельського 

комітету запровадження CCyB rate було б не потрібно, натомість, згідно з 

національною методикою мав би бути запровадженим буфер у максимальному 

йому значенні. Враховуючи той факт, що ця ситуація мала місце фактично вже 

на початку глобальної фінансової кризи в цій країні, то безумовно, що 

застосування національної методики є більш правильним. Така відмінність у 

результатах пояснюється тим, що наприкінці 1990-х років у Чеській республіці 

мала місце банківська криза, а також тим, що як економіка, так і фінансовий 

сектор цієї країни тривалий час перебували в процесі трансформації, пов’язаної 

із формуванням ринкової економіки [48]. 
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У зв’язку з цим Центральний банк Чеської республіки здійснює 

оцінювання тренда з 2004 р., незважаючи на той факт, що є дані, необхідні для 

розрахунку цього показника з 1995 р. Також, з огляду на ці обставини та 

розуміючи, що не можна запроваджувати CCyB rate лише на підставі одного 

показника, фахівці Центрального банку Чеської республіки пропонують 

обов’язково брати до уваги й інші показники, зокрема індикатор фінансового 

циклу, який розраховується на основі зважування таких показників, як обсяг 

нових кредитів, наданих домогосподарствам, обсяг нових кредитів, наданих 

небанківським фінансовим установам, рівень інфляції, борг домогосподарств до 

валового наявного доходу, борг нефінансових корпорацій до валового 

операційного доходу, спред між процентною ставкою за кредитами 

домогосподарствам та тримісячною ставкою міжбанківського кредитування, 

спред між процентною ставкою за кредитами нефінансових корпорацій та 

тримісячною ставкою міжбанківського кредитування, індекс фондового ринку, 

відношення дефіциту поточного рахунку до ВВП [446]. Не менш важливим є 

розуміння того, коли запроваджувати такий буфер і його ліквідовувати. Так, у 

Чеській республіці, зважаючи на аналіз їх даних, у подальшому очікується 

поступове зростання CCyB rate [387]. 

Таким чином, застосування контрциклічного буфера капіталу в країнах 

Східного партнерства потребує індивідуального підходу з огляду на наявність та 

якість даних, а також з огляду на релевантні показники, які можна брати для 

розрахунку індикатора фінансового циклу.  

Так, у Молдові в 2018 р. розроблено підходи до формування 

контрциклічного буфера капіталу, згідно з якими: орієнтиром є лише показник 

відношення обсягів кредитів до ВВП; граничні значення буфера є стандартними: 

0 – 2,5%, водночас, Центральний банк Молдови лишає за собою право також 

встановлювати і вищі значення, а також визначається крок в 0,25 процентних 

пункти для його зміни; чітко визначаються дати, впродовж яких встановлюється 

вперше значення CCyB [144]. 
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У Білорусі ще в 2013 р. було прийняте рішення про відстеження ситуації із 

метою запровадження цього буфера, починаючи з 2014 р. Також було 

запропоновано використовувати підходи, запропоновані Базельським комітетом 

для визначення відповідного гепу. Водночас, зважаючи на специфіку розвитку 

банківської системи, були визначені інші межі для мінімального та 

максимального значення розривів – 5% та 25% відповідно. Розрахунок значення 

контрциклічного буфера було запропоновано провадити за формулою [143]: 

𝐶𝐶𝑦𝐵 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐺𝐴𝑃𝑡−5%

20%
∙ 2,5%.                                    (5. 5) 

На даний момент значення ставки контрциклічного буфера капіталу 

складає 0%. Така ж ставка застосовується на даний момент і в Грузії. Проте, на 

відміну від Білорусі, методика визначення значення цього буфера є набагато 

складнішою та дуже схожа на підходи, які були використані Центральним 

банком Чеської Республіки. При визначенні контрциклічного буферу капіталу 

враховується аналіз низки показників, включаючи показник відношення обсягів 

банківського кредитування та показники, що характеризують його відхилення 

від довгострокової тенденції; тенденції в кредитуванні; інші показники циклічної 

позиції фінансового сектора; і характеристики внутрішнього та зовнішнього 

макрофінансового середовища країни тощо [423]. Граничні значення для 

CCyB rate традиційно пропонуються в межах від 0% до 2,5% з можливим кроком 

в 0,25 процентних пунктів або кратним їх значенням. 

В Україні в 2015 р. також прийнято рішення щодо запровадження 

контрциклічного буфера капіталу з 01 січня 2020 р. «Контрциклічний буфер 

капіталу розраховується від загального обсягу ризику в розмірі 0% – 2,5%» [159]. 

У Азербайджані та Вірменії працюють над запровадженням цього буфера.  

Таким чином, у більшості країн Східного партнерства запровадження 

буфера консервації капіталу та контрциклічного буфера капіталу знаходиться ще 

на стадії розробки. Що стосується розрахунку контрциклічного буфера капіталу, 

то найбільш просунутим є підхід, що застосовується в Грузії. Щодо інших країн, 
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то підходи є доволі спрощеними, не враховують специфіки функціонування 

банківських систем, а тому потребують серйозного доопрацювання [48, с. 257]. 

Ще одним інструментом капіталу є буфер системної важливості або буфер 

капіталу для системноважливих банків. Значимість таких банків є надзвичайною 

у забезпеченні стабільності фінансової і, зокрема, банківської, про що свідчить 

також досвід застосування інструментів адаптації в Україні: особлива увага до 

банків з державним капіталом і відповідно націоналізація АТ «Приватбанк» у 

2016 р. Досвід досліджуваних країн засвідчує, що загалом розрізняють глобальні 

системноважливі банки (міжнародний рівень) та інші системноважливі банки 

(локальний рівень). Відповідно, застосовуються як різні методологічні підходи 

до їх виявлення, так і різні підходи до встановлення вимог щодо обсягів буферів 

системної важливості, а також інших макропруденційних інструментів. Так, в 

Україні системно важливими банками є 14 банків станом на 01.07.2019 р.: 

Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, 

Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Таскомбанк, Універсал банк, 

Кредобанк, ОТП банк, Південний, до яких застосовуються диференційовані 

вимоги до буфера системної важливості [215].  

Формування резервів є важливим фінансовим ресурсом у розбудові 

адаптивного потенціалу банківської системи до фінансових шоків. Вони 

створюються за різними видами банківських активів, але зважаючи на вагомість 

кредитів у активах банків усіх досліджуваних країн, крім США, увага буде 

зосереджена на аналізі резервів на покриття збитків за кредитними операціями 

(LLP – loan loss provisions). Такі резерви мають подвійний функціонал: і як 

превентивний інструмент, і як інструмент ліквідації проблемних кредитів. Як 

інструмент упередження виникнення проблемних кредитів, по-перше, 

формування резервів впливає на якість кредитного портфеля, оскільки основним 

принципом їх застосування є «вищий кредитний ризик – більший відсоток 

резервування кредиту». По-друге, резерви відображаються в фінансовій 

звітності банків і впливають на їх прибуток [48, с. 258]. 
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Аналіз LLP варто здійснювати не тільки з огляду на темпи їх приросту. 

Пропонується розраховувати два основні показники. Першим показником є 

показник покриття резервами проблемних кредитів (𝑅𝑁𝑃𝐿): 

𝑅𝑁𝑃𝐿 =
𝐿𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿
∙ 100%,                                                        (5. 6) 

де LLP – обсяг сформованих резервів за кредитами; 

NPL – обсяг проблемної заборгованості. 

Чим вищим є значення цього показника, тим вищим є рівень захищеності 

банківської системи в разі виникнення значного обсягу проблемних кредитів, і 

навпаки. Аналіз динаміки цього показника є достатньо складним, оскільки 

необхідно враховувати як змінювався і чисельник, і знаменник. Так, зниження 

показника покриття резервами проблемних кредитів може бути зумовлене як 

зростанням проблемних кредитів, так і зменшенням обсягів сформованих 

резервів, що можливо в разі покращення якості кредитного портфеля загалом. 

Іншим показником, на основі якого можна здійснювати аналіз LLP, – це 

показник навантаження проблемних кредитів на капітал (𝐶𝑁𝑃𝐿): 

𝐶𝑁𝑃𝐿 =
𝑁𝑃𝐿∗

𝐶
∙ 100%,                                                        (5. 7) 

де С – капітал банку; 

NPL* – обсяг проблемних кредитів, скоригованих на рівень резервів. 

Це один з показників, який пропонується до розрахунку МВФ у разі 

визначення стійкості банківської системи. Чим вищим є його значення, тим 

гіршою є ситуація в банківській системі, оскільки тим більшим буде 

навантаження на капітал банку в разі виникнення необхідності ліквідації великої 

кількості проблемних кредитів. Показником, який найкраще відображає реакцію 

на шокову ситуацію, є показник навантаження скоригованих проблемних 

кредитів на капітал (табл. 5.2). У всіх країнах відбулося суттєве зростання 

показника відношення скоригованих проблемних кредитів до капіталу, про що 

свідчить співставлення даних табл. 5.2 та рис. 2.21. Показник покриття резервами 

проблемних кредитів демонстрував в більшості країн протилежну динаміку, що 

відбувалося на фоні як зростання обсягів проблемної заборгованості (Німеччина, 
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Франція, Велика Британія), так і зниження обсягів резервів (Німеччина), або 

суттєвого відставання нарощення резервів порівняно з погіршенням якості 

кредитного портфеля (Франція) [48, с. 259].  

Таблиця 5. 2 

Темпи приросту обсягів резервів за кредитними операціями, покриття 

резервами проблемних кредитів та навантаження проблемних кредитів на 

капітал за першою групою країн за 2009 – 2017 рр., %14 

Країни Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Німеччина 

LLP -36,2 6,1 -9,4 -3,1 -24,6 -18,4 -19,1 -2,3 - 

LLP/NPL -41,1 9,0 -5,4 3,8 -15,7 -6,8 -5,3 8,9 - 

NPL*/C 45,5 -7,1 -7,6 -13,3 -8,9 -14,8 -18,4 -14,5 - 

Франція 

LLP 34,3 9,4 1,4 -2,9 2,7 -20,3 0,1 0,6 -8,2 

LLP/NPL -9,8 0,7 -7,2 -3,6 -1,7 -8,7 0,2 0,6 -1,7 

NPL*/C 87,5 -10,9 20,7 -7,2 2,8 -2,9 -6,1 -5,8 -12,0 

США 
LLP/NPL -6,4 0,6 -6,9 -2,4 12,8 17,2 8,5 13,7 13,4 

NPL*/C - -14,4 -12,1 -11,0 -25,3 -24,5 -18,1 -8,5 -14,4 

Велика 

Британія 

LLP 117,7 -8,5 5,0 -6,1 0,2 -30,8 -40,6 -2,7 -14,8 

LLP/NPL 8,0 -13,7 5,2 5,4 20,6 5,3 -12,7 -0,1 4,4 

NPL*/C 71,1 14,0 -4,5 -13,9 -31,7 -43,2 -27,9 -11,1 -14,7 

Джерело: розраховано автором за даними [193, 206] 

Формування резервів суттєво впливає на фінансову звітність банків, а їх 

нарощення – це навантаження на прибуток банку. Розглянемо, стратегія якої 

країни виявилася ефективнішою з огляду на цей чинник. За орієнтир візьмемо 

два показники – прибутковість активів та прибутковість капіталу банків. 

Стратегія Німеччини та Франції дала можливість отримати позитивні значення 

цих показників у 2009 р. Так, для Німеччини значення цих показників становили 

0,2% та 5%, для Франції відповідно 0,3% та 7,2% [206]. Велика Британія, яка 

внаслідок достатньо низького рівня формування резервів за кредитами мала їх 

суттєво нарощувати в розпал кризи отримала натомість від’ємні результати, а 

саме мінус 0,1% за прибутковістю капіталу [206]. Варто наголосити на значно 

слабшій реакції на боргову кризу в Європі, яка фактично не справила впливу на 

показники банківських систем першої групи країн. 

                                                 
14 Дані по США відсутні в розрізі обсягів сформованих резервів за кредитними операціями. Дані по Німеччині 

за 2017 р. відсутні. 
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Друга група країн показала схожі результати адаптації до шоків на 

кредитному ринку під час глобальної фінансової кризи (табл. 5.3). Ця схожість є 

лише у відповіді на виклики, але є й суттєві відмінності, які свідчать про 

слабкість банківських систем окремих країн порівняно з іншими, яка 

ідентифікується високою волатильністю темпів приросту показників [48, с. 260]. 

Таблиця 5. 3 

Темпи приросту обсягів резервів за кредитними операціями, покриття 

резервами проблемних кредитів та навантаження проблемних кредитів на 

капітал за другою групою країн за 2009 – 2017 рр., % 

Країни Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Польща 

LLP 40,2 52,3 8,1 8,7 -1,2 5,6 -3,4 -1,8 2,8 

LLP/NPL -10,4 17,6 -0,9 -5,0 -0,6 2,2 1,2 0,1 1,8 

NPL*/C 65,3 -16,7 1,3 10,8 -6,2 -0,2 -15,7 -9,5 -12,0 

Угорщина 

LLP 72,0 52,9 60,0 6,3 5,6 2,7 -23,0 -29,2 -42,0 

LLP/NPL -27,1 22,3 17,1 6,2 6,4 14,8 16,7 4,9 -1,5 

NPL*/C 145,5 22,3 23,1 -9,4 -7,3 -34,1 -48,5 -46,0 -47,0 

Чеська 

Республіка 

LLP 43,8 18,8 4,1 3,3 13,5 0,1 -3,5 -6,7 -14,4 

LLP/NPL -13,3 -3,7 1,9 0,8 4,8 -7,5 -3,0 6,0 0,2 

NPL*/C 70,3 17,0 -4,2 -4,0 -9,9 8,3 -3,5 -20,4 -20,3 

Словаччина 

LLP - 10,7 3,1 -4,2 1,5 -0,2 8,3 8,6 -1,3 

LLP/NPL -12,3 -4,1 -0,8 -0,2 -1,6 -9,9 10,1 9,0 8,2 

NPL*/C 113,3 16,7 -6,9 -14,6 -0,9 20,3 -12,1 -14,8 -22,8 

Румунія 

LLP 424,2 62,4 34,1 24,7 15,8 -47,3 2,3 -30,7 - 

LLP/NPL 80,7 1,6 4,0 2,2 4,1 -22,2 -17,4 -2,4 - 

NPL*/C 5,3 39,3 4,9 -12,5 -15,7 116,1 57,1 -29,8 - 

Словенія 

LLP 115,0 71,4 58,1 40,6 -0,4 -16,9 -17,2 -48,6 -34,3 

LLP/NPL 47,1 18,8 9,9 11,6 31,5 5,6 6,2 5,9 3,1 

NPL*/C 23,9 34,8 40,7 20,8 -35,6 -33,6 -31,8 -57,0 -41,8 

Болгарія 

LLP 111,0 100,7 26,7 21,4 6,9 -28,9 13,2 -4,0 -18,4 

LLP/NPL -24,5 5,4 -3,1 5,9 4,1 -24,6 -1,2 2,9 -2,0 

NPL*/C 332,6 85,7 31,8 5,5 -7,0 20,1 14,6 -10,4 -18,1 

Хорватія 

LLP 43,2 37,6 25,0 12,3 23,5 16,4 16,8 -10,4 -22,5 

LLP/NPL -12,1 -9,3 6,5 2,9 8,9 10,0 21,5 13,3 -0,1 

NPL*/C 72,2 56,8 9,5 3,9 8,9 -3,9 -16,8 -43,3 -26,9 

Латвія 

LLP 346,3 30,8 40,3 -38,4 -28,1 -18,7 -11,8 -12,7 -9,0 

LLP/NPL -29,0 23,4 63,2 8,5 2,7 4,8 0,8 14,8 4,4 

NPL*/C 751,2 -5,6 -53,4 -54,5 -41,0 -35,7 -21,6 -63,3 -45,7 

Литва 

LLP 421,9 2,9 -25,3 -32,8 -28,7 -33,5 38,3 -17,2 -18,2 

LLP/NPL 59,9 15,6 5,6 -9,0 -11,5 -6,2 46,7 2,8 -16,5 

NPL*/C 192,2 -22,8 -18,6 -22,7 -20,4 -30,7 -26,4 -2,6 -7,2 

Естонія 

LLP 301,5 4,8 -95,5 -48,0 -52,1 -18,5 -11,5 -6,2 -38,2 

LLP/NPL 62,7 8,9 -2,7 -20,0 -17,3 -12,9 15,9 -3,3 -24,7 

NPL*/C 69,7 -8,6 -12,6 -35,1 -43,2 -15,5 -17,7 -19,6 -23,3 

Джерело: розраховано автором за даними [206] 
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Так, щодо схожості, то банківські системи країн Вишеградської четвірки 

виявилися більш стійкими до шоків у вигляді суттєвого зростання проблемних 

кредитів. Фактично, ці країни використали стратегію Франції, коли нарощення 

резервів відбувалося меншими темпами, ніж нарощення проблемної 

заборгованості, оскільки в попередні періоди використовувалися адекватні 

підходи до оцінки кредитних ризиків і, відповідно, до формування резервів. 

У результаті, в 2009 р. банківські системи цих країн отримали достатньо 

високі показники як прибутковості активів, так і капіталу, а саме Польща – 0,8% 

та 11,2%, Чеська Республіка – 1,4% та 26,4%, Словаччина – 0,6% та 6,7%, 

Угорщина – 0,6% та 8,4% [206]. Існує група країн, яка мала надзвичайно високі 

темпи приросту як окремих, так і переважної більшості показників. Це Румунія, 

Болгарія, Хорватія та країни Балтії [48, с. 260]. 

За наслідками найскладнішою виявилася ситуація саме в країнах Балтії, 

оскільки їх діяльність у 2009 р. виявилася збитковою. Так, у Латвії збитковість 

активів склала 3,9%, збитковість капіталу – 50,6%, у Литві відповідно – 4,5% та 

59,6%, в Естонії – 2,8% та 24,6%. Вважаємо, що це було викликано таким 

фактором, як недооцінка кредитного ризику. Як наслідок, мало місце 

недоформування резервів у необхідному обсязі, і вже у момент розгортання 

кризи необхідно було вирішувати цю проблему. Її вирішення можливе було 

двома шляхами: або скорочення кредитування, зокрема, через продаж 

кредитного портфеля, або нарощення резервів. Країни Балтії використали обидва 

підходи і і в подальшому це дозволило постійно знижувати навантаження 

проблемних кредитів на капітал на відміну від інших країн, в яких, навпаки, 

відбувалося ще зростання цього показника впродовж декількох років після шоків 

глобальної фінансової кризи [48, с. 261 - 262]. 

Таким чином, друга група країн, незважаючи на тривалий досвід розбудови 

ринкової економіки та побудови банківської системи, стійкої до фінансових 

шоків, виявилася значно гірше підготовленою до фінансових потрясінь. 
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Третя група країн є складною для аналізу зазначених показників, оскільки 

існує достатньо багато гепів. Якщо є країни, в яких складно побачити реакцію на 

глобальну фінансову кризу, то є вже результати інших криз, оскільки саме країни 

третьої групи впродовж аналізованого проміжку часу зіткнулися з достатньо 

серйозними кризами як глобального, так і регіонального масштабу (табл. 5.4). 

Таблиця 5. 4 

Темпи приросту обсягів резервів за кредитними операціями, покриття 

резервами проблемних кредитів та навантаження проблемних кредитів на 

капітал за третьою групою країн за 2009 – 2017 рр., % 

Країни Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 

LLP 248,1 16,7 7,5 30,7 -15.7 69,0 48,9 23,9 63,0 

LLP/NPL 1,0 2,3 2,5 -5,0 -4,9 3,7 0,9 12,5 11,7 

NPL*/C 248,8 -8,7 -11,7 39,9 -14,9 99,2 111,3 -30,7 -21,5 

Азербайджан 
LLP/NPL - -14,7 -43,3 0,8 1,3 77,1 - - - 

NPL*/C - 67,3 65,6 -2,3 -20,4 -21,0 - - - 

Вірменія 

LLP - - 71,2 33,2 33,8 92,2 25,2 16,5 -17,8 

LLP/NPL - - 12,2 -0,3 -2,0 2,2 13,0 19,2 -8,3 

NPL*/C -3,0 -27,9 31,8 21,6 19,8 77,9 1,6 -29,2 -15,0 

Грузія 

LLP 42,1 6,5 -0,4 -23,5 -0,4 20,4 6,6 50,9 -7,6 

LLP/NPL 6,5 -6,7 5,5 -16,7 0,1 -2,6 -3,2 0,7 -2,5 

NPL*/C 15,5 13,3 -28,9 13,6 -17,8 3,5 17,2 31,1 -12,3 

Молдова 
LLP/NPL - -1,6 -8,9 44,2 10,9 8,8 - - 2,6 

NPL*/C - -11,0 -11,0 -12,5 -26,9 -21,9 - - -5,1 

Білорусь 

LLP - - 119,2 55,2 17,9 12,6 105,1 58,0 8,3 

LLP/NPL - - 5,4 -9,0 15,1 -4,4 7,1 -14,9 0,3 

NPL*/C - - -4,9 49,7 -20,8 4,3 45,2 83,6 -4,4 

Джерело: розраховано автором за даними [206, 224] 

В Україні формування резервів тісно пов’язане з кризовими ситуаціями і 

недоформування та недооцінка кредитного ризику мали наслідком серйозні 

проблеми з прибутковістю банківської системи. Фактично, за досліджуваний 

період тільки в 2012 р. та 2013 р. банки України були прибутковими. Після шоків 

глобальної фінансової кризи в 2009 р. збитковість активів становила 4,4%, а 

збитковість капіталу – 33,7%. Це можна пояснити низкою чинників: по-перше, 

високий рівень доларизації кредитів, наданих економічним агентам, які не мали 

надходжень у відповідній іноземній валюті; по-друге, спрощена система 

формування резервів, яка дозволяла мінімізувати витрати на їх формування; по-
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третє, неефективні системи оцінювання кредитоспроможності позичальників; 

по-четверте, низька якість систем оцінювання ризиків, зокрема кредитних; по-

п’яте, непрозора система судочинства, у зв’язку з чим недобросовісні 

позичальники мали можливість виводити майно з-під забезпечення тощо. 

Під час другої кризи ситуація була набагато гіршою – у 2014 р. збитковість 

активів склала 4,2%, збитковість капіталу –  31,9%, у 2015 р. –  5,5% та 65,5%, у 

2016 р. –  12,5% та  122,2% відповідно [206]. Якщо порівняти показники 

прибутковості й показники темпів приросту сформованих резервів, а також 

відношення проблемних кредитів до капіталу, то у 2009 р. темпи приросту 

обсягів і резервів, і навантаження проблемних кредитів на капітал були суттєво 

вищими, ніж у 2014 р. та 2015 р. – найбільш складними роками для вітчизняної 

банківської системи. Цей факт варто оцінювати також з тієї позиції, що в цей 

проміжок часу з банківського ринку була виведена значна кількість проблемних 

банків, а це означає їх проблемні кредити вже не враховувалися в офіційній 

статистиці по банківській системі. У 2017 р. ситуація вже почала виправлятися і 

з вересня банки вийшли на прибуткову діяльність [48, с. 262]. 

У Грузії ситуація з формуванням та використанням резервів виглядає 

більш рівною, також не зважаючи на дві кризові ситуації, які мали місце в цій 

країні. Водночас, від’ємні значення прибутковості в банківській системі Грузії 

мали місце лише внаслідок глобальної фінансової кризи та внаслідок військової 

агресії у 2008 р. [48, с. 263]. 

У Білорусі та Вірменії також є проблема з недооцінкою кредитних ризиків, 

і як наслідок, є періоди, коли формування резервів відбувається вже постфактум, 

що призводить до збиткової діяльності банків [48, с. 264]. 

Для більш детального розуміння впливу факторів, які мали місце в 

аналізованих країнах, можна запропонувати декілька факторних моделей, які 

можуть використовуватися як регуляторами, так і банками для усвідомлення 

хибності чи правильності обраної стратегії [48, с. 264]. Можуть 

використовуватися як всі моделі, так і кожна окремо, залежно від поставлених 
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цілей. Кожна з моделей є трифакторною, а вплив факторів визначається на основі 

підходів, запропонованих Л. О. Примосткою [9]. 

Перша модель – це визначення факторів, які можуть впливати на показник 

покриття резервами проблемних кредитів (формула (5.8)). Зростання цього 

показника є позитивним явищем, оскільки підвищує фінансову стійкість 

банківської системи до фінансових шоків. Її можна формалізувати таким чином: 

𝐿𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿
=

𝐿𝐿𝑃

𝐶
∙
𝐶

𝐿𝑃
∙
𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿
 ,                                         (5. 8) 

де 
𝐿𝐿𝑃

𝐶
 – це відношення обсягів сформованих резервів до капіталу. 

Зростання цього показника є позитивним сигналом, оскільки капітал можна 

вважати останньою лінією оборони в разі виникнення проблемних кредитів, у 

той час як передувати йому мають саме сформовані резерви; 

𝐶

𝐿𝑃
 – це відношення капіталу до кредитного портфеля. Зростання цього 

показника є також позитивним сигналом, оскільки чим вищим буде його 

значення, тим більше кредитних ризиків братимуть на себе власники банку, а не 

кредитори та вкладники. Фактично, цей показник є аналогом показника 

адекватності капіталу банку. Але надто високе значення цього показника буде 

свідчення неефективності діяльності банку, оскільки його призначенням є 

фінансове посередництво, а не здійснення активних операцій винятково за кошт 

акціонерів банків; 

𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿
 – це відношення кредитного портфеля до проблемних кредитів. Цей 

показник є оберненим до класичного показника розрахунку рівня проблемних 

кредитів в банківській системі, а тому його зростання також є позитивним 

чинником. 

Факторний аналіз здійснюється за такою схемою (формули (5.9), (5.10), 

(5.11) [48, с. 265]: 

𝐿𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿𝐿𝐿𝑃
𝐶

=
𝐿𝐿𝑃1

𝐶1
∙
𝐶0

𝐿𝑃0
∙
𝐿𝑃0

𝑁𝑃𝐿0
−
𝐿𝐿𝑃0

𝐶0
∙
𝐶0

𝐿𝑃0
∙
𝐿𝑃0

𝑁𝑃𝐿0
;                        (5. 9) 
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𝐿𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿 𝐶
𝐿𝑃

=
𝐿𝐿𝑃1

𝐶1
∙
𝐶1

𝐿𝑃1
∙
𝐿𝑃0

𝑁𝑃𝐿0
−
𝐿𝐿𝑃1

𝐶1
∙
𝐶0

𝐿𝑃0
∙
𝐿𝑃0

𝑁𝑃𝐿0
;                    (5. 10) 

𝐿𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿 𝐿𝑃

𝑁𝑃𝐿

=
𝐿𝐿𝑃1

𝐶1
∙
𝐶1

𝐿𝑃1
∙
𝐿𝑃1

𝑁𝑃𝐿1
−
𝐿𝐿𝑃1

𝐶1
∙
𝐶1

𝐿𝑃1
∙
𝐿𝑃0

𝑁𝑃𝐿0
.                  (5. 11) 

Апробація моделі за аналізований період наведена в Додатку Н та на 

рис. 5. 3 та 5. 4 [48, с. 266]. 

  

Рис. 5. 3. Стандартне відхилення впливу факторів за першою моделлю в розрізі 

кожної аналізованої країни за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Найвагомішими факторами є відношення резервів до капіталу та 

відношення загального обсягу кредитів до проблемних кредитів. Для унаочнення 

було розраховано стандартне відхилення впливу факторів за 2008 – 2017 рр. 

Найбільші відхилення впливу цих факторів спостерігалися в трьох країнах: 

Латвії, Румунії та Україні (рис. 5. 4). 

В Україні після серйозного перегляду вимог до капіталу після глобальної 

фінансової кризи також надзвичайно впливовим, на відміну від інших країн, 

стало відношення капіталу до загального обсягу кредитів, тобто банківська 

система України суттєво підвищила рівень капіталізації.  
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Такі значення стандартного відхилення впливу факторів є негативом, 

оскільки свідчать про те, що існують чи існували серйозні проблеми як із 

формуванням резервів та капіталу, так і з проблемними кредитами. Шокові 

ситуації сприяють виявленню дисбалансів, але, як було показано вище, це 

впливає загалом на ефективність банківської діяльності. Найменші відхилення 

факторів спостерігалися у Німеччині, Франції та Чеській Республіці, які 

традиційно звертають увагу на капіталізацію банків, а також на адекватність 

резервів капіталу та наявним проблемним кредитам. 

Рис. 5. 4. Вплив факторів за першою моделлю в розрізі аналізованих країн за 

2009/2008 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Розглянемо більш детально ситуацію в Україні, Білорусі, Грузії та 

Вірменії, які в наступне за глобальною фінансовою кризою десятиріччя, 

зіткнулися з іншими шоковими ситуаціями (рис. 5. 5) [48, с. 267 - 268]. 

Перше – у відповідь на шок відбувається зростання показника відношення 

резервів до капіталу, тобто класична поведінка, яка простежувалася  майже в усіх 

країнах після глобальної фінансової кризи (рис. 5. 4, рис. 5. 5). Друге – це вплив 

третього фактора, який не відіграв значної ролі після глобальної фінансової 

кризи, однак, став набагато впливовішим в цих країнах в періоди дії шоків. В 

Україні в 2013 – 2015 рр. значимість фактора відношення капіталу до загальних 
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обсягів кредитів була на другому місці після показника відношення резервів до 

капіталу і впродовж цього періоду мала негативний вплив на покриття резервами 

проблемних кредитів (ефект зумовлений більшою мірою девальвацією 

національної валюти, оскільки реального зростання обсягів кредитування не 

було), а в 2015/2014 рр. піднялася до першого місця з позитивним значенням 

(далося взнаки зростання капіталізації банків та виведення проблемних банків з 

ринку України). У Грузії значимість цього фактора була на першому місці в 

2015/2014 рр., а в Білорусі – в 2017/2016 рр. (Додаток Н). 

 
Рис. 5. 5. Вплив факторів за першою моделлю в Україні, Білорусі, Грузії та 

Вірменії за 2013 – 2017 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Друга модель – це визначення факторів, які можуть впливати на показник 

відношення скоригованих на резерви проблемних кредитів до капіталу банків 
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(формула (5. 12)). Зростання цього показника є негативним явищем, оскільки 

знижується фінансова стійкість банківської системи до фінансових шоків. Її 

можна формалізувати таким чином [48, с. 269]: 

𝑁𝑃𝐿∗

𝐶
=

𝑁𝑃𝐿∗

𝐿𝐿𝑃
∙
𝐿𝐿𝑃

𝐿𝑃
∙
𝐿𝑃

𝐶
,                                            (5. 12) 

де 
𝑁𝑃𝐿∗

𝐿𝐿𝑃
 – це відношення обсягів скоригованих на резерви проблемних 

кредитів до сформованих резервів. Зростання цього показника є негативним 

сигналом, оскільки знижується рівень покриття резервами проблемних кредитів; 

𝐿𝐿𝑃

𝐿𝑃
 – це відношення обсягів сформованих резервів до загального обсягу 

кредитів. Зростання цього показника не можна однозначно назвати позитивним 

сигналом, оскільки виникає питання, за рахунок чого відбувається таке 

зростання: за рахунок приведення у відповідність резервів до кредитних ризиків 

чи через зниження якості кредитного портфеля; 

𝐿𝑃

𝐶
    – це відношення загальних обсягів кредитів до капіталу. Зростання 

цього показника може бути позитивним сигналом, але лише до тієї межі, яка 

відповідає за адекватність такого підвищення та необхідність виконання функцій 

фінансового посередника. Суттєве зниження даного фактора можна трактувати 

швидше як негативне явище, оскільки порушуються функції банків як 

фінансових посередників. 

У цій моделі найбільш впливовими факторами є відношення скоригованих 

на резерви проблемних кредитів до резервів та відношення резервів до 

загального обсягу кредитів. І так само, як і в попередній моделі, найменш 

впливовим фактором є відношення загального обсягу кредитів до капіталу 

(Додаток Н, рис. 5.6, 5.7) [48, с. 269]. 

Як і в попередній моделі, Україна за волатильністю впливу факторів 

знаходиться в першій трійці країн. Якщо аналізувати ситуацію в країнах відразу 

після глобальної фінансової кризи, то вочевидь, що ситуація не є такою 
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однозначною, як у першій моделі. Країни використовували різні шляхи для 

зменшення навантаження проблемних кредитів на капітал [48, с. 270]. 

  

Рис. 5. 6. Стандартне відхилення впливу факторів за другою моделлю в розрізі 

кожної аналізованої країни за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Рис. 5. 7. Вплив факторів за другою моделлю в розрізі аналізованих країн за 

2009/2008 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 
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Таку ж ситуація простежується в окремих країнах Східного партнерства 

(рис. 5. 8). Банки України здійснювали активне формування резервів, якщо 

порівняти зі зростанням обсягів кредитування, впродовж усього аналізованого 

періоду, однак, ще одним впливовим фактором упродовж 2013 – 2015 рр. був 

показник відношення загального обсягу кредитування до капіталу банків. У 

наступних періодах зростання капіталізації банківської системи та приведення у 

відповідність проблемним кредитам обсягів резервів сприяли зниженню 

навантаження проблемних кредитів на капітал (рис. 5. 8). 

 

 

Рис. 5. 8. Вплив факторів за другою моделлю в Україні, Білорусі, Грузії та 

Вірменії за 2013 – 2017 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 
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Третя модель – це визначення факторів, які також можуть впливати на 

показник навантаження на капітал проблемних кредитів (формула (5. 13)). Ще 

одна інтерпретація її формалізації може мати такий вигляд [48, с. 273]: 

𝑁𝑃𝐿∗

𝐶
=

𝑁𝑃𝐿∗

𝐿𝑃
∙
𝐿𝑃

𝐿𝐿𝑃
∙
𝐿𝐿𝑃

𝐶
.                                                  (5. 13) 

Економічне значення кожного з факторів вже було розкрито вище, а тому 

ми зупинимося лише на прикладних аспектах її застосування. У цій моделі 

майже всі фактори є однаково важливими, а Україна залишається в трійці лідерів 

за волатильністю впливу факторів (рис. 5.9, 5.10) [48, с. 273]. 

  

Рис. 5. 9. Стандартне відхилення впливу факторів за третьою моделлю в розрізі 

кожної аналізованої країни за 2008 – 2017 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Якщо здійснити аналіз факторів, які вплинули на зростання навантаження 

проблемних кредитів на капітал у результаті глобальної фінансової кризи, то, як 

і в першій моделі, зміни в банківських системах усіх, крім Німеччини, країн 

однакові за напрямом, але мають різний рівень впливу: зростання рівня 

проблемної заборгованості в кредитному портфелі та відповідно зменшення 

показника відношення обсягів кредитів до сформованих резервів через зростання 

останніх (рис. 5.10) [48, с. 273 - 274]. 
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Рис. 5. 10. Вплив факторів за третьою моделлю в розрізі аналізованих країн за 

2009/2008 рр., % 

Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [206] 

Визначимо, який з підходів – запровадження буферів капіталу чи 

резервування або поєднання двох опцій є найбільш прийнятним з точки зору 

розбудови адаптивного потенціалу. Для цього зосередимо увагу на формуванні 

резервів і визначенні очікуваних і неочікуваних збитків за кредитами. Більшість 

банків використовують модель, запропоновану Базельським комітетом, згідно 

якої очікувані збитки можна визначити на основі формули [162]: 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∙ 𝐿𝐺𝐷 ∙ 𝐸𝐴𝐷,                                                      (5. 14) 

де EL – очікувані збитки; 

PD – ймовірність дефолту позичальника (у відсотках); 

LGD –  розмір кредитного ризику, що відображає рівень втрат (збитків) 

унаслідок дефолту позичальника (у відсотках); 

EAD – розмір кредитного ризику, що відповідає боргу за активом, який 

перебуває під ризиком дефолту позичальника. 

На основі розрахунку очікуваних збитків формуються резерви і 

відносяться на витрати у відповідному періоді. Змоделюємо розрахунок 
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очікуваних збитків, а також розглянемо настання шокових ситуацій. Для цього 

скористаємося методологією, запропонованою Д. Бессісом [295, с. 625 - 630]: 

𝑃(𝐴, 𝐵) = 𝑎 ∙ 𝑏 + 𝜌𝐴𝐵 ∙ √𝑎 ∙ (1 − 𝑎) ∙ 𝑏 ∙ (1 − 𝑏) ,                                 (5. 15) 
де a – безумовна ймовірність настання тієї чи іншої події за кредитом А; 

    b - безумовна ймовірність настання тієї чи іншої події за кредитом B; 

     𝜌𝐴𝐵 – коефіцієнт кореляції між кредитами А та В. 

Умовні ймовірності визначаються за формулами 5.16 та 5.17 [295, с. 625]: 

𝑃(𝐵 = 𝐷 ǀ 𝐴 = 𝐷) =
𝐽𝐷𝑃(𝐴,𝐵)

𝑃(𝐴=𝐷)
= 𝑏 + (

𝜌

𝑎
) ∙ √𝑎 ∙ (1 − 𝑎) ∙ 𝑏 ∙ (1 − 𝑏),       (5. 16) 

𝑃(𝐴 = 𝐷 ǀ 𝐵 = 𝐷) =
𝐽𝐷𝑃(𝐴,𝐵)

𝑃(𝐵=𝐷)
= 𝑎 + (

𝜌

𝑏
) ∙ √𝑎 ∙ (1 − 𝑎) ∙ 𝑏 ∙ (1 − 𝑏) ,      (5. 17) 

де JDP (A, B) – сумісні ймовірності. 

Перша модель базується на таких припущеннях: у портфелі банку мають 

місце два непов’язані кредити (кредит А – 10000 грн, кредит Б – 20000 грн), тобто 

кореляція між такими кредитами становить 0%. Ці кредити є незабезпеченими, а 

отже, формула (5.14) набуває такого вигляду: 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∙ 𝐸𝐴𝐷.  (5. 18) 

Будемо вважати, що є дві ситуації: відсутність шоку (NSh) і наявність шоку 

(Sh) (під шоком у даній моделі будемо вважати збільшення ймовірності дефолту 

позичальника утричі). Позичальники можуть мати також дві опції: дефолт (D) і 

відсутність дефолту (ND). Модель структурована у табл. 5.5. 

Таблиця 5. 5 

Структуризація модельованої ситуації 

Кредити 
Ймовірність дефолту 

Сума кредиту (збитки)15, грн 
Відсутність шоку Наявність шоку 

А 10% 30% 10000 

В 20% 60% 20000 

Джерело: побудовано автором 

Розрахуємо сумісні ймовірності дефолтів кредитів, а також очікувані і 

неочікувані збитки за кредитним портфелем банку (табл. 5.6). 

                                                 
15 У разі дефолту за кредитом А або кредитом В матимуть місце збитки. 
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Таблиця 5. 6 

Розрахунок сумісних ймовірностей дефолтів двох непов’язаних кредитів за 

модельованою ситуацією 

Безумовні 

ймовірності 

Безумовні 

ймовірності 

Умовні 

ймовірності 

P (Б  А) 

Сумісні 

ймовірності 

А Б   

 NSh Sh  NSh Sh NSh Sh NSh Sh 

D 10% 30% 
D 

ND 

20% 

80% 

60% 

40% 

20% 

80% 

60% 

40% 

2% 

8% 

18% 

12% 

      100% 100% P (A)  

        10% 30% 

ND 90% 70% 
D 

ND 

20% 

80% 

60% 

40% 

20% 

80% 

60% 

40% 

18% 

72% 

42% 

28% 

      100% 100% P (B)  

        90% 70% 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 5.5 

З рис. 5.11 є очевидним, що реалізація шокового сценарію суттєво 

підвищує ймовірність дефолтів як окремих кредитів, так і їх сукупності. Звісно, 

це було очікувано. Саме тому необхідно надалі визначити обсяг очікуваних 

(відсутність шоку) і реалізованих збитків (наявність шоку). Обсяг неочікуваних 

збитків становитиме різницю між цими двома показниками (табл. 5.7). 

 

Рис. 5. 11. Ймовірність настання збитків та обсяг збитків залежно від наявності 

та відсутності шокової ситуації за модельованою ситуацією 

Джерело: побудовано автором 

Відсутність дефолту 

Відсутність дефолту 

Дефолт А і Б 

Дефолт А і Б 

Дефолт А 

Дефолт Б 
Дефолт А 

Дефолт Б 
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Аналіз табл. 5.7 засвідчує, що банк за нормальної ситуації під час 

формування кредитного портфеля мали сформувати резерви у обсязі 5000 грн. 

Натомість через реалізацію шокового сценарію якість портфеля суттєво 

погіршилася й наразі банк повинен мати резерв у обсязі 15000 грн. 

Таблиця 5. 7 

Статистика втрат за модельованою ситуацією 

Варіанти 
Збитки, 

грн 

Ймовірність 

збитків,% Очікувані 

збитки, грн 

Реалізовані 

збитки 

(шоковий 

сценарій), грн 

Неочікувані 

збитки, грн NSh Sh 

Дефолт A&B 30000 2 18 600 5400 4800 

Дефолт А 10000 8 12 800 1200 400 

Дефолт В 20000 18 42 3600 8400 4800 

Відсутність 

дефолту 
0 72 28 0 0 0 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 5.6 

Змодельована ситуація ще раз засвідчує рівень проциклічності формування 

резервів. Введення показника LGD пом’якшує наслідки настання шоків, але 

лише у разі належної якості забезпечення. Власне, й забезпечення за кредитами, 

як ми демонстрували вище, підлягає ефекту «fire sales». Отримані результати на 

перший погляд дають відповідь на поставлене нами питання щодо доцільності 

резервування у забезпеченні адаптивного потенціалу банківської системи у 

порівнянні з запровадженням контрциклічного буферу капіталу на користь 

останнього. Проте, відповідь не є однозначною, оскільки зростання вимог до 

капіталу може мати наслідком скорочення банківського кредитування від 1% до 

8% упродовж 1-3 років [474, с. 11]. 

Отже, резервування має обов’язково доповнюватися використанням інших 

інструментів, зокрема, інструментом контрциклічного буферу капіталу. 

Водночас, резерви на покриття збитків за кредитними операціями відіграють 

роль буфера, але лише в тих країнах, в яких у банківській практиці 

застосовуються адекватні методики оцінювання кредитних ризиків. У країнах, в 

яких відбувається недооцінка кредитних ризиків, натомість виникає інша 

проблема – резерви формуються вже в кризові періоди, а це позначається на 
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ефективності діяльності банків. Таким чином, використання резервів як 

інструмента подолання проблемних кредитів банків потребує вдосконалення, 

зокрема, в частині розвитку інших інструментів макропруденційної політики.  

 

 

5.3. Поширення практики застосування інструментів 

макропруденційної політики задля розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи 

 

Інструментарій макропруденційної політики є достатньо широким. Всі 

інструменти, як було наочно продемонстровано на рис. 1.20, можна поділити на 

п’ять основних груп: попередження кредитних бумів, управління ризиками 

ліквідності, лімітування ризиків концентрації, обмеження неадекватних 

стимулів, які посилюють системні ризики, та підвищення стійкості фінансової 

інфраструктури. Більшість інструментів уже застосовуються в аналізованих 

групах країн або знаходяться на стадії розробки. Водночас, зрозуміло, що країни 

першої і другої груп мають значно кращі позиції із застосування інструментів 

макропруденційної політики, по-перше, через вищий рівень підготовленості 

банківських систем; по-друге, через наявність працюючих трансмісійних 

каналів; по-третє, через певний рівень централізації у прийнятті рішень в країнах 

ЄС і відповідно порівняно швидкому запровадженню інноваційних практик. 

Натомість, країни третьої групи мають як складнощі у запровадженні 

макропруденційних інструментів, так і власне їх використання. 

Здійснений вище аналіз засвідчив декілька важливих моментів у 

характеристиці банківської діяльності країн третьої групи. По-перше, банківська 

діяльність у країнах третьої групи не є особливо розмаїтою. Так, зобов’язання 

банків переважно формуються за рахунок депозитів і значно меншою мірою за 

рахунок випуску боргових цінних паперів. Це має наслідком достатньо високу 

чутливість до шоків депозитного ринку і неможливість або обмежену 
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можливість з реструктуризації зобов’язань. Відповідно, активи банків переважно 

складаються з кредитів, а інвестування в цінні папери досить часто пов’язане 

лише з інвестуванням у державні цінні папери, а не корпоративні через 

нерозвиненість фондових ринків. По-друге, навіть такі, на перший погляд, прості 

банківські операції супроводжуються підвищеним рівнем ризиків. Ці ризики на 

рівні зобов’язань посилюються слабкою фінансовою грамотністю населення, на 

рівні активів – складністю диверсифікації (наявність значної кількості 

пов’язаних економічних агентів через створення фінансово-промислових груп, 

незначна кількість прибуткових напрямів кредитування тощо). І на рівні 

зобов’язань, і на рівні активів присутній ще один надзвичайно важливий фактор 

– високий рівень доларизації. По-третє, аналіз шоків кредитного, валютного та 

депозитного ринків і відповідно існуючих практик використання інструментів 

адаптації до них банківської системи засвідчив, що найбільш складною є 

адаптація до шоків валютного та кредитного ринків, і зокрема, у тому випадку, 

коли відбувається їх синтез. 

Використання складних інструментів макропруденційної політики у таких 

умовах є, на наш погляд, недоцільним. Саме тому важливо зосередити увагу на 

огляді практик застосування інструментів макропруденційної політики, які 

застосовуються для обмеження кредитування, зокрема, дозволять уникнути або 

мінімізувати наслідки кредитних бумів. 

Використання таких інструментів не є особливо поширеним (табл. 5.8). 

Так, не використовуються обмеження на зростання обсягів кредитування і на 

кредитування населення, в незначних обсягах використовуються такі 

інструменти, як відношення обсягів кредиту до доходу і обмеження у 

кредитуванні населення. Найбільш поширеними інструментами в досліджуваних 

країнах є інші обмеження кредитних бумів і відношення кредиту до 

забезпечення. Характерним для країн Східного партнерства є використання 

обмежень на кредитування в іноземній валюті, яке в основному полягає у 

забороні такого кредитування. 
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Таблиця 5. 8 

Наявність нормативно-правового забезпечення (НПЗ) і практичне використання 

(ПВ) інструментів макропруденційної політики для обмежень у сфері 

банківського кредитування, 2016 – 2018 рр. 

Країни 

Обме-

ження на 

зростання 

кредиту 

Інші обме-

ження 

кредитних 

бумів 

Обмеження у 

кредиту-

ванні 

населення 

Відношення 

кредиту до 

забезпечення 

Відношення 

кредиту до 

доходу 

Обме-

ження на 

кредити в 

іноземній 

валюті 

НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ 

США   + +         

Німеччина             

Франція      +        

Велика 

Британія 
        + +   

Польща   + + + + + +   + + 

Чехія   + +   + + + +   

Угорщина       + +     

Словаччина       + + + +   

Румунія   +    + +     

Болгарія   + +         

Словенія   + +   + +     

Хорватія   + + + +       

Литва   + +   + +     

Латвія   + +  + + +     

Естонія       + +     

Азербайджан             

Вірменія   + + + + +      

Білорусь       + +   + + 

Грузія   + +       + + 

Молдова           + + 

Україна           + + 

Джерело: складено за даними [424]. 

Застосування обмежень на зростання обсягів кредиту може бути 

імплементованим в найближчому майбутньому, однак, є певні перепони. Справа 

у тому, що обмеження зростання обсягів кредиту – це інструменти на перетині 

макропруденційної і монетарної політик, які мають різні цілі. Зростання обсягів 
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кредиту – це забезпечення економічного зростання, а тому будь-яке втручання у 

цей процес може призвести як до негативних, так і позитивних наслідків.  

Тому вважаємо, що фінансові регулятори або на рівні центрального банку 

(якщо функції реалізації монетарної і макропруденційної політик покладені на 

один регулятор), або на рівні рад з фінансової стабільності спочатку мають 

скоординувати ці політики і апробувати індикативні рекомендовані обмеження 

в зростанні обсягів кредиту. 

Встановлення обмежень на зростання обсягів кредиту, як правило, 

передбачають визначення певних граничних показників такого зростання, які не 

бажано перевищувати. Такі граничні показники можуть бути встановлені 

залежно від виду кредиту (за строками, за валютами, за позичальниками тощо), 

фінансового стану банку, як правило, у річному вимірі, хоча в умовах дії 

фінансових шоків можливим є встановлення обмежень й на менш короткі 

терміни. 

Уведення обмежень на зростання обсягів кредитів за строками може мати 

декілька цілей. По-перше, встановлення вищих граничних значень на 

короткострокові кредити може стимулювати банки надавати довгострокові 

кредити, що дозволяє позичальникам зменшувати навантаження, зважаючи на 

показник відношення виплат за кредитом до доходу. По-друге, може бути й інша 

ситуація, коли обмеження на зростання обсягів кредитів встановлюються 

залежно від строкової структури зобов’язань банків, щоб збалансувати розриви 

між дюраціями активів і зобов’язань. 

Запровадження обмежень на зростання кредитів за валютами є важливим 

для країн, в яких спостерігається висока волатильність валютних курсів на фоні 

слабкої національної валюти.  

Встановлення обмежень на зростання обсягів кредитів залежно від типу 

позичальника може бути важливим з декількох моментів. По-перше, 

кредитування домогосподарств зазвичай є більш ризиковим, ніж кредитування 

компаній. По-друге, кредитування домогосподарств призводить до зростання 
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платоспроможного попиту. Проте, якщо в розвинених країнах це є позитивним 

чинником для економічного зростання через переважно придбання 

домогосподарствами товарів вітчизняних виробників, зокрема, в сегменті 

споживчого кредитування, автокредитування, то в країнах, що розвиваються, 

нарощення споживчого кредитування швидше призводить до підвищення 

платоспроможного попиту на імпортні товари, а тому з точки зору економічного 

зростання і підвищення рівня занятості не мають такого впливового значення. 

Обмеження на зростання обсягів кредитів можуть встановлюватися як у 

цілому для всіх банків, так і залежно від їх фінансового стану, або ризикованості 

їх діяльності, або виконання ними певних умов. Такий підхід дозволяє 

встановлювати обмеження вищі для банків, які схильні до надмірного ризику, в 

т.ч. через недооцінювання кредитних ризиків, ніж для банків, які кредитують, 

дотримуючись класичних принципів кредитування. 

Практика застосування таких обмежень активно використовується 

азійськими країнами. Так, у В’єтнамі існує практика встановлення таких 

обмежень як загалом на зростання обсягів кредитування банками – 14% у 2019 р., 

так і в розрізі банків: 15% – для групи банків, які відповідали стандартам 

Базеля II раніше; 12% і нижче – для інших банків [346]. Однією з європейських 

країн, яка застосовує обмеження на кредитування є Данія. Так, з 1 січня 2018 р. 

обмеження зростання кредитування у розмірі 15% в рік було встановлено для 

іпотечних кредитних установ у певних сегментах кредитування [424]. 

Незважаючи на значні переваги встановлення таких обмежень, необхідно 

розуміти, що вони за своєю природою належать до групи адміністративних 

інструментів. Це означає, що відбувається практично втручання у діяльність 

банків, у прийняття рішень щодо розміщення залучених коштів. Тому 

використання такого інструменту як встановлення обмежень на зростання 

обсягів кредиту повинно здійснюватися виважено й з розумінням наслідків, 

одним з яких, про що наголошувалося вище, може бути не лише попередження 
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кредитних бумів, зростання ризиковості у банківській діяльності, але й 

гальмування економічного зростання. 

У цьому зв’язку більш гнучким й економічно обґрунтованим виглядає 

застосування таких інструментів, як обмеження на LTV та DTI. Звісно, що ці 

показники мають бути основними у прийнятті рішень на рівні банків, однак, як 

вже було відзначено неодноразово в періоди бумів банки максимально гнучко 

підходять як до зміни граничних значень цих показників, так і до особливостей 

їх імплементації. Аналіз вибірки країн, в яких існує практика використання  LTV 

як інструмента макропруденційної політики, засвідчує, що найчастіше 

регулювання відбувається у сфері іпотечного кредитування (табл. 5.9).  

Таблиця 5. 9 

Особливості застосування LTV як інструмента макропруденційної політики в 

окремих країнах 

Країни Види кредитів Граничні значення Інші характеристики 

П
о
л
ь
щ

а 

Іпотечні кредити 

80% 

90%, якщо є страховка іпотечного кредиту, додаткове 

забезпечення депозитами або гарантіями держави 

Ч
ех

ія
 

Кредити під заставу 

житлової нерухомості 

 

Кредити для придбання 

житлової нерухомості з 

інвестиційною метою 

90% 

 

 

60% 

 

Передбачені обмеження у 

структурі кредитного портфеля 

під заставу нерухомості залежно 

від LTV 

У
го

р
щ

и
н

а 

Житлові іпотечні 

кредити 

Лізинг транспортних 

засобів 

 

Фінансовий лізинг 

нерухомості 

 

Кредити на 

фінансування 

транспортних засобів 

50% - в євро 

35% - в будь-яких інших іноземних валютах 

80% - в угорських форинтах 

 

55% - в євро 

40% - в будь-яких інших іноземних валютах 

85% - в угорських форинтах 

 

45% - в євро 

30% - в будь-яких інших іноземних валютах 

75% - в угорських форинтах 

С
л
о
в
ач

ч
и

н
а 

Житлові іпотечні 

кредити 
90% 
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Закінчення табл. 5.9 
Країни Види кредитів Граничні значення Інші характеристики 

Р
у
м

у
н

ія
 

Іпотечні житлові 

кредити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчі кредити 

85% - для кредитів у 

леях 

80% - для кредитів в 

іноземній валюті 

хеджованим 

позичальникам 

75% - для для 

кредитів в євро 

60% для кредитів в 

інших валютах 

нехеджованим 

позичальникам 

 

75% 

Для житлових іпотечних 

кредитів, які надаються в рамках 

державних програм LTV не 

встановлюється 

Л
и

тв
а 

Іпотечні житлові 

кредити 

 

 

Кредити для придбання 

сільськогосподарських 

земель з іншим 

цільовим призначенням, 

ніж фермерство 

 

Кредити для придбання 

нерухомості за межами 

Європейського 

економічного простору 

85% 

до 95% в рамках державних програм або за наявності 

страховки іпотечного кредиту 

 

40% 

 

 

 

 

 

70% 

Л
ат

в
ія

 

Іпотечні житлові 

кредити 

90% 

95%, якщо наявна 

гарантія держава 

LTV встановлюється лише у 

випадку, якщо вартість 

нерухомого майна перевищує 

100 місячних мінімальних 

зарплат і забезпечується лише 

нерухомістю 

Е
ст

о
н

ія
 

Іпотечні житлові 

кредити 

85% 

 

90%, якщо є 

гарантії KredEx 

KredEx - це фінансова установа, 

заснована Міністерством 

економіки та комунікацій, яке 

надає кредитні гарантії з 

державною гарантією на 

придбання будинків, а також 
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рішень, спрямованих на 
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 Кредити для 
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нерухомості 

90% 

Джерело: складено за даними [424] 
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Це пояснюється тим, що ціни на нерухомість залежать від циклу розвитку 

економіки і у довгостроковому періоді можливе їх суттєве коливання. Також 

варто відзначити, що застосовувані граничні значення – у середньому 80%-90% 

– є цілком виправданими і певним чином навіть завищеними, оскільки в періоди 

рецесії на ринках нерухомості її вартість може знижуватися на 40% і більше. 

Запровадження LTV в Україні, як і в інших країнах третьої групи, є 

доцільним у сегменті споживчого кредитування як достатньо ризикового 

кредитування, і зокрема, в сегменті житлового іпотечного кредитування, а також 

у сегменті валютного кредитування компаній, які не мають надходжень в 

іноземній валюті.  

Якщо оцінювати досвід України, то варто відзначити, що в період буму 

іпотечного кредитування були застосовані LTV-ліміти, але не як інструмент 

макропруденційної політики, а як інструмент запуску ринку іпотечних цінних 

паперів. Так, для кредитів під житлову нерухомість LTV мав бути не вище 75%, 

а під комерційну – не вище 60% [266, с. 239]. На наш погляд, в умовах намагання 

відновити ринок іпотечного кредитування, варто відразу запровадити такі 

обмеження, виходячи з досвіду цінових стрибків на ринку нерухомості. 

Зважаючи на те, що іпотечному кредитуванню необхідно надати певний імпульс, 

а вартість нерухомості є достатньо невисокою, можна встановити гнучкі 

граничні значення, починаючи з 90% і поступово знижувати до 75% залежно від 

темпів зростання вартості нерухомості. Такий підхід дозволить водночас і 

пожвавити розвиток іпотечного кредитування на початкових етапах, і відповідно 

його пригальмовувати на наступних етапах, щоб вкотре не наразитися на бум 

іпотечного кредитування.  

Застосування обмежень на інші показники – показники DTI (відношення 

обсягу кредиту до доходу) і DSTI (debt servise-to-income) (відношення платежів 

по кредиту до доходу за відповідний період, як правило, місяць) також суттєво 

посилює спроможність банків і банківської системи загалом адаптуватися до 

шоків кредитного ринку. Практика використання DTI у досліджуваній вибірці 
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країн існує в Чехії, Словаччині і Великій Британії. Так, у Чехії використовується 

обмеження у розмірі дев'ятикратного чистого річного доходу. Якщо ж має місце 

перевищення, то частка таких кредитів у сукупному кредитному портфелі не має 

бути вищою 5%. У Словаччині передбачене восьмикратне значення цього 

показника для житлових іпотечних і споживчих кредитів, а максимальна частка 

кредитів, які не відповідають такому критерію, у сукупному кредитному 

портфелі має бути не вище 10%. У Великій Британії значення показника не має 

перевищувати 5,7 рази для житлових іпотечних кредитів [370, 424]. 

Досвід Словаччини є показовим для запозичення Україною для 

використання під час кредитних через наявність певних паралелей. По-перше, 

значне зростання обсягів споживчого кредитування. Так, для Словаччини 

подвоєння обсягів споживчого кредитування упродовж шести років на фоні 

низьких відсоткових ставок зумовило занепокоєння і необхідність застосування 

адаптивних інструментів [370]. В Україні у 2007 р. порівняно з 2006 р., тобто за 

1 рік, відбулося подвоєння обсягів як споживчого, так і іпотечного кредитування, 

а у жовтні 2008 р. (до девальвації національної валюти) порівняно з груднем 

2007 р. – зростання склало відповідно 1,5 рази і 1,6 рази. Наразі в Україні також 

спостерігається прискорення споживчого кредитування, а саме у 2017/2016 рр.  – 

20,28%, у 2018/2017 рр. – 24,22%, у жовтні 2019 р. порівняно з груднем 2018 р. – 

14,61% [215]. Таким чином лише за три неповних роки відбулося зростання в 1,7 

рази. Зауважимо, що таке значне зростання відбувається в умовах достатньо 

високих відсоткових ставок. По-друге, наразі в Україні обговорюється 

можливість відновлення іпотечного кредитування, а це ще додасть боргового 

навантаження й відразу значного через великі обсяги іпотечних кредитів. На 

фоні невизначеності запровадження такого інструмента як DTI набуває 

особливого значення. Проте, зважаючи на специфіку України, варто зауважити, 

що встановлення граничних значень за DTI має корелювати з DSTI через високі 

відсоткові ставки і різні строки кредитів, що продемонстровано на рис. 5.12. 
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Рис. 5. 12. Значення DSTI і DTI залежно від виду кредиту, відсоткових ставок і 

строків за змодельованими даними 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

Для побудови рис. 5.12 були використані такі припущення: сума річного 

доходу 240000 грн, відповідно місячного 20000 грн. Процентні ставки за 

іпотечними кредитами становлять 10% і 15%. Строки надання таких кредитів 
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становлять 10, 15, 20 років. Відповідно за споживчими кредитами передбачені 

ставки у 15% і 25%, а строки становлять 1, 2, 3 роки. Платежі за кредитом 

розраховувалися за формулою ануїтету постнумерандум. Результати виявилися 

такими. По-перше, чим вищою є процентна ставка, тим нижчими мають бути 

граничні значення показників DTI і DSTI. За практикою країн ЄС граничні 

значення DSTI мають бути не нижче 50% [370], зокрема в Естонії, Литві, 

Угорщині, Словенії. Якщо брати за орієнтир саме 50%, то стає очевидним, що 

для України у сфері іпотечного кредитування за найприйнятніших умов граничні 

значення DTI не мають перевищувати чотирикратного значення, а у сфері 

споживчого кредитування – граничні значення DTI мають бути нижчими за 1, а 

найкраще знаходитися в діапазоні 0,4 ≤ 𝐷𝑇𝐼 ≤ 0,7. 

Стосовно інших обмежень на кредитні буми, які варто впроваджувати в 

країнах, що розвиваються, і які належать до інструментів макропруденційної 

політики, то їх можна згрупувати таким чином на основі дослідження обраної 

вибірки країн: підвищення вимог до капіталу, удосконалення розрахунку чи 

зміна граничних значень нормативів кредитного ризику, запровадження стрес-

тестування, лімітування процентних ставок тощо. 

У напрямку вдосконалення розрахунку нормативів адекватності капіталу 

рухаються такі країни, як Вірменія, Болгарія, Хорватія, Грузія, Латвія, Польща, 

Румунія, США. Передусім, мова йде не стільки про зміну підходів до розрахунку 

регулятивного капіталу чи його складових, а до розрахунку активів, зважених за 

ступенем ризику. Так, протягом останнього часу зміни стосувалися підвищення 

рівнів ризику кредитів в іноземних валютах, споживчих кредитів, а також 

переоцінка ризику інших активів. Переваги у застосуванні цього інструмента 

беззаперечні, але й є серйозний недолік – проциклічність, оскільки норми 

стосуватимуться вже наданих кредитів та розміщених коштів в інші активи. 

Зміна нормативів кредитного ризику також є впливовим інструментом як 

в частині змін до його розрахунку, так і граничних значень. Так, саме цей шлях 

було обрано у Вірменії і нормативи кредитного ризику були встановлені на рівні 
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20%. Варто зазначити, що на відміну від нормативів капіталу підвищені граничні 

значення нормативів кредитного ризику можна застосовувати до нових кредитів. 

Таким чином, дія цього інструмента буде більш ямкою. 

Стрес-тестування як інструмент макропруденційної політики і як 

інструмент адаптації є новим у застосунку. Для призупинення кредитних бумів 

може бути використаний як індикатор тих чи інших проблем, які можуть 

виникнути зі зміною зовнішніх параметрів. Застосований з цією метою у Чехії і 

Грузії. В Україні цей інструмент активно впроваджується, але наслідком його 

застосування є, як правило, вимога в докапіталізації банків. Таким чином, 

очевидно, що це достатньо вузьке використання результатів стрес-тестування і 

варто рухатися в напрямку не стільки докапіталізації банків, що в умовах дії 

шоків є практично неможливим, скільки в напрямку обмеження конкретних 

ризикових позицій банків. 

У Словенії було застосовано лімітування депозитних ставок як інструмент 

попередження кредитних бумів, однак, ефективність застосування цього 

інструмента достатньо складно оцінити. Крім того, є досвід такого обмеження у 

США, що призвело у результаті до відтоку коштів за кордон. 

Найбільш вдала практика була застосована у Литві, і це й призвело до 

вирішення низки проблем, які виникли внаслідок дії шоків кредитного ринку, - 

це впровадження правил відповідального кредитування, згідно яких передбачено 

вжиття низки заходів, у т.ч. запровадження LTV та DSTI, визначення 

максимальної дюрації кредиту, боргового навантаження позичальника тощо. 

Таким чином, існує ціла низка практик застосування інструментів 

макропруденційної політики задля розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи, які можуть бути запроваджені в країнах, що розвиваються, 

зокрема в Україні. Такими практиками, насамперед, є впровадження обмежень 

на зростання обсягів кредиту і встановлення граничних значень на такі 

показники, як відношення суми кредиту до вартості забезпечення, відношення 

суми кредиту до обсягу доходу, відношення платежів за кредитом до доходу 
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позичальника. Аналіз показав, що в умовах, які характерні для України, значення 

показників LTV та DTI мають бути нижчими, ніж в розвинених країнах не тільки 

через економічну невизначеність, але й через достатньо високі процентні ставки 

за кредитами. 

 

 

Висновки до п’ятого розділу 

Доведено, що до розбудови адаптивного потенціалу банківської системи 

до фінансових шоків мають бути залучені органи державної влади, фінансові 

регулятори і банки. Завданнями держави розбудові адаптивного потенціалу 

банківської системи до фінансових шоків мають бути: затвердження 

нормативно-правових актів, які сприятимуть адаптивній стійкості банківської 

системи, підвищення ефективності функціонування банків із державною 

власністю та мінімізація участі держави у банках, створення спеціального фонду 

для підтримки бізнесу у кризові періоди, активна участь у формуванні і 

функціонуванні рад з фінансової стабільності та створення спеціальних установ 

для мінімізації наслідків дисбалансів у банківській діяльності внаслідок дії 

фінансових шоків. 

З огляду на те, що адаптивний потенціал банківської системи до 

фінансових шоків є комплексом характеристик, які визначають здатність її 

адаптації до фінансових шоків, запропоновано виокремити такі характеристики: 

організаційні, технологічні і ресурсні. 

З’ясовано, що фінансові регулятори для розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи у розрізі організаційних характеристик мають посилити 

ступінь взаємодії між собою та державою, що можливо через активізацію 

діяльності і розширення повноважень рад з фінансової стабільності, зокрема, 

через посилення рівня прозорості їх функціонування, розширення складу рад 

через долучення саморегулівних організацій, переходу від рекомендаційного 

характеру прийнятих рішень до координаційно-регулятивного, переорієнтацією 
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на оцінювання не тільки поточних, а майбутніх викликів. Запропоновано 

посилити технологічні характеристики банківської системи у контексті 

фінансових регуляторів через збалансування акцентів між мікро- і 

макропруденційним регулюванням, підвищенням ефективності інструментів 

монетарної політики тощо. Відзначено роль ресурсів фінансових регуляторів, 

зокрема, в контексті створення національних платформ для підвищення рівня 

фінансової грамотності. 

Визначено, що банки для розбудови адаптивного потенціалу банківської 

системи можуть посилювати організаційні характеристики шляхом створення 

координаційно-регулятивних органів і посилення самодисципліни у здійсненні 

банківської діяльності. У розрізі технологічних характеристик банки мають 

рухатися у напрямках вдосконалення інструментів хеджування, зміни підходів 

до роботи з проблемними активами, використання нових технологій, зокрема, 

штучного інтелекту для прийняття рішень не тільки у сфері просування 

фінансових послуг, але й у сфері управління активами і пасивами банків, 

застосування нових фінансових технологій (віртуальні банки, інновації у сфері 

фондування тощо). Розкрито проблеми формування подушки безпеки у банках з 

огляду на проциклічність їх діяльності. 

Доведено, що подушка безпеки у банках на випадок шокових ситуацій 

може бути сформована за рахунок резервування та доформування капіталу, 

зокрема, через запровадження буферів капіталу. З’ясовано, що у всіх 

досліджуваних країнах формування резервів за кредитами відіграє значну роль, 

однак, має проциклічну природу. Натомість, буфери капіталу використовуються 

переважно в країнах першої і другої груп, у той час як у країнах третьої групи у 

переважній більшості знаходяться на стадії розробки через неможливість 

імплементувати вже функціонуючі моделі, на основі яких можна приймати 

рішення про запровадження і відповідно відмову від формування буферів 

капіталу, та необхідність створення власних моделей. Доведено, що 
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оптимальним є поєднання і резервування, і запровадження буферів капіталу для 

формування адаптивного потенціалу банківської системи до фінансових шоків. 

Зважаючи на те, що запровадження буферів капіталу у країнах третьої 

групи є проблематичним, запропоновано перейти до використання перш за все  

інструментів макропруденційної політики у сфері обмежень кредитування, а 

саме запровадження обмежень на зростання обсягів кредиту і встановлення 

граничних значень на такі показники, як відношення суми кредиту до вартості 

забезпечення, відношення суми кредиту до обсягу доходу, відношення платежів 

за кредитом до доходу позичальника. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки п’ятого розділу 

дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [48; 59; 60]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методологічні підходи та 

розроблено науково-практичні рекомендації, які в сукупності комплексно 

розв’язують наукову проблему адаптації банківської системи до фінансових 

шоків. Зокрема: 

1. Запропоновано концептуальний підхід до визначення сутності 

фінансових шоків, їхніх ознак і характеристик, а також підходів до їх 

класифікації. Основними ознаками фінансових шоків є: стохастичність, різка, 

істотна зміна ситуації, неконтрольованість і, в більшості випадків, реалізовані 

ризики. Наявність таких ознак практично унеможливлює розроблення та 

застосування індикаторів раннього попередження фінансових шоків, що помітно 

відрізняє їх від фінансових криз. Відмінністю перших від других є те, що 

наслідки фінансових шоків можуть бути й негативними, й позитивними, 

тимчасом як фінансових криз – виключно негативними. Запропонована 

класифікація фінансових шоків формує комплексне бачення, зокрема в контексті 

впливу на банківську систему. Доведено, що вони можуть виникати як зовні, так 

і всередині банківської системи, а також показано, що фінансові регулятори 

здатні виступати не тільки стабілізаторами банківської системи, а й 

продуцентами фінансових шоків. Класифікація таких шоків залежно від ринків, 

на котрих вони виникають, дала змогу, крім конкретизації їх сутності, 

сформувати системне бачення застосування інструментів адаптації до їх впливу 

на трьох рівнях: банків, фінансових регуляторів і держави. 

2. Зважаючи на економічну природу фінансових шоків, є потреба в 

розробленні інструментів подолання наслідків їх впливу, що уможливлюється в 

рамках концепції адаптації як процесу зміни характеристик банківської системи 

з метою припинення дії шоку, його локалізації та мінімізації витрат, а в 

кінцевому підсумку – відновлення стабільності цієї системи й підвищення її 

здатності до сприйняття майбутніх змін. Концептуально сформовано бачення 

адаптації як процесу, що включає шість основних блоків. Перший блок – 
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структуризація на інституційні рівні: банки, фінансові регулятори й держава. 

Доведено, що в шокових ситуаціях можливості банків адаптуватись обмежені, 

однак на рівні фінансових регуляторів і держави припустиме застосування 

інструментів (нормативних, адміністративних, економічних), здатних 

мінімізувати наслідки впливу фінансових шоків. Другий блок – цілі, котрі 

необхідно окреслити не тільки на оперативному і тактичному, а й на 

стратегічному рівнях. Третій блок – принципи, що утворюють фундамент 

ефективності адаптації банківської системи до фінансових шоків. Четвертий 

блок – види адаптації, крізь призму яких було проведено аналіз інструментів 

адаптації банківської системи до фінансових шоків. П’ятий блок – сукупність 

інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків, сформована 

залежно від видів фінансових шоків, котрі виникають на відповідних сегментах 

фінансового ринку. Шостий блок – критерії оцінювання ефективності адаптації 

банківської системи до фінансових шоків. 

3. Обґрунтовано, що методологія дослідження адаптації банківської 

системи до фінансових шоків містить теоретичну й емпіричну складові. В основу 

теоретичної складової покладено теорію фінансової крихкості (нестабільності) 

Х. Мінскі. Емпірична складова створює підґрунтя для використання економіко-

статистичних методів, котрі уможливлюють вимірювання та порівняння 

показників, релевантних у контексті дослідження як шоків, так і застосування 

інструментів адаптації. Здійснено бенчмаркінг фінансових систем розвинутих 

країн і тих, що розвиваються. У розрізі трьох груп аналізованих країн (перша 

включає США, Великобританію, Францію, Німеччину; друга – Польщу, 

Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, Словенію, Болгарію, Хорватію, країни 

Балтії; третя – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну) 

виявлено такі тенденції: збільшення фінансової глибини небанківських 

фінансових установ у переважній частині досліджених країн та помітне 

відставання країн третьої групи від решти. Удосконалено розрахунок показника 

фінансової глибини з урахуванням ступеня доларизації. Обґрунтовано 
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доцільність застосування скорингового підходу при оцінюванні фінансових 

шоків, який дає можливість проводити порівняння не лише в часі, а й між 

країнами. 

4. Систематизовано фінансові шоки депозитного ринку, серед котрих 

найбільш значущим для банків є шок відпливу вкладів. Розкрито специфіку 

цього шоку в трьох базових варіаціях: відплив вкладів із одного банку, 

системного банку та переважної частини банків, а також його наслідків для 

банківської системи за наявності гарантування вкладів. Вплив зазначеного шоку 

залежить від низки чинників, серед яких релевантними є наявність або 

відсутність державної системи гарантування вкладів, а також частки депозитів у 

зобов’язаннях банків. Основна увага при аналізі інтенсивності відпливу вкладів 

приділялася країнам третьої групи, де депозити відіграють визначальну роль у 

формуванні ресурсів банків. 

5. Показано, що дестабілізація банківської системи як розвинутих 

країн, так і тих, що розвиваються, великою мірою зумовлена шоками кредитного 

ринку. Запропоновано комплексний підхід до аналізу цих шоків шляхом їх 

структуризації на такі складові: кредитні буми, стрімке зростання проблемної 

заборгованості, зупинка в кредитуванні, а також різка зміна ціни кредитів, що є 

основою для застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних 

рівнях. Аналіз у розрізі обраних для дослідження груп країн засвідчив, що банки 

й розвинутих країн, і тих, що розвиваються, неадекватно оцінювали достатність 

резервів, тому гостро постала проблема неякісних кредитів. Найбільш шокові 

зміни спостерігалися в третій групі країн, зокрема за показником відношення 

проблемних кредитів до валових та у зв’язку з необхідністю доформування 

резервів за наданими банками кредитами. Основними причинами виникнення 

проблемної заборгованості стали: кредитні буми, завищені очікування щодо 

кредитоспроможності позичальників, падіння темпів економічного зростання, 

підвищення кредитних процентних ставок і коливання валютних курсів.  
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6. З’ясовано, що на функціонування банків країн Східного партнерства 

сильно впливає значна доларизація депозитів і кредитів. Причинами депозитної 

доларизації є: високий рівень інфляції та інфляційних очікувань, істотна 

девальвація національної валюти й, відповідно, наявність девальваційних 

очікувань, ефект гістерезису, інтегрованість до міжнародних ринків, корупція та 

тіньова економіка. Значна доларизація кредитів зумовлена їх захистом від 

інфляції й девальвації, підтримки учасників зовнішньоекономічних відносин, а 

також депозитною доларизацією. Показано, що розрахунок індексів доларизації 

банківських кредитів і депозитів в умовах дії фінансових шоків потребує 

вдосконалення (й це було продемонстровано в роботі), та запропоновано 

авторський підхід, оскільки за використання класичного підходу в разі раптової 

девальвації національних валют не враховуються різкі зміни валютного курсу. 

Аналіз гепів між доларизованими кредитами й депозитами банків дав змогу 

точніше оцінити можливості валютної трансформації щодо забезпечення їх 

ефективної діяльності та запропонувати відповідні моделі для визначення 

доцільності та обсягів валютної трансформації. 

7. Результати дослідження засвідчили неналежну ефективність 

інструментів адаптації до шоків депозитного ринку на рівні банків. Показано, що 

на рівні фінансових регуляторів і держави потенціал таких інструментів 

достатній для швидкого подолання депозитних шоків. Одним із інструментів є 

гарантування вкладів, однак, з огляду на відплив вкладів у розвинутих країнах 

під час глобальної фінансової кризи, цей запобіжник може не спрацьовувати. 

Доведено, що ефективне функціонування системи гарантування вкладів має 

відповідати певним очікуванням вкладників, наприклад у частині максимальної 

суми відшкодування, видів вкладів, за котрими можливе відшкодування, і 

строків їх доступності. У зв’язку з цим напрями вдосконалення системи 

гарантування вкладів в Україні були обґрунтовані з двох позицій – розширення 

можливостей фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 
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адаптації системи гарантування вкладів до сучасних реалій, зокрема в контексті 

приєднання до директив ЄС з гарантування вкладів. 

8. Сформовано систему інструментів адаптації до шоків кредитного 

ринку на рівні банків, фінансових регуляторів і держави. На відміну від 

інструментів адаптації до шоків депозитного ринку, інструменти адаптації до 

шоків кредитного ринку на рівні банків є високоефективними. Так, у разі різкого 

зростання обсягів проблемної заборгованості можуть бути використані такі 

інструменти: реструктуризація заборгованості, пошук банку-партнера для 

перекредитування, зміна напрямів кредитування, оптимізація витрат банку та 

зменшення процентної маржі, співпраця з міжнародними фінансовими 

установами, ліквідація проблемної заборгованості. Інструменти адаптації, які 

застосовуються фінансовими регуляторами в рамках реалізації монетарної й 

макропруденційної політики, багатофункціональні та ефективні щодо подолання 

більшості шоків кредитного ринку. Інструменти адаптації на рівні держави 

пристосовані до використання в постшоковий період. 

9. Систематизовано інструменти адаптації до шоків валютного ринку, 

а також окреслено їх недоліки. У результаті, на основі розгляду моделей 

валютної трансформації (нульова валютна трансформація, трансформація 

депозитів у національній валюті в кредити в іноземній валюті, трансформація 

валютних депозитів у кредити в національній валюті), запропоновано модель, 

яка структурує дохідність банку на три складові залежно від валюти залучених 

депозитів і валюти наданих кредитів. В основу моделі покладено припущення 

про доцільність трансформації валютних депозитів у кредити в національній 

валюті через істотну різницю в процентних ставках, характерну для країн третьої 

групи. На базі моделі проводиться аналіз двох управлінських підходів – 

стратегічного й тактичного. Перший характеризується часткою депозитів у 

іноземній валюті в сукупному обсязі депозитів, другий – часткою трансформації 

таких депозитів у кредити в національній валюті. Управління ризиками 

доларизації ґрунтується на застосуванні CVaR (Conditional Value-at-Risk), що дає 
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можливість ефективно враховувати вплив потенційних валютних шоків. 

Відповідно розроблені адаптивні стратегії, що базуються на побудові 

співвідношень депозитів та кредитів банку в різних валютах. 

10. Виконано кореляційно-регресійний аналіз впливу фінансових шоків 

на показники фінансової стійкості банківської системи, котрий засвідчив: шоки 

валютного ринку у формі девальвації національної валюти спричиняють 

збільшення показника відношення проблемних кредитів до капіталу й, 

відповідно, проблемних кредитів до загальної суми наданих кредитів, 

зменшення показника відношення регулятивного капіталу до зважених за 

ступенем ризику активів, зниження зобов’язань як у національній, так і в 

іноземній валютах; шоки кредитного ринку зумовлюють підвищення показників 

ліквідності, зокрема, відношення ліквідних активів до сукупних; шоки 

депозитного ринку призводять до скорочення сум кредитів на тлі зменшення 

обсягів зобов’язань. Швидкість адаптації залежить як від інтенсивності 

фінансових шоків, так і від їх тривалості, а також вихідних значень показників, 

що перебувають під впливом відповідних шоків. 

11. Аналіз впливу фінансових шоків на банківську систему України 

протягом двох криз (глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. та локальної 

банківської кризи 2014–2017 рр.) підтвердив, що інструменти адаптації для 

досягнення оперативних і тактичних цілей домінують над тими, які слугують 

реалізації стратегічних цілей. Ефективне застосування інструментів адаптації 

гальмувалося тривалим терміном прийняття рішень, зокрема в частині 

використання таких інструментів до шоків кредитного й валютного ринків. 

Порівняння застосування інструментів адаптації банківської системи до 

фінансових шоків у цих два періоди дає підстави стверджувати таке. По-перше, 

тоді активна адаптація та розбудова нових моделей поведінки переважали над 

пасивним пристосуванням до фінансових шоків. По-друге, банки з різною 

формою власності використовували неоднакові інструменти адаптації, є випадки 

неконкурентної поведінки, наприклад щодо підтримки банків із державною 
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формою власності, а в окремих випадках – і специфічним статусом. По-третє, 

цілі адаптації фінансових регуляторів до фінансових шоків зазнали 

кардинальних змін: якщо під час впливу шоків у 2008–2009 рр. головною метою 

НБУ був порятунок банків, то у 2014–2017 рр. – виведення більшості 

неплатоспроможних банків із ринку. Зміна цілей позначилася й на інструментарії 

адаптації, котрий теж набув шокового характеру. По-четверте, на рівні держави 

є потреба у створенні спеціальних агентств із викупу проблемних кредитів банків 

та, як варіант, випуску на основі придбаних активів цінних паперів, що 

гарантуватимуться державою й викуповуватимуться банками. Такий механізм 

сприяє очищенню балансів банків від проблемних кредитів, розмороженню 

резервів, відновленню кредитування.  

12. Обґрунтовано доцільність розвитку адаптивного потенціалу 

банківської системи та запропоновано розглядати його на трьох інституційних 

рівнях – держави, фінансових регуляторів, банків – у розрізі трьох блоків 

характеристик: організаційному, технологічному, ресурсному. Однією із 

характерних ознак фінансових шоків є випадковість, отже, неможливо 

заздалегідь передбачити виникнення фінансових шоків, однак можна створити 

базу для мінімізації наслідків їх впливу. Організаційні характеристики 

стосуються специфіки функціонування фінансових установ та їхніх регуляторів, 

а також їх об’єднань і координації їхньої діяльності. Технологічні 

характеристики пов’язані з розробленням відповідного інструментарію для 

адаптації до фінансових шоків, зокрема в частині віднайдення балансу між 

економічними й адміністративними інструментами. Ресурсні характеристики – 

це комплекс інформаційних, трудових і фінансових ресурсів, котрі можуть бути 

використані для мінімізації втрат від впливу фінансових шоків.  

13. Визначено напрями розвитку адаптивного потенціалу банківської 

системи України в розрізі тріади: держава, фінансові регулятори та банки. На 

рівні держави це затвердження нормативно-правових актів, які сприятимуть 

адаптивній стійкості банківської системи (вдосконалення функціонування 
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ринків капіталу, роботи з проблемними активами банків, захисту прав 

кредиторів); підвищення ефективності функціонування банків із державною 

власністю і зменшення участі в них держави; створення спеціального фонду для 

підтримки бізнесу в кризові періоди; активна участь у формуванні й 

функціонуванні рад із фінансової стабільності. На рівні фінансових регуляторів 

доцільно посилити їх взаємодію між собою та державою шляхом активізації 

діяльності й розширення повноважень рад із фінансової стабільності та зміни їх 

характеру від координаційного й рекомендаційного до регулятивного, 

прискорення імплементації інструментарію макропруденційної політики. На 

рівні банків розбудова адаптивного потенціалу можлива завдяки створенню 

координаційно-регулятивних органів і посилення самодисципліни у здійсненні 

банківської діяльності, вдосконаленню інструментів хеджування, зміні підходів 

до роботи з проблемними активами, використанню технологій штучного 

інтелекту при прийнятті рішень, розробленню новітніх фінансових технологій. 

14. Обґрунтовано доцільність розширення застосування інструментів 

макропруденційної політики в країнах, що розвиваються, зокрема в Україні. 

Аналіз засвідчив, що використання інструментів капіталу в рамках реалізації 

макропруденційної політики є ефективним чинником мінімізації наслідків 

впливу фінансових шоків, однак через брак історичних даних у таких країнах 

вони мають обмежений потенціал застосування. У зв’язку з цим запропоновано 

передусім запроваджувати в практику такі ефективні інструменти, як 

встановлення обмежень на зростання обсягів кредиту і граничних значень на 

певні показники, а саме: відношення суми кредиту до вартості забезпечення, 

відношення суми кредиту до обсягу доходу, відношення платежів за кредитом 

до доходу позичальника. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1. 

Прогнозовані процентні ставки кожним із фондів впродовж 12 місяців 

Строк Фонд 1 Фонд 2 Фонд 3 Фонд 4 Фонд 5 Фонд 6 Фонд 7 

1 25 25 25 25 25 25 25 

2 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 

3 24,8 24,6 24,4 24,2 24 23,8 23,6 

4 24,7 24,4 24,1 23,8 23,5 23,2 22,9 

5 24,6 24,2 23,8 23,4 23 22,6 22,2 

6 24,5 24 23,5 23 22,5 22 21,5 

7 24,4 23,8 23,2 22,6 22 21,4 20,8 

8 24,3 23,6 22,9 22,2 21,5 20,8 20,1 

9 24,2 23,4 22,6 21,8 21 20,2 19,4 

10 24,1 23,2 22,3 21,4 20,5 19,6 18,7 

11 24 23 22 21 20 19 18 

12 23,9 22,8 21,7 20,6 19,5 18,4 17,3 
Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця А.2 

Прогнозна процентна маржа фондів відповідно до початкових умов 

Показники 
Фонд 

1 

Фонд 

2 

Фонд 

3 

Фонд 

4 

Фонд 

5 

Фонд 

6 

Фонд 

7 

Відношення 

середнього строку 

залучення коштів до 

середнього строку 

їх розміщення 

0,5 0,4 0,33 0,25 0,13 0,1 0,08 

Процентна маржа 5,2 5,6 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 
Джерело: розраховано автором 
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Закінчення Додатку А 

Таблиця А.3. 

Фактичні процентні ставки впродовж 12 місяців 

Строк Фонд 1 Фонд 2 Фонд 3 Фонд 4 Фонд 5 Фонд 6 Фонд 7 

1 25 25 25 25 25 25 25 

2 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 24,9 25,3 

3 22,8 23,1 23,4 23,7 24 24,3 24,6 

4 23,25 23,55 23,85 24,15 24,45 24,75 25,05 

5 23,7 24 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5 

6 24,15 24,45 24,75 25,05 25,35 25,65 25,95 

7 24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 26,1 26,4 

8 25,05 25,35 25,65 25,95 26,25 26,55 26,85 

9 25,5 25,8 26,1 26,4 26,7 27 27,3 

10 25,95 26,25 26,55 26,85 27,15 27,45 27,75 

11 26,4 26,7 27 27,3 27,6 27,9 28,2 

12 26,85 27,15 27,45 27,75 28,05 28,35 28,65 
Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця А.4 

Реалізована процентна маржа фондів відповідно до заданих умов 

Показники 
Фонд 

1 

Фонд 

2 

Фонд 

3 

Фонд 

4 

Фонд 

5 

Фонд 

6 

Фонд 

7 

Відношення 

середнього строку 

залучення коштів до 

середнього строку 

їх розміщення 

0,5 0,4 0,33 0,25 0,13 0,1 0,08 

Процентна маржа 4,8 5,1 4,6 4,6 4,2 3,8 3,6 
Джерело: розраховано автором 
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Додаток Б 

Відношення валових заощаджень до ВВП, 2005 – 2019 рр., % 

 
Джерело: побудовано автором за даними [220] 
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Додаток В 

Динаміка відношення активів фінансових корпорацій до ВВП та до сукупного обсягу активів фінансових корпорацій 

країн Східного партнерства (2005 – 2016) 

Азербайджан 

 

Вірменія 
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Продовження Додатку В 

Білорусь 

 

Грузія 
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Закінчення Додатку В 

Молдова 

 

Україна 

 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 201, 207, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 222, 224, 225]  
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Додаток Д 

Динаміка відношення активів фінансових корпорацій до ВВП та до сукупного обсягу активів фінансових корпорацій 

окремих країн колишнього соціалістичного блоку (2005 – 2016) 

Польща 

 
Чехія
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Продовження Додатку Д 

Латвія 

Литва 
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Продовження Додатку Д 

Естонія 

Болгарія 
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Продовження Додатку Д 

Словаччина 

 
Словенія 
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Закінчення Додатку Д 

Румунія 

 
Угорщина 

 
Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 

228, 229, 230]  
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Додаток Е 

Динаміка відношення активів фінансових корпорацій до ВВП та до сукупного обсягу активів фінансових корпорацій 

окремих розвинених країн (2005 – 2016) 

Великобританія 

 

Німеччина
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Закінчення Додатку Е 

Франція 

 

США 

 

Джерело: побудовано автором на основі даних [193, 195, 200, 202, 220] 
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Додаток Ж 

Динаміка росту ВВП та активів фінансових корпорацій окремих країн (2005 – 2016) 

 

 



585 
 

 
 

Продовження Додатку Ж 
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Продовження Додатку Ж 
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Продовження Додатку Ж 
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Закінчення Додатку Ж 

 

 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230]  
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Додаток З 

Порівняння стандартних відхилень темпів приросту обсягів ВВП та активів банків 

 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230] 
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Додаток І 

Розрахунок інтенсивності шоку залежно від зміни обсягів активів та фінансової 

глибини 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

Німеччина 

2009 0 0 0 8 0 0 -8 3 3 1 

2010 8 0 0 -4 0 0 -2 -7 -5 -1 

2011 19 5 - 6 0 0 12 1 43 5 

2012 -1 0 0 -6 0 0 -5 -5 -17 -2 

2013 -20 0 -5 -19 - -10 -12 -12 -78 -8 

2014 -8 0 0 -15 - -6 -3 -5 -37 -4 

2015 4 0 0 -8 0 0 16 13 25 3 

2016 -4 0 0 -10 - -1 3 9 -3 -1 

Франція 

2009 16 0 0 19 0 0 -15 -8 12 2 

2010 1 0 0 -3 0 0 -17 -17 -36 -4 

2011 14 0 0 6 0 0 -2 -6 12 2 

2012 6 0 0 1 0 0 -2 -2 3 1 

2013 -10 0 0 -12 0 0 -7 -9 -38 -4 

2014 4 0 0 -1 0 0 0 2 5 1 

2015 6 0 0 -1 0 0 7 5 17 2 

2016 2 0 0 -2 0 0 1 7 8 1 

США 

2009 7 0 0 0 0 0 -17 -14 -24 -3 

2010 -17 0 0 -14 - -2 -19 -19 -71 -8 

2011 10 0 0 2 0 0 0 -1 11 2 

2012 16 0 0 -1 0 0 18 5 38 4 

2013 19 0 - 6 0 0 19 19 63 7 

2014 20 4 - 11 0 0 12 13 60 7 

2015 16 0 0 -1 0 0 -1 -3 11 2 

2016 8 0 0 1 0 0 -6 -1 2 1 

Велика Британія 

2009 14 0 0 20 0 0 -18 -12 4 1 

2010 -10 0 0 -8 0 0 -20 -20 -58 -6 

2011 0 0 0 -1 0 0 -9 -14 -24 -3 

2012 -1 0 0 -8 0 0 -1 -8 -18 -2 

2013 -14 0 0 -14 0 0 -4 -6 -38 -4 

2014 -19 0 0 -20 0 0 -5 -10 -54 -6 

2015 -13 0 0 -16 0 0 0 -1 -30 -3 

2016 14 0 0 12 0 0 20 20 66 7 
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Продовження Додатку І 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

 Литва 

2009 16 0 0 20 9 - -19 19 45 5 

2010 1 0 0 -10 0 0 -17 -19 -45 -5 

2011 -15 0 0 -19 0 0 -12 -19 -65 -7 

2012 -8 0 0 -15 0 0 -3 -10 -36 -4 

2013 0 0 0 -11 0 0 6 5 0 -1 

2014 7 0 0 -2 0 0 19 17 41 5 

2015 3 0 0 -1 0 0 4 10 16 2 

2016 3 0 0 0 0 0 0 8 11 2 

Латвія 

2009 13 0 0 20 10 - -20 20 43 5 

2010 1 0 0 1 0 0 -17 -12 -27 -3 

2011 -15 0 0 -18 0 0 -11 -20 -64 -7 

2012 -13 0 0 -20 - -2 -4 -15 -54 -6 

2013 4 0 0 -7 0 0 14 7 18 2 

2014 9 0 0 2 0 0 20 20 51 6 

2015 8 0 0 0 0 0 9 12 29 3 

2016 -11 0 0 -9 0 0 -6 -4 -30 -4 

Естонія 

2009 11 0 0 18 1 - -18 -1 11 2 

2010 -16 0 0 -8 0 0 -19 -16 -59 -6 

2011 -20 0 0 -20 - -12 -13 -20 -85 -9 

2012 0 0 0 -13 0 0 7 -3 -9 -1 

2013 8 0 0 -3 0 0 20 19 44 5 

2014 13 0 0 -1 0 0 20 19 51 6 

2015 18 0 0 9 0 0 18 20 65 7 

2016 11 0 0 5 0 0 0 5 21 3 

 Польща 

2009 20 15 - 10 2 - -3 -2 42 5 

2010 11 0 - -1 0 0 -10 -8 -8 -1 

2011 19 7 - 4 0 0 -4 -4 22 3 

2012 16 4 - 5 0 0 -1 0 24 3 

2013 12 0 - 2 0 0 -1 0 13 2 

2014 16 4 - 5 0 0 0 1 26 3 

2015 13 2 - 1 0 0 0 -1 15 2 

2016 9 0 0 3 0 0 -2 0 10 1 
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Продовження Додатку І 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

Словаччина 

2009 9 0 0 7 0 0 -12 9 13 2 

2010 -19 0 0 -18 - -9 -18 -11 -75 -8 

2011 1 0 0 -1 0 0 -6 -1 -7 -1 

2012 3 0 0 -2 0 0 5 1 7 1 

2013 9 0 0 1 0 0 19 12 41 5 

2014 11 0 0 2 0 0 10 5 28 3 

2015 13 0 0 4 0 0 9 6 32 4 

2016 13 0 0 5 0 0 2 3 23 3 

 Чехія 

2009 16 8 - 8 1 - -2 0 31 4 

2010 5 0 0 3 0 0 -7 -3 -2 -1 

2011 7 0 - 3 0 0 -4 -4 2 1 

2012 9 2 - 8 1 - 0 5 25 3 

2013 13 5 - 5 0 - 10 1 34 4 

2014 14 6 - 1 0 0 7 -2 26 3 

2015 7 0 - -2 0 0 -2 -4 -1 -1 

2016 9 2 - 2 0 0 -1 1 13 2 

 Угорщина 

2009 16 0 0 17 1 - -7 -1 26 3 

2010 0 0 0 1 0 0 -12 -11 -22 -3 

2011 -11 0 0 6 0 0 -10 -3 -18 -2 

2012 -19 0 0 -20 - -4 -6 -15 -64 -7 

2013 0 0 0 -12 0 0 8 -4 -8 -1 

2014 1 0 0 -3 0 0 12 6 16 2 

2015 -6 0 0 -10 0 0 0 2 -14 -2 

2016 0 0 0 -6 0 0 2 2 -2 -1 

 Румунія 

2009 19 0 0 20 0 0 -20 -20 -1 -1 

2010 6 0 0 0 0 0 -20 -17 -31 -4 

2011 7 0 0 -2 0 0 -8 -10 -13 -2 

2012 2 0 0 -8 0 0 -3 -8 -17 -2 

2013 1 0 0 -8 0 0 -2 -2 -11 -2 

2014 3 0 0 -9 0 0 0 -1 -7 -1 

2015 3 0 0 -8 0 0 1 0 -4 -1 

2016 5 0 0 -9 0 0 4 0 0 -1 
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Продовження Додатку І 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

 Словенія 

2009 20 3 - 19 3 - -5 6 46 5 

2010 7 0 0 7 0 0 -11 -5 -2 -1 

2011 -3 0 0 -4 0 0 -11 -11 -29 -3 

2012 -9 0 0 1 0 0 -7 -3 -18 -2 

2013 -20 0 0 -10 0 0 -5 -6 -41 -5 

2014 -20 0 0 -19 - -4 -2 -7 -52 -6 

2015 -18 0 0 -14 0 0 0 -2 -34 -4 

2016 -15 0 0 -11 0 0 4 4 -18 -2 

 Болгарія 

2009 20 6 - 9 0 0 -12 -7 16 2 

2010 11 0 0 -11 0 0 -17 -16 -33 -4 

2011 10 0 0 -1 0 0 -9 -3 -3 -1 

2012 14 0 0 6 0 0 -1 11 30 3 

2013 15 0 0 8 0 0 5 15 43 5 

2014 9 0 0 0 0 0 -1 -2 6 1 

2015 2 0 0 -5 0 0 -4 -5 -12 -2 

2016 5 0 0 -4 0 0 -1 -2 -2 -1 

 Хорватія 

2009 13 0 0 12 3 - -7 3 24 3 

2010 8 0 0 6 0 0 -4 -1 9 1 

2011 9 0 0 7 0 - -1 0 15 2 

2012 0 0 0 3 0 0 -4 -3 -4 -1 

2013 1 0 0 0 0 0 -2 -3 -4 -1 

2014 7 0 0 2 0 0 5 0 14 2 

2015 1 0 0 -3 0 0 0 -2 -4 -1 

2016 -4 0 0 -7 0 0 -2 -3 -16 -2 

 Азербайджан 

2009 13 4 - 19 13 - -15 13 47 5 

2010 5 0 0 -2 0 0 -19 -15 -31 -4 

2011 4 0 0 -5 0 0 -11 -12 -24 -3 

2012 6 0 0 0 0 0 -1 -4 1 1 

2013 8 0 0 9 0 0 7 18 42 5 

2014 10 0 0 14 5 - 9 19 57 6 

2015 7 0 0 20 17 - 0 20 64 7 

2016 -2 0 0 -8 0 0 -10 -20 -40 -5 
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Продовження Додатку І 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

 Вірменія 

2009 8 6 - 19 20 - -6 12 59 6 

2010 6 3 - 6 0 0 -7 -8 0 -1 

2011 9 8 - 7 2 - 0 -5 21 3 

2012 9 8 - 6 0 - 3 -4 22 3 

2013 8 7 - 11 8 - 1 7 42 5 

2014 6 3 - 0 0 0 -2 -8 -1 -1 

2015 3 0 0 2 0 0 -5 -2 -2 -1 

2016 5 2 - 5 0 0 0 1 13 2 

 Білорусь 

2009 15 13 - 18 12 - -6 6 58 6 

2010 18 17 - 9 0 0 0 -4 40 4 

2011 7 1 - -6 0 0 -11 -16 -25 -3 

2012 19 19 - -12 - -2 15 -16 23 3 

2013 20 20 - -4 0 0 20 -1 55 6 

2014 12 8 - 4 0 0 -5 17 36 4 

2015 8 2 - 1 0 0 -11 8 8 1 

2016 7 1 - 4 0 0 -8 5 9 1 

 Грузія 

2009 1 0 0 0 0 0 -20 -19 -38 -4 

2010 1 0 0 -4 0 0 -15 -16 -34 -4 

2011 10 1 - 4 0 0 9 0 24 3 

2012 9 0 0 1 0 0 11 1 22 3 

2013 6 0 0 9 0 0 0 12 27 3 

2014 6 0 0 7 0 0 -2 3 14 2 

2015 4 0 0 1 0 0 -3 -4 -2 -1 

2016 5 0 0 2 0 0 0 -3 4 1 

 Молдова 

2009 4 0 0 0 0 0 -12 -8 -16 -2 

2010 -2 0 0 -8 0 0 -14 -14 -38 -4 

2011 3 0 0 -4 0 0 -3 -4 -8 -1 

2012 8 0 0 5 0 0 13 14 40 4 

2013 10 3 - 6 0 0 17 13 49 5 

2014 9 2 - 7 0 0 5 6 29 3 

2015 -14 0 0 -11 - 0 -15 -15 -55 -6 

2016 -19 0 0 -19 - -9 -12 -17 -76 -8 
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Продовження Додатку І 

  GRA ∆GRAt GRFD ∆GRFDt ∆EAt ∆EFDt ∑ Integr 

 Україна 

2009 7 0 0 9 0 0 -19 -8 -11 -2 

2010 6 0 0 -6 0 0 -13 -19 -32 -4 

2011 7 0 0 -3 0 0 -3 -7 -6 -1 

2012 6 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

2013 5 0 0 5 0 0 -1 14 23 3 

2014 -10 0 0 -3 0 0 -10 -3 -26 -3 

2015 -20 0 0 -13 0 0 -13 -11 -57 -6 

2016 5 0 0 -20 - -7 19 -15 -18 -2 

Джерело: побудовано автором на основі даних [192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 

202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230] 
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Додаток К 

Темпи приросту кредитів та депозитів в національній та іноземній валютах через визначені проміжку часу в розрізі 

інтенсивності шоку та аналізованих країн 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

Країни Україна Вірменія Грузія Азербайджан Білорусь Молдова 

Інтенсивність 

шоку 
5 6 4 4 7 7 6 7 5 6 7 6 7 6 4 7 

К
р
ед

и
ти

 в
 і

н
о
зе

м
н

ій
 в

ал
ю

ті
 

Через 1 

місяць 
-2,0 -1,2 10,6 -3,4 -1,9 3,0 -3,0 0,5 -0,3 0,1 0,7 0,2 -2,2 -2,8 0,5 -2,2 

Через 3 

місяці 
-6,9 -4,0 5,9 -7,5 -9,1 6,8 -2,9 -2,8 -0,6 -0,9 4,3 -8,8 -1,8 4,2 4,2 -8,2 

Через 6 

місяців 
-12,4 -10,0 -6,5 -16,0 -10,4 14,3 -3,4 -5,9 -0,4 -0,5 3,6 -16,1 -6,1 16,8 0,3 -4,9 

Через 9 

місяців 
-17,0 -19,6 -11,5 -17,2 -15,7 20,8 -3,6 -8,5 -1,2 - -6,4 -28,7 3,8 24,3 -4,2 -17,4 

Через 12 

місяців 
-19,7 -25,7 -17,5 -22,1 -21,1 24,3 -5,7 -9,8 0,1 - -18,0 -36,0 14,1 41,8 -10,2 -20,2 

К
р
ед

и
ти

 в
 н

ац
іо

н
ал

ьн
ій

 в
ал

ю
ті

 

Через 1 

місяць 
1,3 -1,1 0,1 0,2 -2,7 -8,4 -0,5 -1,0 1,3 1,3 -0,9 -7,5 2,4 0,6 -0,2 1,1 

Через 3 

місяці 
7,2 -3,3 0,2 -2,0 -7,4 -14,8 -4,4 -12,8 2,9 5,3 -4,8 -8,9 8,5 -1,0 -1,1 4,2 

Через 6 

місяців 
10,5 -6,5 -1,8 -9,2 -7,0 -13,5 -5,3 -25,7 7,5 13,6 -7,2 -13,1 14,4 3,8 -1,6 2,7 

Через 9 

місяців 
19,2 -8,0 -6,3 -8,9 -12,4 -4,4 -6,9 -30,8 10,9 - -11,6 -19,7 13,2 11,7 4,5 -5,7 

Через 12 

місяців 
21,9 -9,9 -11,2 -14,2 -17,6 -1,3 -5,3 -31,2 4,4 - -18,1 -21,3 20,2 21,8 6,0 -10,2 
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Закінчення Додатку К 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 

Країни Україна Вірменія Грузія Азербайджан Білорусь Молдова 

Інтенсивність 

шоку 
5 6 4 4 7 7 6 7 5 6 7 6 7 6 4 7 

Д
еп

о
зи

ти
 в

 і
н

о
зе

м
н

ій
 в

ал
ю

ті
 

Через 1 

місяць 
-1,1 -6,9 8,9 -2,8 -6,8 -5,3 -1,0 13,4 0,5 5,4 8,2 -12,8 -1,6 -2,0 1,1 0,9 

Через 3 

місяці 
-4,6 -15,3 1,9 -10,3 -12,3 -1,6 -1,5 3,9 1,5 6,0 14,4 -1,9 0,5 10,0 2,2 -4,2 

Через 6 

місяців 
-14,3 -22,9 -7,7 -21,4 -17,8 5,5 3,7 -8,6 2,1 6,4 19,1 0,6 7,8 14,3 3,9 -7,6 

Через 9 

місяців 
-11,3 -30,0 -19,2 -26,3 -23,3 21,0 7,9 -1,4 8,5 - 23,1 -9,2 21,7 27,0 7,6 -35,5 

Через 12 

місяців 
-7,1 -37,3 -25,7 -31,2 -26,4 28,3 12,5 3,8 16,6 - 5,3 -23,9 27,2 37,5 6,6 -37,5 

Д
еп

о
зи

ти
 в

 н
ац

іо
н

ал
ь
н

ій
 

в
ал

ю
ті

 

Через 1 

місяць 
-5,0 -4,2 0,4 0,7 -2,4 -8,5 -5,1 -17,1 2,8 -2,1 -9,9 -7,6 3,7 -0,7 5,7 -5,1 

Через 3 

місяці 
-11,9 -4,7 -2,7 -2,4 -1,8 -10,0 -4,1 -24,5 3,0 -3,4 -19,4 -0,8 11,6 14,0 17,2 -3,9 

Через 6 

місяців 
-18,1 -4,1 -5,3 -4,2 0,8 5,1 1,5 -19,1 3,6 2,0 -27,8 9,0 22,5 36,6 19,6 -5,0 

Через 9 

місяців 
-17,8 -8,8 -8,1 -1,6 3,9 8,1 -0,6 -11,8 -0,7 - -30,3 17,8 52,7 60,5 8,6 -26,2 

Через 12 

місяців 
-23,5 -11,0 -6,0 1,4 10,7 -2,8 9,8 2,1 -4,6 - -31,4 36,8 75,4 54,6 -2,5 -22,0 

Джерело: розраховано автором на основі даних [211, 212, 213, 215, 224, 225].
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Додаток Л 

Показники депозитних шоків у банківських системах Німеччини, 

Хорватії, Україні, Грузії та Вірменії за 2009 – 2016 рр. 

Роки 
Однофакторна модель Двофакторна модель 

𝐺𝑅𝐷 ∆𝐺𝑅𝐷𝑡 ∆𝐸𝐷𝑡 ∑ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 𝐺𝑅𝐷/𝐾 ∆𝐺𝑅𝐷/𝐾𝑡  ∆𝐸𝐷/𝐾𝑡  ∑ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 

Німеччина 

2009 -10 -2 -5 -17 -2 -12 -7 -4 -40 -4 

2010 -1 0 -1 -2 -1 -3 0 0 -5 -1 

2011 1 0 3 4 1 0 0 2 6 1 

2012 2 1 10 13 2 -2 0 1 12 2 

2013 1 0 0 1 1 -6 0 -2 -7 -1 

2014 1 0 0 1 1 -7 -2 -2 -10 -1 

           

2015 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 

2016 2 1 3 6 1 1 0 3 10 2 

Хорватія 

2009 0 0 -6 -6 -1 -11 0 2 -15 -2 

2010 4 1 1 6 1 3 0 9 18 2 

2011 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1 

2012 1 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 

2013 2 0 0 2 1 5 0 4 11 2 

2014 -4 0 -2 -6 -1 -5 0 -4 -15 -2 

2015 3 0 8 11 2 15 8 11 45 5 

2016 4 2 9 15 2 -2 0 -9 4 1 

Україна 

2009 -19 0 -20 -39 -4 -4 0 13 -30 -3 

2010 15 5 15 35 4 11 0 20 66 7 

2011 10 0 15 25 3 8 0 13 46 5 

2012 9 0 7 16 2 5 0 0 21 3 

2013 11 0 0 11 2 2 0 -7 6 1 

2014 -20 -2 -19 -41 -5 1 0 -5 -45 -5 

2015 -18 0 -5 -23 -3 20 20 20 37 4 

2016 3 0 19 22 3 0 0 -19 3 1 

Грузія 

2009 3 0 -18 -15 -2 2 0 5 -8 -1 

2010 18 12 11 41 5 9 1 7 58 6 

2011 20 20 20 60 7 17 10 9 96 10 

2012 10 0 -4 6 1 2 0 -9 -1 -1 

2013 13 1 -3 11 2 0 0 -12 -1 -1 

2014 7 0 -7 0 0 -19 0 -18 -37 -4 

2015 4 0 -5 -1 -1 8 0 8 15 2 

2016 4 0 -2 2 1 3 0 2 7 1 
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Закінчення Додатку Л 

Роки 
Однофакторна модель Двофакторна модель 

𝐺𝑅𝐷 ∆𝐺𝑅𝐷𝑡 ∆𝐸𝐷𝑡 ∑ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 𝐺𝑅𝐷/𝐾 ∆𝐺𝑅𝐷/𝐾𝑡  ∆𝐸𝐷/𝐾𝑡  ∑ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 

Вірменія 

2009 17 15 -6 26 3 -20 -1 -10 -5 -1 

2010 13 6 -8 11 2 7 0 12 30 4 

2011 19 19 12 50 6 20 11 18 99 10 

2012 10 1 -5 6 1 9 0 3 18 2 

2013 19 19 16 54 6 16 7 3 80 9 

2014 -9 0 -16 -25 -3 -12 0 -20 -57 -6 

2015 5 0 -2 3 1 4 0 -3 4 1 

2016 13 6 16 35 4 0 0 -7 28 3 

 

Джерело: розраховано автором на основі [206, 211, 215, 225]. 
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Додаток M 

Ліміти (нормативи) валютного ризику в країнах Східного партнерства на початок 2018 року 

Країна Види лімітів Підходи до розрахунку Обмеження Особливі заходи  

У
к
р
аї

н
а Загальна довга відкрита 

валютна позиція банку 

(Загальна довга валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

3% Зниження ліміту з 20% 

Загальна коротка валютна 

позиція банку 

(Загальна коротка валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

8% Зниження ліміту з 10% 

В
ір

м
ен

ія
 

Валова іноземна валютна 

позиція 

(загальна сума абсолютних 

величин позицій різних 

інвалют). 

(Іноземна валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

10% З 14.04.2010 по 31.07.2010 виключно як сума 

довгих позицій всіх іноземних валют, а з 

01.08.2010 - валова іноземна валютна позиція. 

Іноземна валютна позиція за 

окремими валютами 

(Позиція за кожною окремою 

валютою /Капітал банку)∙100% 

7% Кожна іноземна валютна позиція за окремою 

валютою для періоду з 14.04.2010 по 

31.07.2010 є довгою позицією кожної валюти, 

а з 01.08.2010 - відкритою позицією кожної 

валюти. 

Г
р
у
зі

я 

Валова відкрита  валютна 

позиція 

(Валова відкрита валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

20% Відсутня інформація 

А
зе

р
б

ай
д

ж
ан

 

10 лімітів валютної позиції в 

залежності від виду валюти 

(тверда, мяка) та за 

банківськими металами  

(Відкрита валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

Відсутня 

інформація 

Відсутня інформація 

Відкрита валютна позиція (Відкрита валютна 

позиція/Капітал банку) ∙100% 

10% 21.12.2015 призупинені вимоги щодо 

відкритої валютної позиції до 01.01.2016; 

З 01.01. 2016. Обговорювалося питання щодо 

зниження ліміту до 3%. 
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Закінчення Додатку M 
Країна Види лімітів Підходи до розрахунку Обмеження Особливі заходи  

Б
іл

о
р
у
сь

 

 

Сумарна відкрита позиція за 

всіма видами іноземних 

валют і дорогоцінних 

металів 

(Сумарна відкрита валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

10% Голова Правління Національного банку 

Республіки Білорусь має правло збільшувати 

розмір нормативів обмеження валютного 

ризику не більше ніж в 1,5 рази за умови 

дотримання протягом останніх дванадцяти 

місяців нормативів безпечного 

функціонування 

Чиста відкрита позиція по 

кожному виду іноземної 

валюти і дорогоцінного 

металу 

(Відкрита валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

10% 

Чиста відкрита позиція за 

форвардними угодами по 

кожному виду іноземної 

валюти і дорогоцінного 

металу 

(Відкрита валютна 

позиція/Капітал банку)∙100% 

10% 

М
о
л
д

о
в
а 

Довга (коротка) відкрита 

валютна позиція за кожною 

іноземною валютою 

(Довга (коротка) відкрита 

валютна позиція за кожною 

іноземною валютою/Капітал 

банку)∙100% 

+10% 

 (-10%) 

Відсутня інформація 

Сума довгих (коротких) 

відкритих валютних позицій 

по всіх валютах 

 

(Сумарна довга (коротка) 

відкрита валютна позиція за 

кожною іноземною 

валютою/Капітал банку)∙100% 

+20% 

(-20%) 

Співвідношення між сумою 

балансових валютних 

активів і сумою балансових 

валютних зобов'язань  

(Балансові валютні 

активи/Балансові валютні 

зобов’язання)∙100%-100% 

±25% 

Джерело: розраховано автором на основі даних [94, 211, 212, 213, 215, 224, 225]
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Додаток Н 

Факторний аналіз покриття резервами проблемних кредитів та навантаження 

проблемних кредитів на капітал за 2008 – 2017 рр., % 

Німеччина (Модель 1) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C -19.53 1.52 -4.74 -2.60 -8.93 -5.97 -5.94 -1.00 - 

C/LP 3.79 0.06 1.39 1.98 2.50 0.87 0.94 -0.55 - 

LP/NPL -4.75 1.07 1.61 1.77 1.48 3.30 3.70 3.63 - 

Сума -20.49 2.65 -1.74 1.15 -4.95 -1.80 -1.30 2.08 - 

Німеччина (Модель 2) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/2

015 

2017/  

2016 

NPL*/LLP 35.22 -4.32 2.89 -1.65 7.46 2.48 1.57 -1.85 - 

LLP/LP -19.10 1.75 -3.88 -0.61 -7.13 -5.28 -4.62 -1.02 - 

LP/C -4.60 -0.07 -1.60 -1.95 -2.76 -0.90 -0.86 0.36 - 

Сума 11.52 -2.63 -2.59 -4.22 -2.43 -3.70 -3.92 -2.51 - 

Німеччина (Модель 3) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/2

015 

2017/2

016 

NPL*/LP 16.12 -2.56 -0.99 -2.27 0.33 -2.80 -3.06 -2.87 - 

LP/LLP 19.10 -1.75 3.88 0.61 7.13 5.28 4.62 1.02 - 

LLP/C -23.70 1.69 -5.48 -2.57 -9.89 -6.18 -5.49 -0.66 - 

Сума 11.52 -2.63 -2.59 -4.22 -2.43 -3.70 -3.92 -2.51 - 

Франція (Модель 1) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 26.44 -5.82 -0.26 -8.83 -0.68 -11.28 -2.85 -2.32 -7.73 

C/LP -6.33 2.08 4.06 6.74 2.33 2.63 0.77 -1.83 -0.88 

LP/NPL -26.94 4.16 -8.37 -0.04 -2.62 3.78 2.21 4.47 7.75 

Сума -6.84 0.42 -4.56 -2.13 -0.97 -4.87 0.13 0.33 -0.86 

Франція (Модель 2) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 3.71 -0.35 3.65 1.89 0.78 4.28 -0.10 -0.23 0.60 

LLP/LP 4.02 -1.12 1.25 -0.80 0.58 -3.73 -0.78 -1.44 -2.95 

LP/C 1.27 -0.62 -1.33 -2.59 -0.82 -1.13 -0.29 0.64 0.30 

Сума 9.00 -2.09 3.57 -1.49 0.54 -0.57 -1.17 -1.04 -2.05 

Франція (Модель 3) 

Фактори 
2009/ 

2008 

2010/2

009 

2011/2

010 

2012/2

011 

2013/2

012 

2014/2

013 

2015/2

014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 7.73 -1.47 4.90 1.09 1.36 0.56 -0.88 -1.68 -2.35 

LP/LLP -4.02 1.12 -1.25 0.80 -0.58 3.73 0.78 1.44 2.95 

LLP/C 5.29 -1.75 -0.08 -3.39 -0.24 -4.86 -1.07 -0.81 -2.64 

Сума 9.00 -2.09 3.57 -1.49 0.54 -0.57 -1.17 -1.04 -2.05 

 



603 
 

 
 

Продовження Додатку Н 

Велика Британія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 35.95 -4.17 1.26 -2.36 -1.91 -17.68 -22.04 -4.90 -3.37 

C/LP 18.65 3.08 0.67 0.63 3.74 -3.22 -1.18 1.67 -4.66 

LP/NPL -51.54 -4.51 -0.07 3.73 6.28 23.41 16.89 3.20 9.96 

Сума 3.06 -5.61 1.86 2.00 8.12 2.51 -6.33 -0.04 1.94 

Велика Британія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -1.04 3.97 -1.30 -1.31 -3.91 -0.91 1.56 0.01 -0.26 

LLP/LP 10.92 -0.50 0.84 -0.69 0.47 -3.77 -3.22 -0.29 -0.59 

LP/C -3.73 -1.40 -0.29 -0.25 -0.95 0.58 0.16 -0.15 0.34 

Сума 6.15 2.07 -0.75 -2.24 -4.40 -4.10 -1.50 -0.43 -0.51 

Велика Британія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017 

/2016 

NPL*/LP 9.88 3.47 -0.46 -1.99 -3.45 -4.68 -1.66 -0.28 -0.85 

LP/LLP -10.92 0.50 -0.84 0.69 -0.47 3.77 3.22 0.29 0.59 

LLP/C 7.19 -1.91 0.55 -0.93 -0.48 -3.19 -3.06 -0.44 -0.25 

Сума 6.15 2.07 -0.75 -2.24 -4.40 -4.10 -1.50 -0.43 -0.51 

Польща (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 14.20 22.41 -1.27 -4.81 -5.48 4.70 -8.59 -6.41 -4.52 

C/LP 10.69 -1.03 -2.99 9.09 2.14 -5.35 2.40 1.75 3.89 

LP/NPL -32.01 -10.56 3.65 -7.89 2.92 2.15 7.01 4.74 1.90 

Сума -7.13 10.82 -0.62 -3.61 -0.42 1.49 0.82 0.08 1.27 

Польща (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 3.09 -5.37 0.36 2.19 0.25 -0.81 -0.46 -0.04 -0.55 

LLP/LP 4.14 2.92 -0.70 0.82 -0.64 -0.11 -1.04 -0.67 -0.08 

LP/C -1.78 0.14 0.49 -1.75 -0.41 0.89 -0.40 -0.25 -0.48 

Сума 5.45 -2.31 0.15 1.26 -0.81 -0.03 -1.90 -0.97 -1.11 

Польща (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 7.23 -2.45 -0.34 3.01 -0.39 -0.92 -1.50 -0.71 -0.63 

LP/LLP -4.14 -2.92 0.70 -0.82 0.64 0.11 1.04 0.67 0.08 

LLP/C 2.36 3.06 -0.21 -0.93 -1.06 0.78 -1.44 -0.93 -0.56 

Сума 5.45 -2.31 0.15 1.26 -0.81 -0.03 -1.90 -0.97 -1.11 
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Угорщина (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 20.91 21.47 24.23 0.67 2.37 -5.22 -12.14 -25.12 -36.15 

C/LP 16.78 -5.78 -0.93 10.57 3.25 8.63 4.50 2.11 3.66 

LP/NPL -49.58 -8.55 -16.61 -8.41 -2.52 4.25 17.56 26.44 31.43 

Сума -11.89 7.14 6.69 2.83 3.10 7.66 9.92 3.42 -1.06 

Угорщина (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 10.97 -10.91 -11.92 -6.57 -6.46 -13.73 -11.93 -2.67 0.51 

LLP/LP 23.65 14.59 22.51 13.41 5.66 2.48 -2.82 -4.90 -4.43 

LP/C -10.53 5.38 0.90 -12.61 -3.28 -6.28 -1.66 -0.45 -0.50 

Сума 24.09 9.07 11.49 -5.77 -4.07 -17.52 -16.40 -8.02 -4.42 

Угорщина (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 34.62 3.69 10.59 6.84 -0.80 -11.24 -14.75 -7.57 -3.92 

LP/LLP -23.65 -14.59 -22.51 -13.41 -5.66 -2.48 2.82 4.90 4.43 

LLP/C 13.12 19.97 23.41 0.79 2.38 -3.79 -4.48 -5.35 -4.93 

Сума 24.09 9.07 11.49 -5.77 -4.07 -17.52 -16.40 -8.02 -4.42 

Чеська Республіка (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 14.54 4.34 -0.34 -1.15 -0.51 -3.68 -4.24 -5.08 -9.86 

C/LP 9.28 2.28 -0.29 1.77 2.45 3.61 1.79 -0.09 0.80 

LP/NPL -31.43 -8.46 1.53 -0.21 0.42 -3.77 1.02 7.96 9.13 

Сума -7.61 -1.83 0.90 0.41 2.36 -3.84 -1.43 2.78 0.08 

Чеська Республіка (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 4.61 1.67 -0.90 -0.40 -2.12 3.53 1.36 -2.34 -0.05 

LLP/LP 7.25 3.14 -0.33 0.31 0.85 -0.04 -1.25 -2.22 -3.25 

LP/C -2.83 -1.08 0.15 -0.88 -1.07 -1.73 -0.92 0.04 -0.29 

Сума 9.04 3.72 -1.08 -0.97 -2.34 1.76 -0.81 -4.52 -3.59 

Чеська Республіка (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 11.87 4.81 -1.23 -0.09 -1.27 3.49 0.11 -4.56 -3.30 

LP/LLP -7.25 -3.14 0.33 -0.31 -0.85 0.04 1.25 2.22 3.25 

LLP/C 4.43 2.06 -0.18 -0.57 -0.22 -1.77 -2.16 -2.18 -3.54 

Сума 9.04 3.72 -1.08 -0.97 -2.34 1.76 -0.81 -4.52 -3.59 
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Словаччина (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014 

/2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 33.55 3.37 -4.82 -8.38 -2.45 -1.73 3.51 2.11 -3.12 

C/LP 24.26 -0.04 2.24 4.39 0.67 -1.70 -3.38 -2.40 -2.69 

LP/NPL -65.98 -5.74 2.13 3.86 0.87 -1.98 4.81 5.17 10.66 

Сума -8.17 -2.42 -0.45 -0.13 -0.91 -5.41 4.94 4.88 4.85 

Словаччина (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 2.80 1.48 0.31 0.08 0.49 3.18 -2.84 -2.51 -2.19 

LLP/LP 8.25 0.90 -0.78 -1.12 -0.44 -1.03 0.03 -0.06 -0.95 

LP/C -3.46 0.01 -0.68 -1.23 -0.17 0.51 0.89 0.50 0.44 

Сума 7.59 2.39 -1.15 -2.27 -0.11 2.67 -1.91 -2.06 -2.70 

Словаччина (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 11.05 2.38 -0.48 -1.04 0.05 2.16 -2.80 -2.57 -3.14 

LP/LLP -8.25 -0.90 0.78 1.12 0.44 1.03 -0.03 0.06 0.95 

LLP/C 4.79 0.91 -1.46 -2.35 -0.61 -0.52 0.93 0.44 -0.51 

Сума 7.59 2.39 -1.15 -2.27 -0.11 2.67 -1.91 -2.06 -2.70 

Румунія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 189.12 41.09 25.68 1.12 15.44 -38.52 -5.30 -19.39 - 

C/LP -3.78 0.98 -4.84 24.25 5.98 -6.73 -8.65 1.82 - 

LP/NPL -

149.67 

-40.76 -17.62 -23.54 -17.90 25.35 1.79 16.21 - 

Сума 35.68 1.31 3.22 1.84 3.52 -19.90 -12.16 -1.37 - 

Румунія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -8.57 -0.90 -3.19 -2.25 -4.11 33.82 18.36 2.37 - 

LLP/LP 8.95 5.46 3.21 4.28 2.56 -23.17 -8.91 -13.28 - 

LP/C 0.18 -0.13 0.75 -4.09 -0.71 3.44 5.52 -1.37 - 

Сума 0.57 4.43 0.77 -2.06 -2.27 14.10 14.98 -12.28 - 

Румунія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 0.38 4.56 0.03 2.02 -1.56 10.66 9.46 -10.90 - 

LP/LLP -8.95 -5.46 -3.21 -4.28 -2.56 23.17 8.91 13.28 - 

LLP/C 9.14 5.33 3.96 0.19 1.84 -19.72 -3.38 -14.65 - 

Сума 0.57 4.43 0.77 -2.06 -2.27 14.10 14.98 -12.28 - 
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Словенія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 22.95 23.31 23.70 18.79 6.61 -14.09 -11.93 -32.26 -24.87 

C/LP -1.39 -2.02 -2.26 -1.20 0.33 9.94 5.77 1.49 0.21 

LP/NPL -11.62 -15.45 -17.79 -12.90 7.33 7.46 10.07 34.71 26.84 

Сума 9.95 5.84 3.66 4.69 14.27 3.31 3.91 3.93 2.18 

Словенія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -12.26 -8.60 -7.21 -12.39 -37.59 -7.19 -5.79 -4.19 -1.10 

LLP/LP 18.32 19.76 25.13 25.43 7.39 -3.35 -3.03 -9.61 -3.37 

LP/C 1.18 1.88 2.65 1.73 -0.36 -8.03 -2.84 -0.46 -0.03 

Сума 7.23 13.04 20.56 14.77 -30.55 -18.57 -11.66 -14.27 -4.51 

Словенія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 6.06 11.16 17.91 13.03 -30.19 -10.54 -8.82 -13.80 -4.48 

LP/LLP -18.32 -19.76 -25.13 -25.43 -7.39 3.35 3.03 9.61 3.37 

LLP/C 19.50 21.64 27.78 27.16 7.04 -11.38 -5.87 -10.08 -3.40 

Сума 7.23 13.04 20.56 14.77 -30.55 -18.57 -11.66 -14.27 -4.51 

Хорватія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 17.41 14.13 8.39 3.79 11.49 7.28 15.34 -11.22 -18.99 

C/LP 1.17 -0.72 -1.46 2.58 -2.08 1.57 -5.78 7.76 6.54 

LP/NPL -24.47 -17.39 -4.40 -5.15 -5.63 -4.21 1.39 11.69 12.40 

Сума -5.90 -3.97 2.53 1.21 3.79 4.63 10.95 8.22 -0.05 

Хорватія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 3.43 3.94 -3.45 -1.84 -5.58 -7.24 -14.82 -10.52 0.05 

LLP/LP 6.19 8.14 5.55 5.54 7.45 6.78 4.93 -1.33 -3.45 

LP/C -0.39 0.44 1.17 -2.24 1.65 -1.20 2.98 -2.96 -1.81 

Сума 9.23 12.51 3.26 1.46 3.51 -1.67 -6.91 -14.81 -5.21 

Хорватія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 9.62 12.08 2.10 3.70 1.86 -0.46 -9.90 -11.84 -3.40 

LP/LLP -6.19 -8.14 -5.55 -5.54 -7.45 -6.78 -4.93 1.33 3.45 

LLP/C 5.80 8.57 6.72 3.30 9.09 5.58 7.91 -4.29 -5.26 

Сума 9.23 12.51 3.26 1.46 3.51 -1.67 -6.91 -14.81 -5.21 
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Болгарія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 61.16 64.93 13.32 13.27 2.62 -25.14 5.83 -2.50 -10.74 

C/LP 17.33 -9.32 0.02 -2.80 0.98 8.61 -12.67 -1.01 -0.51 

LP/NPL -97.35 -52.49 -15.24 -6.95 -0.99 0.39 6.22 4.95 10.24 

Сума -18.85 3.13 -1.90 3.52 2.60 -16.14 -0.61 1.43 -1.02 

Болгарія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 4.92 -1.84 2.32 -5.09 -4.17 34.34 1.08 -2.77 1.85 

LLP/LP 8.57 12.65 6.60 5.61 1.99 -17.78 -6.16 -3.39 -10.41 

LP/C -1.89 2.12 -0.01 1.50 -0.54 -9.26 11.42 0.98 0.47 

Сума 11.60 12.93 8.90 2.02 -2.73 7.30 6.34 -5.19 -8.09 

Болгарія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 13.49 10.81 8.92 0.52 -2.19 16.56 -5.09 -6.16 -8.56 

LP/LLP -8.57 -12.65 -6.60 -5.61 -1.99 17.78 6.16 3.39 10.41 

LLP/C 6.68 14.77 6.59 7.10 1.45 -27.04 5.26 -2.41 -9.94 

Сума 11.60 12.93 8.90 2.02 -2.73 7.30 6.34 -5.19 -8.09 

Латвія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 177.49 10.34 13.50 -27.03 -25.03 -16.38 -14.37 -9.58 -8.93 

C/LP -0.26 2.02 4.29 5.44 7.43 -1.90 15.81 2.01 9.60 

LP/NPL -

190.62 
-4.69 7.79 27.19 19.56 21.79 -0.79 19.09 3.29 

Сума -13.39 7.67 25.59 5.60 1.96 3.51 0.65 11.52 3.96 

Латвія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP 9.32 -29.49 -64.30 -10.60 -1.96 -2.13 -0.29 -3.62 -0.91 

LLP/LP 82.88 28.29 15.17 -11.57 -4.66 -2.53 0.14 -0.25 0.01 

LP/C 0.12 -4.61 -3.66 -2.92 -1.97 0.26 -1.57 -0.07 -0.15 

Сума 92.33 -5.81 -52.79 -25.09 -8.59 -4.40 -1.71 -3.94 -1.05 

Латвія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 92.21 -1.20 -49.13 -22.17 -6.62 -4.67 -0.15 -3.87 -0.90 

LP/LLP -82.88 -28.29 -15.17 11.57 4.66 2.53 -0.14 0.25 -0.01 

LLP/C 83.00 23.67 11.51 -14.49 -6.62 -2.27 -1.42 -0.32 -0.14 

Сума 92.33 -5.81 -52.79 -25.09 -8.59 -4.40 -1.71 -3.94 -1.05 
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Продовження Додатку Н 

Литва (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 81.84 -1.34 -3.93 -12.00 -10.95 -10.67 8.48 0.82 -12.58 

C/LP 16.59 5.01 -1.13 1.67 0.84 0.85 -11.57 -10.44 1.25 

LP/NPL -87.31 0.94 6.96 7.06 6.33 8.02 15.86 10.73 4.55 

Сума 11.11 4.62 1.91 -3.27 -3.77 -1.80 12.76 1.12 -6.78 

Литва (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -20.26 -24.65 -7.97 12.61 12.06 4.63 -15.10 -1.15 8.29 

LLP/LP 126.20 12.91 -13.49 -26.71 -22.90 -18.34 -2.19 -5.81 -9.08 

LP/C -21.27 -17.59 3.01 -4.30 -1.91 -1.59 8.20 6.31 -1.00 

Сума 84.67 -29.33 -18.45 -18.40 -12.74 -15.31 -9.09 -0.65 -1.79 

Литва (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 105.94 -11.74 -21.46 -14.10 -10.83 -13.72 -17.30 -6.96 -0.79 

LP/LLP -

126.20 

-12.91 13.49 26.71 22.90 18.34 2.19 5.81 9.08 

LLP/C 104.94 -4.69 -10.48 -31.01 -24.81 -19.93 6.01 0.50 -10.08 

Сума 84.67 -29.33 -18.45 -18.40 -12.74 -15.31 -9.09 -0.65 -1.79 

Естонія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 63.62 2.50 -7.53 -24.06 -19.93 -8.69 0.20 -6.81 -13.38 

C/LP 21.40 2.65 -4.48 3.02 1.23 3.49 -4.75 2.62 2.20 

LP/NPL -69.12 -1.50 10.82 12.30 12.66 1.48 8.55 3.23 4.19 

Сума 15.90 3.65 -1.20 -8.75 -6.04 -3.72 4.01 -0.97 -6.99 

Естонія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -8.53 -3.88 1.28 9.95 4.67 1.72 -1.28 0.28 2.12 

LLP/LP 26.80 3.02 -7.20 -15.57 -10.28 -1.79 -1.03 -0.86 -2.66 

LP/C -6.75 -1.55 2.69 -2.23 -0.67 -1.21 1.07 -0.54 -0.53 

Сума 11.52 -2.42 -3.24 -7.85 -6.28 -1.28 -1.23 -1.13 -1.07 

Естонія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 18.27 -0.87 -5.92 -5.62 -5.61 -0.08 -2.31 -0.59 -0.55 

LP/LLP -26.80 -3.02 7.20 15.57 10.28 1.79 1.03 0.86 2.66 

LLP/C 20.06 1.46 -4.51 -17.80 -10.95 -3.00 0.05 -1.41 -3.19 

Сума 11.52 -2.42 -3.24 -7.85 -6.28 -1.28 -1.23 -1.13 -1.07 
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Продовження Додатку Н 

Україна (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 167.03 -1.54 -3.17 13.64 -16.69 74.05 74.66 0.59 19.69 

C/LP -1.83 10.69 2.44 -9.09 -0.10 -41.44 -43.29 13.78 52.90 

LP/NPL -

164.53 

-7.63 2.39 -7.97 13.64 -30.30 -30.80 -6.31 -64.12 

Сума 0.67 1.52 1.66 -3.42 -3.15 2.31 0.57 8.07 8.47 

Україна (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -0.26 -2.09 -2.13 4.28 5.24 -2.89 -1.50 -40.47 -34.15 

LLP/LP 22.81 4.20 -0.30 2.00 -10.68 14.67 29.18 19.70 55.15 

LP/C 0.25 -4.91 -0.99 4.00 0.06 18.64 40.27 -18.89 -40.19 

Сума 22.80 -2.80 -3.41 10.28 -5.38 30.42 67.95 -39.66 -19.19 

Україна (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 22.55 2.11 -2.42 6.28 -5.45 11.78 27.68 -20.77 21.00 

LP/LLP -22.81 -4.20 0.30 -2.00 10.68 -14.67 -29.18 -19.70 -55.15 

LLP/C 23.07 -0.71 -1.29 6.00 -10.62 33.31 69.45 0.81 14.96 

Сума 22.80 -2.80 -3.41 10.28 -5.38 30.42 67.95 -39.66 -19.19 

Вірменія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C - - 12.04 5.35 4.20 20.58 5.08 -2.48 -8.58 

C/LP - - -6.13 -3.60 0.80 -6.03 2.23 2.71 -0.24 

LP/NPL - - -3.16 -1.83 -5.50 -14.01 -4.02 5.25 6.00 

Сума - - 2.75 -0.08 -0.50 0.54 3.29 5.48 -2.82 

Вірменія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP - - -0.98 0.04 0.31 -0.39 -3.70 -5.49 2.36 

LLP/LP - - 1.58 0.64 2.29 7.71 5.87 0.15 -5.08 

LP/C - - 1.64 1.32 -0.36 3.19 -1.79 -1.79 0.14 

Сума - - 2.24 2.00 2.23 10.51 0.38 -7.13 -2.58 

Вірменія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP - - 0.60 0.68 2.60 7.32 2.17 -5.34 -2.72 

LP/LLP - - -1.58 -0.64 -2.29 -7.71 -5.87 -0.15 5.08 

LLP/C - - 3.22 1.96 1.93 10.90 4.08 -1.64 -4.94 

Сума - - 2.24 2.00 2.23 10.51 0.38 -7.13 -2.58 
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Закінчення Додатку Н 

Грузія (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C 28.48 -6.93 -10.32 -23.14 -10.46 -1.71 5.08 18.53 -9.59 

C/LP 14.85 -1.46 -2.65 0.29 0.07 0.08 -12.71 -2.90 -2.40 

LP/NPL -38.96 3.60 16.69 11.03 10.41 0.09 5.81 -15.22 10.61 

Сума 4.37 -4.79 3.71 -11.82 0.03 -1.54 -1.83 0.40 -1.38 

Грузія (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LLP -0.99 1.55 -1.10 3.37 -0.01 0.30 0.37 -0.09 0.42 

LLP/LP 2.74 -0.89 -1.12 -2.67 -0.98 -0.13 -0.68 1.53 -1.65 

LP/C -0.94 0.16 0.23 -0.03 -0.01 -0.01 1.13 0.28 0.33 

Сума 0.82 0.81 -1.99 0.67 -0.99 0.16 0.82 1.73 -0.90 

Грузія (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

NPL*/LP 1.76 0.66 -2.22 0.70 -0.99 0.17 -0.31 1.44 -1.23 

LP/LLP -2.74 0.89 1.12 2.67 0.98 0.13 0.68 -1.53 1.65 

LLP/C 1.80 -0.74 -0.89 -2.70 -0.99 -0.14 0.45 1.82 -1.32 

Сума 0.82 0.81 -1.99 0.67 -0.99 0.16 0.82 1.73 -0.90 

Білорусь (Модель 1) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

LLP/C - - 1.16 10.89 -0.41 -1.18 23.19 16.78 -1.32 

C/LP - - 7.14 -3.32 -1.94 -1.18 1.90 6.80 1.60 

LP/NPL - - -6.40 -10.91 7.46 0.64 -22.45 -29.53 -0.16 

Сума - - 1.91 -3.35 5.11 -1.72 2.64 -5.95 0.12 

Білорусь (Модель 2) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/2016 

NPL*/LLP - - -0.98 1.86 -3.50 1.06 -1.54 6.18 -0.20 

LLP/LP - - 2.69 2.78 -0.98 -0.91 8.80 16.19 0.32 

LP/C - - -2.31 1.22 0.81 0.46 -0.67 -4.67 -1.82 

Сума - - -0.61 5.86 -3.67 0.60 6.59 17.70 -1.71 

Білорусь (Модель 3) 

Фактори 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/2016 

NPL*/LP - - 1.71 4.64 -4.48 0.15 7.26 22.37 0.12 

LP/LLP - - -2.69 -2.78 0.98 0.91 -8.80 -16.19 -0.32 

LLP/C - - 0.38 4.00 -0.17 -0.46 8.13 11.52 -1.51 

Сума - - -0.61 5.86 -3.67 0.60 6.59 17.70 -1.71 

Джерело: розраховано автором на основі даних [206] 
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Додаток О 

Дані стосовно введення мораторію в комерційних банках України в 2008 – 2009 рр. 

№ Назва банку 
Група 

банків 

Дата 

введення 

тимчасової 

адміністрації 

Дата 

завершення дії 

тимчасової 

адміністрації 

Дата 

початку 

мораторію 

Дата 

закінчення 

мораторію 

Повторне 

введення 

мораторію 

Результат 

1 ЗАТ «АК ПІБ» І 07.10.2008 07.10.2009 08.10.2008 08.04.2009 Ні Банк функціонує 

2 АКБ «Національний кредит» IV 19.12.2008 19.12.2009 19.12.2008 18.06.2009 Так Банк функціонує 

3 ТОВ «Укрпромбанк» І 20.01.2009 21.01.2010 21.01.2009 21.07.2009 Так Банкрутство 

4 ВАТ КБ «Причорномор’я» IV 02.02.2009 02.08.2009 02.02.2009 02.08.2009 Ні Банкрутство  

5 АКБ «Київ» ІІІ 09.02.2009 09.02.2010 09.02.2009 09.08.2009 Так Банк функціонує 

6 ВАТ КБ «Надра» І 10.02.2009 10.02.2010 11.08.2009  10.02.2010 Так Банк функціонує 

7 ТОВ «Західінкомбанк» IV 13.02.2009 12.02.2010 13.02.2009 13.08.2009 Так Банк функціонує 

8 АКБ «Одеса-Банк» IV 23.02.2009 22.02.2010 23.02.2009 23.08.2009 Ні Банкрутство 

9 АКБ «Трансбанк» IV 02.03.2009 02.03.2010 02.03.2009 01.09.2009 Так Банкрутство 

10 ВАТ «БІГ Енергія» IV 16.03.2009 15.03.2010 16.03.2009 15.09.2009 Так Банкрутство 

11 ВАТ «РОДОВІД БАНК» ІІ 16.03.2009 15.03.2010 16.03.2009 15.09.2010 Так Санаційний банк 

12 АБ «Банк регіонального розвитку» IV 24.03.2009 23.03.2010 24.03.2009 24.09.2009 Так Банкрутство 

13 ВАТ КБ «АРМА» IV 17.04.2009 17.04.2010 17.04.2009 16.10.2009 Так Банкрутство 

14 ВАТ «Дністер» IV 17.04.2009 16.04.2010 17.04.2009 16.09.2009 Так Банкрутство 

15 АКБ «Європейський» ІІІ 15.05.2009 14.05.2010 15.05.2009 14.11.2009 Ні Банкрутство 

16 ВАТ КБ «Національний стандарт» IV 15.05.2009 14.05.2010 15.05.2009 14.11.2009 Ні Банкрутство 

17 ВАТ АБ «Укргазбанк» І 09.06.2009 09.12.2009 Мораторій не був встановлений Банк функціонує 

18 ВАТ КБ «Володимирський» IV 17.07.2009 17.07.2010 17.07.2009 16.01.2010 Так Банкрутство 

19 ВАТ «Банк Столиця» IV 20.07.2009 20.07.2010 20.07.2009 19.01.2010 Так Банкрутство 

20 ПАТ «Інпромбанк» IV 11.09.2011 10.09.2010 11.09.2011 10.12.2009 Так Банкрутство 

21 ТОВ «Банк «УФГ» IV 14.09.2009 13.09.2010 14.09.2009 13.12.2009 Ні  Банкрутство 

22 ВАТ КБ «Іпобанк» ІV 02.10.2009 02.10.2010 02.10.2009 01.01.2010 Ні Банкрутство 

23 АКБ «Східно - Європейський банк» ІV 05.10.2009 05.10.2010 05.10.2009 04.10.2009 Ні Банкрутство 

24 ТОВ «Діалогбанк» IV 16.10.2009 15.04.2010 16.10.2009 15.01.2010 Так Банкрутство 

Джерело: складено згідно [10, 252] 
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Додаток П 

Темпи приросту активів банків, що збанкрутували, % 

№ Назва банку 
Група 

банків 
04.2008 07.2008 10.2008 01.2009 04.2009 07.2009 10.2009 01.2010 

1 ТОВ «Укрпромбанк» І 11,77 7,97 20,92 -3,25 -38,56 -3,66 7,94 - 

В загальному по І групі 7,83 7,75 7,29 30,05 -5,50 -0,70 2,45 0,17 

2 ВАТ «РОДОВІД БАНК» ІІ 10,55 9,04 11,43 -1,29 -16,73 -20,55 4,22 86,33 

 В загальному по ІІ групі 5,31 8,43 7,55 21,88 -8,82 -2,14 5,95 -5,05 

3 АКБ «Європейський» ІІІ 11,93 6,08 8,69 17,59 9,39 -21,62 - - 

 В загальному по ІІІ групі 12,56 9,01 10,04 -17,67 -2,53 0,84 1,14 -15,63 

4 ВАТ КБ «Причорномор’я» ІV 8,57 4,73 9,29 -19,33 -48,54 - - - 

5 АКБ «Одеса-Банк» ІV 12,98 11,93 7,45 14,37% -29,02 -22,26 - - 

6 АКБ «Трансбанк» ІV 3,16 -1,75 2,70 3,36 -24,61 -44,65 -40,49 -51,89 

7 ВАТ «БІГ Енергія» ІV -1,26 5,32 5,14 -3,37% -16,94 -6,93 -3,54 -17,91 

8 АБ «Банк регіонального розвитку» ІV -1,40 -1,03 2,68 17,38% -22,82 -5,21 -5,39 - 

9 ВАТ КБ «АРМА» ІV 17,66 -4,87 8,61 -7,08 -22,41 -12,48 -65,24 -24,78 

10 ВАТ «Дністер» ІV 9,26 11,14 3,53 9,16 -28,17 -42,40 -53,16 -26,39 

11 ВАТ КБ «Національний стандарт» ІV 33,44 18,72 3,60 -5,42 24,97 -43,36 - - 

12 ВАТ КБ «Володимирський» ІV 50,74 4,23 2,38 17,92 -10,75 -3,94 -7,85 -13,64 

13 ВАТ «Банк Столиця» ІV 1,45 -3,54 9,61 -6,84 -1,55 -6,86 -50,68 -4,66 

14 ПАТ «Інпромбанк» ІV 14,83 4,62 5,64 4,83 -14,65 -7,57 -21,46 -10,62 

15 
ТОВ «Банк «Українська фінансова 

група» 
ІV -13,28 5,52 1,68 6,40 -7,61 

-

13,69% 
-52,99 - 

16 ВАТ КБ «Іпобанк» ІV 23,48 10,80 2,88 6,71 17,27 16,14 -25,28 -85,88 

17 АКБ «Східно - Європейський банк» ІV 43,42 -15,93 15,85 10,85 -6,42 -1,96 -0,37 - 

18 ТОВ «Діалогбанк» ІV 5,64 0,06 15,31 0,94 -4,58 4,75 8,56 -42,34 

 В загальному по IV групі 5,67 10,54 13,84 19,09 -7,39 0,97 2,68 0,52 

Джерело: розраховано та складено згідно даних [215] 
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Додаток Р 

Темпи приросту зобов’язань банків, що збанкрутували, % 

№ Назва банку 
Група 

банків 
04.2008 07.2008 10.2008 01.2009 04.2009 07.2009 10.2009 01.2010 

1 ТОВ «Укрпромбанк» І 13,09 7,21 7,90 7,96 -12,28 -1,60 -1,07 - 

В загальному по І групі 7,01 8,03 6,88 28,80 -6,12 -0,36 2,37 -1,17 

2 ВАТ «РОДОВІД БАНК» ІІ 11,60 9,90 12,49 -3,04 -17,27 -8,29 -16,04 68,04 

 В загальному по ІІ групі 4,26 8,57 7,56 21,21 -9,36 -1,66 6,29 -3,78 

3 АКБ «Європейський» ІІІ 13,00 -5,94 10,45 21,64 12,48 -19,25 - - 

 В загальному по ІІІ групі 13,60 8,36 10,98 -20,26 -2,65 2,40 -3,36 -14,35 

4 ВАТ КБ «Причорномор’я» ІV 13,09 7,21 7,90 7,96 -12,28 -1,60 -1,07 - 

5 АКБ «Одеса-Банк» ІV 11,91 6,61 13,86 -26,76 -10,53 - - - 

6 АКБ «Трансбанк» ІV 16,74 14,50 8,96 15,85 -34,69 -9,89 - - 

7 ВАТ «БІГ Енергія» ІV 3,02 1,11 -2,17 6,58 -16,24 -6,54 -7,13 -4,22 

8 АБ «Банк регіонального розвитку» ІV -0,65 -1,22 0,80 20,19 -23,30 -2,66 -4,92 - 

9 ВАТ КБ «АРМА» ІV 20,13 -5,78 9,66 -7,95 -25,33 -5,42 2,20 -11,92 

10 
ВАТ «Селянський комерційний банк 

«Дністер» 
ІV 10,19 12,32 3,55 10,29 -30,68 -17,91 -2,25 -2,42 

11 ВАТ КБ «Національний стандарт» ІV 29,67 20,82 3,70 -5,57 27,69 -40,85 - - 

12 ВАТ КБ «Володимирський» ІV 65,88 4,59 2,50 20,32 -11,99 -4,43 2,41 -28,26 

13 ВАТ «Банк Столиця» ІV 1,49 -6,60 5,96 -10,23 -2,33 -8,87 -7,56 -2,03 

14 ПАТ «Інпромбанк» ІV 16,62 5,08 5,88 5,27 -16,37 -8,63 -17,44 -1,34 

15 
ТОВ «Банк «Українська фінансова 

група» 
ІV -16,50 8,28 1,79 3,34 -9,62 -17,77 -18,12 - 

16 ВАТ КБ «Іпобанк» ІV 29,85 12,60 3,07 7,99 20,51 18,53 -23,24 -9,00 

17 АКБ «Східно - Європейський банк» ІV 45,29 -17,48 17,09 11,92 -6,69 5,54 0,23 - 

18 ТОВ «Діалогбанк» ІV 10,47 -0,62 27,84 1,51 -7,47 7,13 14,11 -11,01 

 В загальному по IV групі 5,12 11,94 13,12 20,34 -8,64 2,02 3,42 0,31 

Джерело: розраховано та складено згідно даних [215] 
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Додаток С 

Темпи приросту обсягу власного капіталу банків, що збанкрутували, % 

№ Назва банку 
Група 

банків 
04.2008 07.2008 10.2008 01.2009 04.2009 07.2009 10.2009 01.2010 

1 ТОВ «Укрпромбанк» І 2,13 14,06 119,66 -44,98 -230,63 6,43 -32,95 - 

В загальному по І групі 15,05 5,49 10,71 40,14 -0,98 -3,07 3,00 9,82 

2 ВАТ «РОДОВІД БАНК» ІІ 2,47 1,82 1,84 16,27 -12,23 -117,11 -850,88 172,67 

 В загальному по ІІ групі 13,51 7,45 7,48 26,73 -5,04 -5,35 3,54 -14,07 

3 АКБ «Європейський» ІІІ 1,38 137,95 1,08 -1,62 -8,76 -38,72 - - 

 В загальному по ІІІ групі 6,49 13,07 4,47 -1,20 -1,92 -7,10 26,34 -21,09 

4 ВАТ КБ «Причорномор’я» ІV 3,00 1,33 0,60 -3,34 -110,59 - - - 

5 АКБ «Одеса-Банк» ІV 0,66 2,15 1,03 7,58 -0,99 -62,65 - - 

6 АКБ «Трансбанк» ІV 4,74 -34,11 87,08 -25,83 -133,79 1187,28 37,80 23,51 

7 ВАТ «БІГ Енергія» ІV 6,33 -5,75 0,52 10,94 -10,92 -9,31 -23,29 -141,69 

8 АБ «Банк регіонального розвитку» ІV -8,37 0,90 21,35 -5,80 -17,79 -30,29 -11,72 - 

9 ВАТ КБ «АРМА» ІV 2,58 1,67 1,60 -0,82 -2,99 -48,63 -701,11 -4,16 

10 
ВАТ «Селянський комерційний банк 

«Дністер» 
ІV 3,24 2,86 3,37 0,52 -7,21 -195,38 220,55 12,91 

11 ВАТ КБ «Національний стандарт» ІV 72,62 2,33 2,69 -3,98 0,08 -72,62 - - 

12 ВАТ КБ «Володимирський» ІV 0,75 2,28 1,73 4,49 -2,77 -1,07 -65,72 232,69 

13 ВАТ «Банк Столиця» ІV 1,35 4,67 18,35 0,45 -0,05 -3,10 -126,62 11,46 

14 ПАТ «Інпромбанк» ІV 2,57 1,04 3,70 1,22 0,14 0,03 -47,81 -106,93 

15 ТОВ «Банк «Українська фінансова група» ІV 1,86 -5,13 1,20 19,92 0,04 0,32 -151,38 - 

16 ВАТ КБ «Іпобанк» ІV 0,42 2,37 1,87 0,06 -0,96 -0,27 -41,93 -912,77 

17 АКБ «Східно - Європейський банк» ІV 25,12 1,59 4,47 -0,17 -3,29 -3,80 -7,65 - 

18 ТОВ «Діалогбанк» ІV 0,25 0,89 0,13 0,06 -0,04 1,28 0,03 -97,29 

 В загальному по IV групі 7,94 4,92 16,92 13,88 -1,88 -3,31 -0,52 1,45 

Джерело: складено автором згідно[215] 
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Додаток T 

 
Рис. T.1. Значення гепів між кредитами та депозитами у національній та іноземній валютах у банках – банкрутах (2008/2009 – ліворуч, 

2014/2015 – праворуч) 

Джерело: складено авторами за даними [215] 

  
Рис. T.2. Значення гепів між кредитами та депозитами у національній та іноземній валютах у банках – не банкрутах (2008/2009 – ліворуч, 

2014/2015 – праворуч) 

Джерело: складено автором за даними [215] 
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Продовження Додатку T 

 

 
 

Рис. T.3. Розподіл значень показників за банками – банкрутами (верх) та банками – не банкрутами (низ) за результатами кризи 2008/2009 р.  

Джерело: складено автором за даними [215] 
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Закінчення Додатку T 

 

 

Рис. T.4. Розподіл значень показників за банками – банкрутами (верх) та банками – не банкрутами (низ) за результатами кризи 2014/2015 

Джерело: складено автором за даними [215] 
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Додаток У 

Оцінювання рад з фінансової стабільності 
Країни Рік 

створення 

Склад Функціонал Повноваження Перспективність Прозорість 

Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал 

Велика 

Британія 
2013 

Комітет з фінансової 

політики у складі 

Банку Англії 

12 голосуючих членів: 

6 представники Банку 

Англії, 5 зовнішніх 

експертів, 1 – з інших 

органів і 1 

неголосуючий член 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 

Достатньо висока, наявні 

дослідження в сфері 

блокчейн-систем, 

криптовалют, проте, з 

переважанням 

оцінювання поточних 

або минулих подій 

1 

Інформація 

подається 

структуро-

вано за всіма 

блоками 

2 

Німеччина 2013 

9 голосуючих і 1 

неголосуючий член. 

Представники 

фінансових 

регуляторів і Мінфіну 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення мають 

прийматися, 

бажано, за згоди 

усіх членів і не 

мають йти в 

розріз з 

рішеннями 

представників 

центрального 

банку 

1 
Зважаючи на 

приналежність до країн 

ЄС, ЄРСР максимально 

повно здійснює огляд 

можливих загроз і 

вповноважена 

рекомендувати адаптивні 

інструменти 

 

2 
Високий 

ступінь 

прозорості на 

рівні ЄРСР, 

на національ-

ному рівні – 

нижчий 

2 

Франція 2013 

8 членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів, 

Міністерства 

економіки і фінансів 

та інших установ 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 2 2 
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Продовження Додатку У 
Країни Рік 

створення 
Склад Функціонал Повноваження Перспективність Прозорість 

Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал 

США 2010 

10 голосуючих і 5 

неголосоючих 

членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів і органів 

державної влади 

(Мінфін) 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 

Рада розглядає не тільки 

поточні проблеми, але й 

розробляє рекомендації 

щодо відповідей на нові 

виклики, зокрема, 

кібербезпеки, 

попередження кредитних 

бумів тощо  

2 

Інформація 

подається 

структуро-

вано за всіма 

блоками 

2 

Польща 2015 4 члени. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

2 Коорди-

наційний, 

рекомен-

даційний 

і регуля-

тивний 

2 Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 

Зважаючи на 

приналежність до країн 

ЄС, ЄРСР максимально 

повно здійснює огляд 

можливих загроз і 

вповноважена 

рекомендувати адаптивні 

інструменти 

 

2 

Високий 

ступінь 

прозорості на 

рівні ЄРСР, 

на національ-

ному рівні – 

нижчий 

2 

Чехія 

- 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

2 2 

Угорщина 2010 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

1 

Коорди-

наційний, 

рекомен-

даційний 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 2 2 

Словаччина - 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 2 2 
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Продовження Додатку У 
Країни Рік 

створення 
Склад Функціонал Повноваження Перспективність Прозорість 

Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал 

Румунія 2007 

4 члени. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

2 

Коорди-

наційний, 

рекомен-

даційний 

і регуля-

тивний 

2 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Зважаючи на 

приналежність до країн 

ЄС, ЄРСР максимально 

повно здійснює огляд 

можливих загроз і 

вповноважена 

рекомендувати адаптивні 

інструменти 

 

2 

Високий 

ступінь 

прозорості на 

рівні ЄРСР, 

на національ-

ному рівні – 

нижчий 

2 

Болгарія - 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 2 2 

Словенія 2013 

4 члени. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

2 

Коорди-

наційний, 

рекомен-

даційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 2 2 

Хорватія 2013 

10 членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

2 

Коорди-

наційний, 

рекомен-

даційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 2 2 

Литва - 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 2 2 
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Продовження Додатку У 
Країни Рік 

створення 

Склад Функціонал Повноваження Перспективність Прозорість 

Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал 

Латвія - 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Зважаючи на 

приналежність до країн 

ЄС, ЄРСР максимально 

повно здійснює огляд 

можливих загроз і 

вповноважена 

рекомендувати адаптивні 

інструменти 

 

2 
Високий 

ступінь 

прозорості на 

рівні ЄРСР, 

на національ-

ному рівні – 

нижчий 

2 

Естонія - 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 

Інформа-

ції недос-

татньо. 

Орієнтир 

- ЄРСР 

1 

Інформації 

недостатньо. 

Орієнтир - ЄРСР 

1 2 2 

Азербайд-

жан 
2016 

7 членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 Відсутня інформація 0 
Відсутня 

інформація 
0 

Вірменія 2011 

4 члени. 

Представники 

центрального банку. 

Можуть бути 

долучені інші 

експерти 

1 Дорадчий 1 

Рішення можуть 

мати 

обов’язковий 

характер 

1 Відсутня інформація 0 

Не 

розкриваю-

ться основні 

напрямки 

роботи, а 

звіти містять 

обмежений 

обсяг 

інформації 

 

1 

Грузія 2018 

13 членів. 

Представники 

центрального банку 

1 
Регуля-

тивний 
1 

Рішення можуть 

мати 

обов’язковий 

характер 

1 Відсутня інформація 0 1 
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Закінчення Додатку У 
Країни Рік 

створення 

Склад Функціонал Повноваження Перспективність Прозорість 

Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал Опис Бал 

Білорусь 2016 

8 голосуючих членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів і інших 

органів державної 

влади. 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

2 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер 

2 Відсутня інформація 0 
Відсутня 

інформація 
0 

Молдова 2010 

5 голосуючих членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів та інших 

органів державної 

влади. Можливе 

запрошення інших 

експертів без права 

голосу. 

2 

Коорди-

наційний 

і регуля-

тивний 

(на даний 

момент в 

стадії 

змін) 

1 

Рішення можуть 

мати не тільки 

рекоменда-

ційний, але й 

обов’язковий 

характер (на 

даний момент у 

стадії змін) 

1 Відсутня інформація 0 
Відсутня 

інформація 
0 

Україна 2015 

7 голосуючих членів. 

Представники 

фінансових 

регуляторів і інших 

органів державної 

влади. Можливе 

запрошення інших 

експертів без права 

голосу. 

2 

Коорди-

наційний 

і рекомен-

даційний 

1 

Рекоменда-

ційний характер 

рішень 

1 

Основна увага 

зосереджена на 

розв’язанні поточних 

проблем 

1 

Не 

розкриваю-

ться основні 

напрямки 

роботи, а 

звіти містять 

обмежений 

обсяг 

інформації 

1 

Джерело: складено автором на основі [106, 142, 173, 247,365, 369, 367, 381, 355, 366 ,368, 362, 394, 443, 475] 
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Додаток Ф 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Монографії:  

1. Версаль Н. І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, 

практика та шляхи адаптації : монографія. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. 

470 с. (20 друк. арк.). 

2. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, 

модели : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. Харьков : 

ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. 676 с. С. 280 – 299 (0,9 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 0,4 друк. арк. Внесок автора: визначено причини 

фінансової доларизації, запропоновано методологічні аспекти побудови моделі 

для адаптації банків в умовах фінансової доларизації). 

Статті у наукових фахових виданнях: 

3. Версаль Н. І. Інституційна структура кредитної системи. Фінанси 

України. 2002. № 11. С. 95–99 (0,3 друк. арк.). 

4. Версаль Н. І. Проблеми відкриття філій іноземних банків. Фінанси 

України. 2004. № 5. С. 131–137 (0,5 друк. арк.). 

5. Версаль Н. І. Роль іноземного капіталу у формуванні національної 

банківської системи: досвід Чехії. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Економіка. 2004. № 69. С. 9–11 (0,3 друк. арк.). 

6. Версаль Н. І. Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та 

практичні аспекти. Фінанси України. 2005. № 9. С. 99–108 (0,6 друк. арк.). 

7. Версаль Н. І. Структура ринку позичкових капіталів: теоретичний 

аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2005. № 79. С. 44–45 (0,2 друк. арк.). 

8. Версаль Н. І., Мороз Ю. М. Недержавні пенсійні фонди: становлення 

та перспективи розвитку в Україні. Формування ринкових відносин в Україні: зб. 

наук. праць. Вип. 9 / наук. ред. І. К. Бондар. Київ, 2006. С. 132–139 (0,6 друк. арк., 

з яких особисто автору належить 0,3 друк. арк. Внесок автора: проаналізовано 

діяльність недержавних пенсійних фондів та визначено їх специфіку). 
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9. Версаль Н. І. Розвиток систем комерційних банків в Україні та Росії в 

2000–2006 роках: порівняльна характеристика. Фінанси України. 2007. № 2. 

С. 97–104 (0,5 друк. арк.). 

10. Версаль Н. І., Чеберяко О. В. Роль асоціацій в регулюванні діяльності 

фінансових посередників. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. 

праць. Вип. 1 (68) / наук. ред. І. К. Бондар. Київ, 2007. С. 34–39 (0,6 друк. арк., з 

яких особисто автору належить 0,3 друк. арк. Внесок автора: здійснено 

порівняння функціоналу асоціацій банків і небанківських фінансових установ, а 

також аналіз присутності банківських і небанківських фінансових установ на 

ринку України). 

11. Версаль Н. І. Система страхування депозитів комерційних банків: 

теорія та практика функціонування в Україні. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2007. № 94-95. С. 73–76 (0,5 

друк. арк.). 

12. Версаль Н. І. Європейський ринок іпотечних цінних паперів: 

сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації. Фінанси України. 

2008. № 9. С. 70–80 (0,5 друк. арк.). 

13. Версаль Н. І., Кирій В. П. Особливості формування банками ресурсів 

із використанням боргових цінних паперів в умовах банківської кризи. Фінанси 

України. 2009. № 10. С. 71–85 (0,7 друк. арк., з яких особисто автору належить 

0,4 друк. арк. Внесок автора: визначено специфіку банківських криз у Аргентині 

й Таїланді, а також з’ясовано особливості формування ресурсів банками України 

в умовах кризової та посткризової ситуацій). 

14. Версаль Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками 

України. Фінанси України. 2009. № 12. С. 89–95 (0,4 друк. арк.). 

15. Версаль Н. І. Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової 

стабільності. Вісник Національного банку України. 2010. № 4. С. 28–35 (1 друк. 

арк.). 
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16. Версаль Н. І., Кирій В. П. Визначення придатності фінансових активів 

українських банків для проведення сек’юритизації. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. 2011. Вип. 1 (10). С. 46–52 (0,5 друк. 

арк., з яких особисто автору належить 0,2 друк. арк. Внесок автора: розкриті 

особливості здійснення сек’юритизації комерційними банками в Україні). 

17. Версаль Н. І. Особливості функціонування міжнародного ринку 

боргових цінних паперів. Збірник наукових праць Державного економіко-

технологічного університету транспорту. Сер. : економіка і управління. 2012. 

Вип. 19. С. 317–325 (0,5 друк. арк.). 

18. Версаль Н. І., Самсонова М. Д. Вплив змін валютного курсу на 

залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах. Науковий вісник: 

Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 3 (22). С. 83–90 (0,7 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 0,4 друк. арк. Внесок автора: визначено фактори, які 

впливають на обсяги валютних депозитів у банках).  

19. Версаль Н. І. Міжнародний ринок державних цінних паперів: 

специфіка функціонування. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12 (153). С. 10–13 (0,5 друк. арк.). 

20. Версаль Н. І., Заваруєва О. С. Банківське кредитування 

корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики. Наукові праці НДФІ. 

2015. № 3. С. 68–80 (0,7 друк. арк., з яких особисто автору належить 0,4 друк. арк. 

Внесок автора: здійснено аналіз валютних кредитів банків). 

21. Версаль Н. І., Заваруєва О. С. Достатність фондування банківських 

кредитів. Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 1. С. 118–127 (0,6 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 0,4 друк. арк. Внесок автора: проведено аналіз 

показника відношення банківських кредитів до депозитів банків). 

Статті у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних: 

22. Версаль Н. І. Проблемні банки в Україні: причини появи та 

особливості функціонування в 2008–2014 рр. Вісник Київського національного 

http://npndfi.org.ua/?page_id=723&aid=786
http://npndfi.org.ua/?page_id=723&aid=786
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668965
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університету імені Тараса Шевченка. Економіка.  2014. № 10 (163). С. 10–17 

(RepEc, Index Copernicus та ін.) (1,1 друк. арк.). 

23. Версаль Н. І. Вплив фінансової кризи 2008–2009 рр. на структуру 

банківського сектора України. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Економіка.  2015. № 12 (177). С. 6–11 (RepEc, Index 

Copernicus та ін.) (0,9 друк. арк.).  

24. Версаль Н. І., Ставицький А. В. Тенденції доларизації банківського 

сектора України. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 106–117  (EBSCO, 

RepEc, Index Copernicus, EconLit та ін.) (0,8 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 0,4 друк. арк. Внесок автора: розраховано й проаналізовано геп між 

депозитами та кредитами фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті, 

проведено аналіз швидкості вилучення з банків та повернення до банків 

фізичними особами депозитів у іноземній і національній валютах). 

25. Версаль Н. І. Фінансова система як продуцент фінансових шоків. 

Бізнес Інформ. 2017. № 1. C. 218–223 (RepEc, Index Copernicus, DOAJ та ін.) 

(0,7 друк. арк.).  

26. Версаль Н. І. Фінансові шоки в контексті рівня розвитку фінансового 

сектора країн Східного партнерства. Вісник Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. Сер. : економіка. 2017. Т. 22. № 2 (55). С. 147–

151 (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory та ін.) 

(0,5 друк. арк.). 

27. Версаль Н. І. Трансмісійні канали шоків монетарної політики. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : економіка і 

менеджмент. 2017. Вип. 25. Ч. 2. С. 83–87 (Index Copernicus, Google Scholar) 

(0,6 друк. арк.). 

28. Версаль Н. І., Овсянникова Я. О. Паніка вкладників: компаративний 

аналіз країн ЄС та України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

2018. № 3. С. 14–26  (Index Copernicus, ResearchBib та ін.) (0,8 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 0,6 друк. арк. Внесок автора: проведено аналіз 

http://repec.org/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://repec.org/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://repec.org/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://repec.org/
http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24780545,3.html
http://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=44347
https://scholar.google.com.ua/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://scholar.google.com.ua/
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динаміки банківських депозитів у окремих країнах ЄС на основі низки 

показників, застосовано авторський підхід до оцінки інтенсивності паніки 

вкладників). 

Статті в інших виданнях, які входять до наукометричних баз даних: 

29. Версаль Н. І. Підходи до визначення фінансових шоків. Финансовые 

услуги. 2017. Вип. 1. С. 15–20 (Index Copernicus) (0,9 друк. арк.).  

30. Версаль Н. Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: 

виклики та тенденції розвитку. Банківська справа. 2019. № 1. С. 103–117 (Google 

Scholar) (0,7 друк. арк.). 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

31. Версаль Н. И. Глобальный финансовый кризис: влияние на 

банковский сектор Украины и Казахстана. Актуальные проблемы 

современности. Сер. : экономика. 2012. № 7 (87). С. 23–31 (0,6 друк. арк.). 

32. Versal N. The Global Financial Crisis and Profitability of Banks: Evidence 

from Russia, Ukraine and Kazakhstan. Journal of Economy and Entrepreneurship. 

2013. Vol. 7, Nо. 5. P. 287–291 (Agris) (0,7 друк. арк.). 

33. Versal N., Stavytskyy A. Financial Dollarization: Trojan Horse for 

Ukraine? Ekonomika. 2015. No. 94 (3). P. 21–45  (ProQuest, Econlit, EBSCO) (1,4 

друк. арк., з яких особисто автору належить 0,7 друк. арк. Внесок автора: 

здійснено аналіз фінансової доларизації в Україні в розрізі домогосподарств і 

фірм, розкрито специфіку фінансової доларизації в Україні, відзначено її вплив 

на банківську систему, зокрема з огляду на паніку вкладників). 

34. Versal N. Public Banks in Ukraine: Supports & Challenges. Financial 

Studies. 2015. Issue 2A (68A). P. 180–193 (RePEc, EconLit, EBSCO, DOAJ, Jour 

Informatics, SCIPIO, DRJI) (0,5 друк. арк.).  

35. Kaminskyi A., Versal N. Risk Management of Dollarization in Banking: 

Case of the Eastern Partnership countries. Montenegrin Journal of Economics. 2018. 

Vol. 14, No. 2. P. 39–58 (Scopus, ESCI Thomson Reuters (Web of Science), DOAJ, 

ProQuest, RePEc, EBSCO Publishing Inc. та ін.) (1,3 друк. арк., з яких особисто 

https://www.proquest.com/
https://www.aeaweb.org/econlit/
https://search.ebscohost.com/
https://ideas.repec.org/s/vls/finstu.html
https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.pdf
https://doaj.org/toc/24409bd72c224303b003eac6cda004d5
http://jourinfo.com/Journals/FS.html
http://jourinfo.com/Journals/FS.html
http://www.scipio.ro/web/financial-studies
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2066-6071
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автору належить 0,7 друк. арк. Внесок автора: проведено аналіз девальвації 

національних валют країн Східного партнерства, обраховано рівень доларизації 

кредитів і депозитів банків у цих країнах, обґрунтовано необхідність прийняття 

рішень щодо рівня доларизації депозитів та відповідної конвертації валютних 

депозитів у кредити в національній валюті на основі використання CVaR-

методології).  

Публікації апробаційного характеру: 

36. Версаль Н. І. Особливості банківських криз в умовах глобалізації. 
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