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АНОТАЦІЯ 

 

Король М. М. Парадигмальна диференціація банківських 

систем в умовах глобальних трансформацій. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2021. 

Дисертація присвячена аналізу функціональних та інституційних 

особливостей банківських систем основних «центрів» світової економіки.  

Метою дисертаційного дослідження є формування власного 

концептуального підходу до аналізу еволюції банківських систем в умовах 

глобальних трансформацій як інституційного середовища для динамічних 

макроекономічних процесів, а також механізму формування та реалізації 

посередницької діяльності комерційних банків у глобалізованій економіці.  

Проведене дослідження дозволило виявити, що посилення взаємної 

залежності між банківськими системами за умов глобалізації не привело до 

очікуваної конвергенції обсягів кредитування (таке спостерігається лише в 

європейських країнах). Водночас отримано свідчення щодо зміни 

характеру залежності обсягів кредитування від заощаджень за останні 

десятиліття та поступового зближення інституційної архітектури та 

регуляторного режиму для банківських систем окремих груп країн, які 

раніше істотно відрізнялися підходами до організації фінансового 

посередництва.  

В умовах існування різноманітних теоретичних підходів до 

еволюції трактування сутності банку та банківської системи нами 
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запропоновано удосконалене визначення: банк – це така фінансово-

кредитна установа, наділена економічною і юридичною самостійністю, яка 

здійснює банківські операції відповідно до законодавства країни, в процесі 

яких створюються економічні відносини, кінцевою метою яких є 

отримання прибутку і задоволення потреб. Зважаючи на сучасні тенденції 

розвитку банків, запропоновано інституційну диференціацію банківських 

систем, що відповідає принципу функціональної повноти, не порушуючи 

принципів ефективності та відкритості. 

З’ясовано, що трансформаційні процеси в банківській системі країн 

ЄС сформувалися задовго до створення Європейської валютної системи, 

яка, зі свого боку, підсилила стимули для гармонізації банківських 

регуляторів та консолідації банківських інституцій. Створення ефективно 

діючої банківської системи потребувало не тільки законодавчих змін на 

рівні країни, але і прийняття уніфікованих вимог усіма країнами-членами. 

Із середини минулого століття радикальні зміни в банківській системі 

США призвели до втрати домінуючої позиції у фінансовому посередництві 

на користь фондового ринку, але з поступовою лібералізацією процедур 

ліцензування та діяльності за кордоном. На відміну від США, еволюція 

канадської банківської системи не призвела до втрати лідируючих позицій 

на фінансовому ринку і послаблення показників конкурентоспроможності 

та надійності, головним чином завдяки виваженій регуляторній політиці. 

Попри доволі складну інституціональну структуру, банківська система 

Великобританії успішно диверсифікувалася у  відповідь на конкуренційні 

виклики на внутрішньому і зовнішньому ринках. Підвищена стійкість до 

кризових явищ 2008–2009 рр. привела до розширення діяльності 

ісламських банківських установ, які стають все менш обмежені 

географічними кордонами ісламських країн (водночас лише у Пакистані, 

Ірані та Судані банківська система функціонує цілком на принципах 

шаріату). 
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Попри різні підходи до залучення капіталу підприємствами 

реального сектора, виявлено, що немає істотних відмінностей між 

обсягами кредитування країн англосаксонської і континентальної груп. 

Водночас надмірне кредитування у США і Великобританії (меншою 

мірою) позначилося «перегрівом» ринків нерухомості і стало «пусковим 

механізмом» для світової фінансової кризи 2008–2009 рр. Раніше, на 

початку 1990-х років, подібне сталося в Скандинавських країнах, так що 

обережність європейських банків цілком обґрунтована. На сьогодні обсяги 

кредитування зростають лише у країнах Північної Європи. В ісламських 

країнах, що відрізняються значними сукупними та чистими 

заощадженнями, обсяги кредитування порівняно невисокі, але (що 

важливо) стабільні в часі.  

Проведений аналіз виявив доволі хаотичну траєкторію формування 

банківської системи України, що тривалий час функціонувала за умов 

цінової і грошової нестабільності, а також вкрай слабкого банківського 

нагляду. Назрілі зміни на краще було започатковано лише у 2015 р., що 

привело до оздоровлення банківської системи, надійного гальмування 

інфляції та відносної грошової стабільності (за умов переходу до 

плаваючого обмінного курсу). Проте зарано стверджувати про створення в 

Україні надійної банківської системи, передусім внаслідок значної частки 

в банківських активах державних банків (понад 50%). Якщо орієнтуватися 

на країни зі стабільними банківськими системами (Канада, європейські 

країни), необхідно насамперед формувати залежність обсягів кредитування 

від внутрішніх заощаджень.  

Отримані результати дозволяють відкинути такі досить поширені 

аргументи проти запровадження в Україні регуляторних вимог Базеля ІІІ, 

як врахування показника левериджу, створення загрози для банківської 

системи у процесі євроінтеграції чи звуження можливостей для 

фінансування інноваційного підприємництва. Унікальність вітчизняних 

умов полягає у тому, що підвищення норми капіталізації не лише знижує 
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частку проблемних кредитів, але й сприяє збільшенню обсягів 

кредитування.  

Ключові слова: світові фінансові кризи, парадигмальна 

диференціація, моделі функціонування фінансових систем, банки, 

центральні банки, міжнародні банки, банківські системи, державне 

регулювання банківських систем, цифрові платформи.  

 

SUMMARY 

 

Korol M. M. Paradigmatic differentiation of banking systems in the 

conditions of global transformations. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

 

The dissertation on achieving the scientific degree of the Doctor of 

Economic Sciences on a specialty 08.00.02 “World economy and the 

international economic relations”. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the analysis of functional and institutional 

features of banking systems of the main “centers” of world economy. 

The aim of the dissertation research is the formation of own conceptual 

approach to the analysis of the evolution of banking systems in the context of 

global transformations, as an institutional environment for dynamic 

macroeconomic processes, as well as the mechanism of formation and 

implementation of intermediary activities of commercial banks in a globalized 

economy. 

The study revealed that the strengthening of interdependence between 

banking systems in the context of globalization has not led to the expected 

convergence of lending (observed only in European countries). At the same 
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time, there is evidence of a change in the dependence of lending on savings in 

recent decades and the gradual convergence of the institutional architecture and 

regulatory regime for the banking systems of certain groups of countries that 

previously differed significantly in approaches to financial intermediation. 

Given the existence of various theoretical approaches to the evolution of  

the essence of the bank and the banking system interpretation, we have proposed 

an improved definition: a bank is a financial institution with economic and legal 

independence, which carries out banking operations in accordance with national 

legislation, in the process of which certain economic relations are created, 

whose ultimate goal is to make a profit and meet needs. Given the current trends 

in the development of banks, institutional differentiation of banking systems has 

been proposed, which corresponds to the principle of functional completeness, 

without violating the principles of efficiency and openness. 

It has been found that the transformation processes in the banking system 

of the EU countries were formed long before the creation of the European 

Monetary System, which, in turn, strengthened the incentives for harmonization 

of banking regulators and consolidation of banking institutions. The creation of 

an efficient banking system required not only legislative changes at the national 

level, but also the adoption of uniform requirements by all member states. Since 

the middle of the last century, radical changes in the US banking system have led 

to the loss of a dominant position in financial intermediation in favor of the 

stock market, but with the gradual liberalization of licensing procedures and 

activities abroad. Unlike the United States, the evolution of the Canadian 

banking system has not led to a loss of financial market leadership and a 

weakening of competitiveness and reliability, mainly due to prudent regulatory 

policies. Despite a rather complex institutional structure, the UK banking system 

has successfully diversified in response to competitive challenges in domestic 

and foreign markets. Increased resilience to the crisis of 2008-2009 has led to 

the expansion of Islamic banking institutions, which are becoming less limited 
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by the geographical borders of Islamic countries (while only in Pakistan, Iran 

and Sudan, the banking system operates entirely on Sharia principles). 

Despite different approaches to raising capital by real sector enterprises, it 

was found that there are no significant differences between the volumes of 

lending to the countries of the Anglo-Saxon and continental groups. At the same 

time, over-lending in the United States and the United Kingdom (to a lesser 

extent) “overheated” real estate markets and became a “trigger” for the global 

financial crisis of 2008-2009. Earlier, at the beginning of 1990s, this happened 

in the Scandinavian countries, so the caution of European banks is quite 

justified. Today, lending is growing only in the countries of Northern Europe. In 

Islamic countries, which are characterized by significant aggregate and net 

savings, lending volumes are relatively low, but (importantly) stable over time. 

The analysis revealed a rather chaotic trajectory of the formation of the 

banking system of Ukraine, which has long functioned under conditions of price 

and monetary instability, as well as extremely weak banking supervision. 

Serious changes for the better were initiated only in 2015, which led to the 

recovery of the banking system, a reliable slowdown in inflation and relative 

monetary stability (with the transition to a floating exchange rate). However, it 

is too early to discuss the creation of a reliable banking system in Ukraine, 

primarily due to the significant share in the banking assets of state-owned banks 

(over 50%). Focusing on countries with stable banking systems (Canada, 

European countries), it is necessary to form the dependence of lending volumes 

on domestic savings first. 

The obtained results allow rejecting such widespread arguments against 

the introduction of Basel III regulatory requirements in Ukraine as taking into 

account the leverage ratio, creating a threat to the banking system in the process 

of European integration, or narrowing opportunities for financing innovative 

entrepreneurship. The uniqueness of domestic conditions is that increasing the 

capitalization rate not only reduces the share of problem loans, but also helps to 

increase lending. 
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Key words: world financial crises, paradigmatic differentiation, models 

of functioning of financial systems, banks, central banks, international banks, 

banking systems, state regulation of banking systems, digital platforms.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Тривала еволюція фінансових ринків, посилена 

глобальними трансформаціями, зумовила розвиток конвергентних 

процесів у банківській діяльності за наявності істотних парадигмальних 

відмінностей між головними банківськими системами світу. Існуючі 

особливості в механізмах і методах регулювання банківського сектора в 

межах окремих країн зумовили істотні зміни у поглядах на сутність 

банківської діяльності. Традиційний погляд на банки як інституції 

фінансового посередництва, що забезпечують обмін грошовими активами 

між власниками заощаджень та позичальниками, не передбачає створення 

нових грошей. Натомість прихильники альтернативного погляду 

наголошують, що в сучасному світі банки фінансують позичальників 

переважно за допомогою механізму грошової емісії. Обидва погляди тією 

чи іншою мірою присутні в різноманітних теоретико-концептуальних 

підходах до сутності банку як інституції фінансового посередництва. 

Економічні реалії сьогодення потребують детального дослідження 

національних банківських систем, що значною мірою склалися історично, 

та методологічних аспектів їхньої еволюції в умовах глобальних 

трансформацій. Аналіз парадигмальних зрушень функціонування 

зарубіжних та вітчизняної банківських систем важливий для виявлення 

їхньої результативності та стійкості до змін у глобальному конкурентному 

просторі, що залишається турбулентним і вразливим до кризових явищ.  

У 1990-і роки видавалося, що глобалізація посилить взаємну 

залежність між банківськими системами і водночас приведе до 

поступового зближення (конвергенції) процесів кредитування економіки, 

інституційної архітектури та регуляторного режиму окремих груп країн, 

які раніше істотно відрізнялися підходами до організації фінансового 

посередництва. Одночасно у відкритих економіках включно з перехідними 

економіками мав послабнути зв’язок між внутрішніми заощадженнями і 

обсягами кредитування. Прикладом може бути кредитний бум 2006–2008 
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рр. у країнах Центральної та Східної Європи й Україні, що майже повністю 

фінансувався за допомогою запозичень банківської системи за кордоном.  

Важливу роль у теоретичному осмисленні проблематики 

еволюційного розвитку банківських систем у глобальному економічному 

просторі відіграли відомі зарубіжні вчені: П. Самуельсон, Дж. Сінкі, 

Ф. Гайєк, Дж. Хікс, Е. Шенг, Й. Шумпетер, Ю. Вешкін, Д. В. Абдуллах, 

Ж. Атталі, Б. Бернанке, А. Грінспен, М. Камдессю, Г. Авагян, Е. Авгулеас, 

Ф. Мішкін, М.Ю. Чарпа та ін. Власний внесок зробили вітчизняні вчені: 

Б. Данилишин, С. Аржевітін, С. Циганов, І. Грановська, Ю. Онищенко, 

В. Борисевич, О. Аборчі, О. Міщенко, М. Савлук, В. Шевчук та ін. 

У ширшому аналітичному контексті дослідженню банківських систем 

присвячені роботи О. Барановського, І. Д’яконової, Г. Карчевої, 

Є. Мордань, П. Мельника, О. Мозгового, Л. Тарангул, А. Філіпенка, 

О. Гордей, В. Кириленка, О. Шарова, О. Шниркова, А. Чухна та ін. 

Особливості механізмів регулювання та організації банківських систем 

зарубіжних країн та України досліджували М. Щеглюк, Л. Конопатська, 

М. Гойванюк, І. Барилюк, Н. Пайтра, З. Васильченко, О. Васюренко, 

О. Сидоренко, О. Мозговий, О. Павлюк, Р. Новікова, М. Амара, 

С. Бабенкова та ін. 

У фундаментальних працях зарубіжних і вітчизняних науковців 

закладено теоретико-методологічні підвалини тлумачення сутності 

банківської діяльності та функціонування банківських систем. Однак у 

зазначених роботах не визначені парадигмальні особливості головних 

банківських систем сучасності, бракує цілісної концептуалізації еволюції 

банківських систем та методології економіко-статистичного аналізу 

якісних характеристик банківських систем, що важливо для визначення 

напрямів розвитку фінансового посередництва. Водночас потребують 

удосконалення теоретичні підходи до позиціонування банківської системи 

в сучасних моделях монетарної політики, що відрізняються у розрізі 

конкуруючих шкіл економічної теорії, ідентифікації етапів становлення 
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банківських систем, включно з Україною, на підставі системних 

інституційних та регуляторних змін. 

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

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри 

міжнародних економічних відносин Ужгородського національного 

університету «Трансформація Європейського Союзу: економічні, 

міграційні та інституційні аспекти» (№ 0120U100386). Згідно із вказаною 

тематикою програми, у дисертації досліджено парадигмальні стандарти 

трансформації європейської банківської системи, динаміку основних її 

показників та особливості інституційного регулювання. Зокрема, 

встановлено, що «оздоровлення» української банківської системи в 2015–

2016 роках загалом відповідає зарубіжним післякризовим тенденціям щодо 

раціоналізації банківської системи та підвищення її ефективності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є аналіз функціональних та інституційних особливостей банківських 

систем основних «центрів» світової економіки. Відповідно до мети 

визначено завдання, що зумовили структуру і логіку роботи, а саме:  

–  з’ясувати сутність банківських систем в інтерпретації основних шкіл 

сучасності; 

–  визначити глобальні виміри в парадигмі міжнародних банків; 

–  дослідити особливості еволюції банківських систем в умовах 

глобальних трансформацій; 

–  розкрити природу причин виникнення та наслідків світових 

фінансових криз в контексті глобалізації; 

–  охарактеризувати моделі функціонування фінансових систем; 

–  оцінити особливості функціонування банківських систем 

зарубіжних країн та України; 

–  проаналізувати механізми регулювання організації та 

функціонування банківських систем зарубіжних країн та України; 
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–  виявити проблеми та наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності 

зарубіжних та українських банків; 

–  розробити методику верифікації стійкості банківських систем; 

–  здійснити аналіз цифрових платформ як засобу підвищення 

конкурентоспроможності банківських систем. 

Об’єктом дослідження є закономірності функціонування 

європейської, англосаксонської, ісламської та української банківських 

систем на різних етапах трансформації глобального фінансового 

середовища. 

Предметом дослідження є процес парадигмальної диференціації, 

інституційні особливості еволюції механізмів регулювання банківських 

систем зарубіжних країн та України. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовано широкий 

спектр методів теоретичного й емпіричного дослідження. Теоретичною та 

методологічною основою дослідження є фундаментальні положення 

економічної теорії й різноаспектні праці з проблематики міжнародних 

економічних відносин, світової економіки та міжнародних фінансів. 

У дисертації використано широке коло методів наукового пізнання: 

історико-логічний метод (під час аналізу парадигмального статусу та 

диференціації сучасних банківських систем та їх регулювання – розділи 1, 

5); системний метод (під час дослідження факторів та причин виникнення 

світових фінансових криз та характеристик моделей функціонування 

фінансових систем – розділ 3); методи кореляційно-регресійного аналізу 

(під час оцінки кореляції між обсягами кредитування окремих країн та 

причинно-наслідкових зв’язків між ними – розділ 2); методи 

теоретичного та статистичного аналізу (під час визначення 

економічних ефектів результативності функціонування банківських систем 

зарубіжних країн та України – розділ 4); методи економічного 

моделювання (для оцінки впливу кредитної активності окремих 

банківських систем; встановлення функціональних залежностей між 
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обсягами кредитування та заощадженнями, а також між обсягами 

кредитування, нормою капіталізації та часткою неякісних кредитів у 

загальному обсязі банківських активів – розділи 2, 4, 6).  

Інформаційну базу дослідження становлять періодичні звіти та 

публікації центральних банків, Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду й інших міжнародних інституцій; нормативно-правові акти і 

статистичні матеріали; наукові статті та монографії зарубіжних і 

вітчизняних учених; матеріали міжнародних науково-практичних 

конференцій; інтернет-ресурси, власні дослідження автора з проблематики 

функціонування банківських систем світу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 

сформованому автором на підставі аналізу функціональних та 

інституційних особливостей банківських систем основних «центрів» 

світової економіки власного концептуального підходу до аналізу 

парадигмальних відмінностей та еволюції банківських систем в умовах 

глобальних трансформацій, як інституційного середовища для сучасних 

макроекономічних процесів, а також з’ясовано механізми формування та 

реалізації посередницької діяльності комерційних банків у світовому 

фінансовому середовищі, удосконалено методологічні аспекти 

забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківських 

систем. У процесі дослідження автором отримано наукові результати, що 

розкривають особистий внесок у розроблення досліджуваної проблематики 

та конкретизують новизну роботи.  

Зокрема, уперше:  

– доведено, що парадигмальну основу в англосаксонській банківській 

сфері становлять теоретичні положення, методологічні принципи та 

інституційні механізми неокласичної економічної доктрини, зокрема теорії 

операційного попиту на гроші, модель управління готівкою Баумоля-

Тобіна, правило Дж. Тейлора і А. Грінспена для монетарної політики, три 

інструменти монетарної політики Центрального банку; кейнсіанська 
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(посткейнсіанська) наукова парадигма переважає в європейській 

континентальній банківській системі, у якій використовується 

кейнсіанська модель IS-LM, теорія переваги ліквідності, попит і 

пропозиція щодо реальних грошових залишків, особливості нейтральності 

грошей у коротко- та довгостроковому періодах, швидкість корекції цін; 

парадигма ісламської  банківської системи має міждисциплінарний 

характер, який полягає у використанні, з одного боку, законів шаріату в 

контексті етики і моралі та економічних принципів і законів, що 

забезпечують оптимальне функціонування банківських інституцій з огляду 

на суспільно важливі цілі і завдання, що стоять перед банківським 

сектором великої групи ісламських країн;  

− здійснено концептуалізацію парадигмальної еволюції сучасних 

банківських систем за умов більшої відкритості економіки для потоків 

капіталу та поступового зближення інституційної архітектури і 

регуляторного режиму окремих груп країн, які раніше істотно відрізнялися 

підходами до організації фінансового посередництва; виявлено, що 

глобалізація  зумовила процеси конвергенції обсягів кредитування лише в 

європейських країнах (це засвідчує дієвість інституційних механізмів 

європейської інтеграції); отримані співвідношення  щодо зміни характеру 

залежності обсягів кредитування (% від ВВП) від заощаджень у 

післякризовий (2008–2009) період для більшості досліджуваних груп країн, 

у той час як зворотна залежність заощаджень від обсягів кредитування 

переважно негативна (англосаксонські країни, країни континентальної 

Європи);  

− запропоновано методологію економіко-статистичного аналізу 

якісних характеристик банківських систем, що враховує взаємний вплив 

між обсягами кредитування, споживчими цінами і ВВП у розрізі окремих 

груп країн та часових періодів; на підставі отриманих емпіричних оцінок 

з’ясовано, що на початковому етапі сприятливий вплив обсягів 

кредитування на ВВП переважно посилився (окрім країн континентальної 



27 
 

 

Європи), включно з періодом 2010–2019 рр., тоді як у післякризовому 

середовищі з низькою процентною ставкою інфляційний вплив від 

збільшення обсягів кредитування зникає у країнах англосаксонської і 

континентальної груп та Південної Європи; виявлено, що у післякризових 

2010–2019 рр. прискореним зростанням обсягів кредитування 

відрізняються лише ісламські країни і країни Латинської Америки; 

− ідентифіковано засадничі функціональні зв’язки банківського 

сектора України (обернена залежність обсягів кредитування від 

заощаджень, подібно до країн ЦСЄ і Китаю; відсутність сприятливої 

залежності обсягів кредитування від чистих заощаджень і тенденції до 

прискореного зростання обсягів кредитування порівняно з динамікою 

ВВП; втрата експансійного впливу обсягів кредитування у післякризовий 

період, але зі збереженням значного інфляційного ефекту; збільшення 

обсягів кредитування внаслідок підвищення норми капіталізації). 

Зазначене дозволило запропонувати цілісну концепцію розвитку 

вітчизняної банківської системи на основі таких структурних 

характеристик, як збільшення внутрішніх заощаджень, поступове 

зменшення частки державних банків, залучення іноземних банків, 

посилення банківського нагляду, а також урахування особливостей 

економічного середовища (зокрема, недоцільність девальвації гривні та 

слабкість передаткового механізму монетарної політики за допомогою 

облікової ставки НБУ); 

удосконалено:  

− структурно-змістовну характеристику теоретичних підходів до 

позиціонування банківської системи в сучасних моделях монетарної 

політики в контексті конкуруючих шкіл економічної теорії; головні 

відмінності стосуються сутнісно-методологічного дискурсу, принципів 

діяльності та інституційних механізмів управління банківською діяльністю 

в англосаксонській, європейській та ісламській банківській системах; 
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− методологічні підходи до аналізу зв’язків між банківською 

діяльністю та функціонуванням фінансових ринків, що дозволило: виявити 

особливості використання банківського сектора як інструментального 

середовища для мультиплікації грошей, передусім для країн з низьким 

рівнем доходу, встановити оптимальне співвідношення між обома 

різновидами фінансового посередництва – за допомогою комерційних 

банків або компаній фінансового ринку,  опрацювати надійні регулятори 

банківської діяльності, здатні забезпечити стабільність не лише місцевих 

фінансових ринків, але й глобального фінансового середовища; 

− інструментарій аналізу монетарної політики за умов низької 

процентної ставки, що дозволило виявити особливості окремих груп країн 

та характер міждержавних зв’язків у післякризовому середовищі 

(недоцільність надмірної диверсифікації комерційних банків та 

концентрації банківської системи, скорочення витрат, надання 

довгострокового фінансування за допомогою дешевших короткочасних 

ресурсів, підвищений вплив інформаційних технологій), а також 

послаблення інфляційного впливу внаслідок збільшення обсягів 

кредитування; 

− аналітичні характеристики місця і ролі Центробанків у 

забезпеченні сталого розвитку банківської системи, підтримання 

стабільності національної грошової одиниці, створення монетарних 

передумов для економічного зростання та стабільності цін; ідентифікацію 

етапів становлення української банківської системи на підставі глибоких 

інституційних та регуляторних змін у контексті запровадження принципів, 

норм і вимог Базель ІІІ, імплементації відповідних положень Угоди про 

асоціацію України з Європейським Союзом; 

набули подальшого розвитку:  

− підходи до типології видів і факторів національних банківських 

систем, що дозволило проаналізувати дієвість банків як чинників 

економічного зростання за допомогою фінансового посередництва, а також 
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здійснити порівняльні характеристики регіональних банківських систем 

(англосаксонської, континентальної, ісламської) на основі використання 

таких головних критеріїв (вплив процесу кредитування на обсяги ВВП і 

споживчі ціни, характер взаємного зв’язку між обсягами кредитування і 

часткою проблемних кредитів) та показників (кількість банківських 

установ, вартість активів і пасивів банківської системи, 

дохідність/збитковість банків, якість кредитного портфелю); 

− системна оцінка кризових явищ у фінансовій системі, які зазвичай 

стають наслідком складного переплетіння надмірної грошової маси, 

інституційних та регуляторних проблем у банківській системі; експансією 

фінансових похідних, перевищенням коефіцієнта левериджу, 

накопиченням заборгованості тощо; 

− аргументація регуляторних змін у національних банківських 

системах, що не передбачають обмежень на рух капіталу, а стосуються 

переважно підвищення надійності банківської системи, що дозволило 

виявити потенційні переваги запровадження правил Базельського комітету 

щодо достатності капіталу комерційних банків; систематизація 

макроекономічних та інституційних ефектів від запровадження правил 

Базельського комітету щодо достатності капіталу комерційних банків, що 

дозволило виявити універсальність такого кроку в сучасному 

глобалізованому фінансовому середовищі, але з відмінним впливом на 

обсяги кредитування та якість кредитного портфеля в розрізі окремих 

країн; 

− оцінки залежності банківських систем від технологічних рішень, 

запровадження сучасних цифрових платформ, що передбачає забезпечення 

оптимального балансу між підвищенням операційної ефективності та 

вразливістю до різноманітних кібератак та інших проявів зловмисної 

діяльності; обґрунтування інституціоналізації міжнародних механізмів 

координації економічної політики, з метою здійснення міжнародного 

моніторингу стрес-тестування щодо вразливості окремих країн до 



30 
 

 

кризових явищ та визначення рівноважних обмінних курсів найбільших 

світових економік.  

 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методологічних положень, аналітичних 

висновків та у розробці прикладних моделей забезпечення ефективності 

функціонування банківських систем зарубіжних країн та України. 

Наукові результати дисертації використані у практичній діяльності 

Національного банку України (довідка № 10-0007/2653 від 14.01.2021); 

Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» (довідка 

№ 02.6/3-633 від 18.11.2020 р.). 

Теоретико-методологічні підходи і практичні рекомендації, 

сформульовані в докторській дисертації, використані у навчальному 

процесі: Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка № 048-181 від 30.11.2020 р.); Економічного університету в 

Братиславі (довідка від 20.11.2020 р.); Ужгородського національного 

університету (довідка № 5 від 17.11.2020 р.). Положення щодо 

економічних ефектів функціонування банківських систем зарубіжних країн 

враховані в науковій і дослідницькій діяльності Всеукраїнської 

громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» 

(довідка № 25 від 20.11.2020 р.). 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійно виконаною науковою працею автора. Усі наукові положення, 

висновки та рекомендації автор одержав самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті 

положення, що є результатом особистих досліджень автора. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

наукові результати дослідження доповідалися і обговорювалися на 



31 
 

 

міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, засіданнях 

круглих столів, зокрема: ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Topical issues of the development of modern science» (Sofia, Bulgaria, 29–31 

July 2020); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Eurasian 

Scientific congress» (Barcelona, Spain, 9–11 August 2020); І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Priority directions of science and 

technology development» (Kyiv, Ukraine, 27–29 September 2020); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Priority directions of science 

and technology development» (Kyiv, Ukraine, 25–27 October 2020);  

Міжнародній науково-практичній конференції «Питання правової науки та 

практики» (Ужгород, Україна, 16–17 травня 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи та пріоритети розвитку 

економічної системи в умовах нестабільності (Дніпро, Україна, 15 грудня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство 

права та правова держава» (Ужгород, Україна, 21–22 жовтня 2016 р.). 

 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження 

опубліковано 33 наукові праці (загальний обсяг 44,94 д. а.), з них: 1 

одноосібна монографія (24,87 д. а.), 1 розділ у колективній монографії, 

виданій видавництвом країни ЄС (особисто автору належить 5,2 д. а.), 1 

одноосібна стаття у науковому виданні, включеному до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science (0,52 д. а.), 1 стаття у співавторстві у 

науковому виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази Web 

of Science (особисто автору належить 0,72 д. а.), 20 статей (особисто автору 

належить 11,16 д. а.) у фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, у т. ч. 9 одноосібних статей; 2 

одноосібні статті (1,31 д. а.) в іноземних виданнях; 7 матеріалів і тез 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях (особисто 

автору належить 1,16 д. а.). 

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена 

метою і завданням дослідження, складається зі вступу, шести розділів, 

двадцяти одного підрозділу, висновків, списку використаних джерел та 

9 додатків на 91 сторінці. Основний текст дисертації становить 

419 сторінок. Робота містить 117 рисунків, 17 таблиць. Список 

використаних джерел налічує 773 позиції на 92 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ПАРАДИГМАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ 

СИСТЕМ 

1.1. Банківська система та грошовий обіг в інтерпретації 

основних економічних шкіл сучасності (неокласика, посткейнсіанство, 

неоінституціоналізм) 

Різноманітні питання функціонування банківської системи важко 

відокремити від існуючого монетарного режиму (золотий стандарт, 

прикріплення грошової одиниці до однієї зі світових валют, вільне або 

регульоване «плавання», таргетування інфляції) або в ширшому розумінні 

− від концептуальних поглядів на роль грошей в економіці та параметри 

оптимальної монетарної політики. Нижче нами систематизовано еволюцію 

поглядів на гроші, що слугуватиме кращому розумінню парадигмального 

статусу сучасних банків та перспектив їхньої подальшої еволюції. 

Природно, що спочатку охарактеризовано логіку класичної школи, згодом 

проаналізовано особливості кейнсіанської теорії та вихідні положення 

нової інституційної економіки. Розгляд принципових особливостей 

сучасних неокласичних, неокейнсіанських та посткейнсіанських поглядів 

на гроші та банки стане логічним підсумком проведеного аналізу.  

Як наголошує Р. Вернер [747], фінансова криза 2008–2009 рр. 

створила своєрідний консенсус серед економістів різноманітних шкіл і 

напрямів щодо необхідності включення особливостей функціонування 

банківської системи до існуючих макроекономічних моделей. Раніше 

відповідні питання або не вважалися суттєвими, або отримували 

фрагментарне трактування, що не передбачало вагомого впливу на 

фундаментальні основи економічного життя загалом чи проведення 

монетарної політики зокрема.  

Як відомо, творці класичної теорії (А. Сміт, Д. Рікардо, Д. Мілл) 

заперечували залежність економічного зростання від кількості грошей в 
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обігу, що пояснювалося запереченням раніших постулатів меркантилізму 

про визначальний вплив нагромаджених запасів золота і срібла на 

багатство народів [102]. Зі збільшенням вартості акумульованих запасів 

благородних металів зростали рівні цін, а разом з тим слабнули стимули 

для інвестицій як чинника довгострокового зростання. До сьогодні подібні 

міркування матеріалізовано у тезах, що «гроші нейтраьні щодо доходу»1; 

відповідно немає потреби аналізувати функціонування банківської 

системи, яка лише обслуговує грошовий обіг − не більше [437]. Не далі як 

наприкінці 1980-х років Нобелівський лауреат Р. Лукас [577] стверджував, 

що економісти «сильно перебільшують» вплив фінансової системи на 

економічне зростання.  

Тим не менше економісти класичної школи визнавали, що 

пропозиція грошової маси може бути джерелом макроекономічних 

дисбалансів у короткочасному періоді [691]. Пізніше Й. Шумпетер 

запровадив поділ економічних ефектів на реальні та номінальні2. Навпаки, 

економісти кейнсіанської школи визнають, що гроші можуть бути не менш 

важливим чинником виробництва, ніж капітал чи робоча сила. Дискусію 

між прихильниками обох напрямів − класичного і кейнсіанського − 

додатково ускладнюють суперечності між прихильниками трьох 

 
1 Наприкінці 1960-х років М. Фрідман стверджував, що вплив якісної монетарної 

політики на економічне зростання мінімальний і майже завжди лише короткочасний 

[477]. Проте останнім часом оцінки змінюються. Якщо у третьому виданні популярного 

підручника Д. Ромер стверджував, що «включення грошей в моделі довгострокового 

зростання лише погіршує прозорість аналітичних конструкцій» [668], то в останньому в 

часі п’ятому виданні цього підручника, яке доповнено моделями функціонування 

фінансових ринків і поведінки банківської системи (розділ 10) та перебування 

економіки на «нульовому» рівні процентної ставки (Zero level bound – ZLB) (розділ 12), 

цієї фрази вже немає [669].   
2 Аналіз показників у реальному вимірі передбачає, що найважливіші макроекономічні 

залежності можна зрозуміти на підставі бартерних умов торгівлі товарами і послугами, 

а також взаємодії між чинниками виробництва [688]. Натомість економісти 

монетарного напряму головними вважають залежності зайнятості та інвестицій від 

очікувань монетарних показників. Відповідно гроші, а передусім їхня вартість 

(процентна ставка) розглядаються важливим чинником виробничого процесу.  
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альтернативних поглядів на гроші − австрійського, марксистського і 

посткейнсіанського.  

Вперше представники неокласичної школи звернулися до 

проблематики банківської діяльності наприкінці XIX ст. (Беджет (1871 р.), 

Менгер (1871 р.), Бем-Баверк (1890 р.)), коли виникла потреба пояснення 

спадної фази циклу ділової активності3. Пізніше пропозиції щодо 

використання банківських регуляторів для мінімізації циклічних коливань 

висловлювали І. Фішер (1907 р.) і Д. Хікс (1939 р.). К. Віксель (1965 р.) 

побоювався неконтрольованого зростання обсягів кредитування, що 

надавалося потенційно неплатоспроможними банками. Справжнім 

чинником економічного зростання називався тривалий пошук нових 

можливостей для інвестицій за допомогою дослідницької діяльності. 

Стверджувалося, що штучне зниження процентної ставки не могло мати 

інших наслідків, ніж прискорення інфляції та перехід від економічного 

буму до спаду виробництва.  

На прикладі Великої депресії 1929–1933 рр. неокласичні моделі 

передбачали як глибокий спад виробництва (що і сталося), так і 

оперативне відновлення економіки США вже у 1936 р., чого не сталося 

[403]. Насправді докризовий рівень доходу було досягнуто лише у 1939 р., 

попри відновлення банківської системи, зростання продуктивності праці та 

подолання дефляції. Причиною такого сповільненого виходу зі спаду 

виробництва економісти класичної школи зазвичай називають політику 

«Нового курсу» президента США Ф. Рузвельта, яка підсилила 

монополізацію економіки та непродуктивний перерозподіл доходу.  

Монетаризм спочатку виник як один з напрямів кейнсіанської 

теорії4, але до кінця 1950-х років трансформувався настільки, що його 

 
3 Загалом існує думка, що найбільші відмінності між неокласичною, кейнсіанською і 

марксистською теоріями стосуються пояснення засадничих причин, шляхів подолання 

та природи циклів ділової активності (або економічних циклів) [754, p. 2].  
4 Прихильники монетаризму початково лише заперечували залежність попиту на гроші 

від процентної ставки (вертикальна лінія LM), тоді як залежність інвестицій і 
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прихильники почали визнавати тезу про нейтральність монетарної 

політики стосовно доходу (ВВП). Такі ідеологи монетаризму як 

А. Маршалл (1923 р.) чи М. Фрідман (1948 р.) визнавали потребу в 

інституційних заходах задля зменшення інформаційної асиметрії та 

розвитку кредитного ринку. Банки визнавалися не лише важливим 

елементом операцій відкритого ринку, що мали регулювати пропозицію 

грошової маси та рівень процентної ставки, але й чинником інвестиційного 

процесу.  

Сучасні неокласичні моделі поєднують теоретичний апарат моделей 

довгострокового економічного зростання з аналітичними конструкціями 

монетарної політики5. Приміром, М. Гудфренд і Б. Маккаллум [405] 

запропонували неокласичну модель, що враховує вплив грошової маси і 

банківської системи у стандартній теоретичній конструкції з 

раціональними очікуваннями. На прикладі США показано, що зміни у 

продуктивності банківської системи чи якості заставних активів вимагають 

значних змін у ставках центрального банку. Окремі неокласичні моделі 

навіть визнають роль споживчого кредитування як такого чинника 

монетарної політики, що дозволяє пояснити особливості «наздоганяючого» 

економічного зростання у валютному союзі з промисловими країнами 

[340]. Водночас можна зауважити, що розвиток споживчого кредитування 

досить часто розглядається чинником виникнення серйозних 

макроекономічних дисбалансів і навіть валютних криз [756; 757]. 

Подібним «випереджувальним» індикатором кризових явищ виявлено 

 

приватного споживання від вартості кредитних ресурсів приймалася високою 

(горизонтальна лінія IS). За таких умов фіскальна політика неспроможна стимулювати 

дохід, тоді як зберігається ефективність монетарної політики. Проте згодом було 

доведено, що «монетарний» вигляд ліній IS і LM приводить до відсутності впливу 

грошової маси на дохід, якщо врахувати залежності ринку праці (модель AD-AS).  
5 Стандартна неокласична модель економічного зростання, приміром відома модель 

Солова, передбачає залежність доходу (ВВП) лише від засобів капіталу і робочої сили. 

Кожен з чинників виробництва характеризується спадною віддачею, що забезпечує 

процес конвергенції країн з відмінним рівнем доходу. Як це пропонує модель Солова, 

єдиним джерелом економічного зростання можуть бути інновації.   
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співвідношення між грошовою масою і валютними резервами, що цілком 

відповідає логіці неокласичної школи. 

Вплив фінансового сектора визнається в моделях ендогенного 

зростання як чинник акумуляції капіталу і збільшення заощаджень [668] 

або технологічних інновацій [310; 505]. Д. Левіне [574] визначає такі 

механізми сприятливого зв’язку між фінансовою системою і економічним 

зростанням: 1) акумуляція заощаджень для кредитування інвестиційних 

проєктів та інновацій, що поліпшують розподіл ресурсів; 2) надання 

інформації про інвестиційні можливості (фінансові посередники знижують 

кошти збору та отримання такої інформації); 3) моніторинг інвестиційного 

процесу та вплив на менеджмент корпорацій; 4) диверсифікація та 

управління ризиками; 5) обмін товарами і послугами. Фінансовий сектор 

стимулює економічне зростання через підтримку інвестиційних проєктів у 

державному секторі та можливості для міжчасового згладжування 

приватного споживання та інвестицій в людський капітал.   

До передбачень неокласичних моделей близькі аргументи таких 

окремих економістів як Hodgman (1961 р.), King (1986 р.) чи Sinkey 

(1979 р.), котрі наголошують важливість банків як засобу отримання 

ефекту грошового мультиплікатора від розширення депозитної бази. Це 

відповідає позиціонуванню банків як посередників між власниками 

заощаджень і позичальниками. Відмінності від ситуації до середини ХХ ст. 

полягають у тому, що сучасні банки здатні генерувати пропозицію 

грошової маси без залучення депозитів домашніх господарств та 

підприємств (ефект банківського мультиплікатора). Така риса дозволяє 

нейтралізувати один із чинників зменшення сукупного попиту, адже 

акумуляція коштів на депозитах так чи інакше обмежує сукупний попит. 

Негативні побічні ефекти – це зростання ризиків банківської діяльності в 

економіці з прискореним зростанням грошової маси. Зазвичай «надлишок» 

грошової маси супроводжується прискоренням інфляції, виникненням 
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різноманітних «бульбашок» та спотворенням інвестиційних «сигналів», що 

врешті-решт призводить до циклічного спаду виробництва.   

Попри згадані вище можливості для врахування особливостей 

функціонування банківської системи в неокласичних моделях, об’єктивно 

ефект банківського мультиплікатора – це аргумент на користь 

кейнсіанських моделей зі стимулюванням сукупного попиту. Проте це не 

так. Початково прихильники кейнсіанської школи зосереджувалися на 

доцільності фіскальних інструментів, адже приймалося поєднання значної 

залежності попиту на гроші від процентної ставки зі слабкою залежністю 

від цього показника приватного споживання та інвестицій; за таких умов 

монетарна політика ставала нездатною стимулювати сукупний попит, а 

тому інтерес до банківської діяльності не мав належного обґрунтування. 

Хоча Д. М. Кейнс визнавав важливість грошей як елемента контрактів між 

підприємцями [421], доцільність дворівневої банківської системи та 

використання ставки центрального банку для регулювання обсягів 

кредитування [522], на практиці він переймався передусім наслідками 

зменшення пропозиції грошової маси, що може призвести до хвилі 

«банкрутств, дефолтів та відмов» [435]. Загроза інфляції та пов’язаних з 

цим кризових явищ у банківській системі не розглядалася. Так само 

Д. М. Кейнс неодноразово наголошував ризики надмірного кредитування 

та виникнення різноманітних цінових «бульбашок», але у подальшому 

прихильники кейнсіанської школи переважно підтримували розвиток 

банківського кредитування. Приміром, на початку 1950-х років 

Д. Робінсон стверджувала, що банки недостатньо реагують на післявоєнне 

економічне зростання [666].  

Висока інфляція 1960–1970-х років зумовила відхід від 

кейнсіанських схем економічної політики на користь неокласичних 

моделей з раціональними очікуваннями, що заперечували ефективність 

передбачуваних змін у пропозиції грошової маси. Від початку 1980-х років 

в академічному середовищі почали домінувати моделі реального ділового 



39 
 

 

циклу (англ.: Real Business Cycle − RBC), які не передбачали впливу 

цінових чинників на динаміку рівноважного тренду ВВП. Проте незабаром 

з’явилися неокейнсіанські моделі, які передбачали включення механізмів 

цінової стабільності (принаймні у короткочасному періоді) до моделей 

RВС.  

Поступово з’явився клас моделей динамічної стохастичної загальної 

рівноваги (англ.: Dynamic Stochastic General Equilibrium − DSGE), які на 

сьогодні становлять головний інструментарій для аналізу монетарної 

політики в дослідницьких підрозділах центральних банків. Хоча такі 

моделі становлять цілісний синтез методологічних принципів щодо 

недостатньої гнучкості номінальної заробітної плати та цін, тим не менше 

світова фінансова криза 2008–2009 рр. привернула увагу до їхнього 

головного недоліку – відсутності деталізованого, а тому реалістичного, 

моделювання системи заохочень, обмежень та поведінки фінансових 

посередників, включно з банками [413]6. Висловлюється припущення, що 

подібно до того, як Велика депресія 1929–1933 рр. радикально змінила 

погляди на економічну політику тодішніх держав, Велика рецесія 2008–

2009 рр. стимулюватиме перегляд домінуючих поглядів на монетарну 

політику.  

Зокрема, нинішній ренесанс кейнсіанської теорії  привертає увагу до 

двох проблем у банківській сфері, які відомі з часів Великої депресії 1929–

1933 рр. і впливають на проведення монетарної політики [435]. По-перше, 

відбувся відхід від принципів надійної банківської справи (англ.: sound 

banking), що частково зумовлено тривалим періодом грошової стабільності 

із середини 1980-х років, який схиляв до недооцінки системних ризиків. 

По-друге, за умови недостатніх регуляторних обмежень надмірна 

самовпевненість банкірів тa інших учасників фінансового ринку призвела 

 
6 Загалом головною рисою неокейнсіанських моделей є врахування недостатньої 

гнучкості цін та монополістичної конкуренції в модельному середовищі неокласичних 

моделей RBC. Таким чином виникає перехід від неокласичного аналізу до кейсіанських 

моделей, що передбачають визначення доходу сукупним попитом.  
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до виникнення «бульбашки» на ринку нерухомості, передусім у США, що 

й стало безпосереднім каталізатором для фінансової кризи 2008–2009 рр.  

Поступово з’являються теоретичні опрацювання різноманітних 

аспектів функціонування банківської системи. В одній з нещодавніх 

неокейнсіанських моделей поведінка банків залежить від їхнього 

показника левериджу (англ.: leverage ratio), що може регулюватися 

адміністративно [372]. Відповідні зміни впливають на дохід, зайнятість і 

споживання. Якщо банки зменшують леверидж під час економічного буму, 

це дозволяє нейтралізувати макроекономічні шоки; у протилежному 

випадку виникає підґрунтя для більшої нестабільності в економіці. Вплив 

шоків у фінансовому секторі стає тривалішим у часі, якщо проциклічність 

банків поєднується з ефектом гістерезису на ринку праці.  

З іншого боку, під впливом кризових явищ 2008–2009 рр. зміцніли 

позиції критиків згаданого вище економічного мейнстріму, який 

переважно заперечує вагомий вплив пропозиції грошової маси та 

банківської системи на економічне зростання. Р. Вернер зауважує, що до 

середини 1980-х років практично всі моделі (класична, більшість 

неокласичних, кейнсіанська, монетарна і посткейнсіанська, а також 

більшість еклектичних моделей) включали кількісне рівняння грошового 

обігу: PYMV = , де M − пропозиція грошової маси (грошові агрегати M0, 

M1, M2, M3 або M4); V − швидкість обертання грошей (початково це 

вимірювалося частотою обертання золота за період спостережень); P − 

дефлятор ВВП (рівень цін); а Y − доход в реальному вимірі (ВВП) [747]. 

Проте від початку 1980-х років адекватність кількісного рівняння 

грошового обігу підважили емпіричні дослідження, що виявляли 

нестабільність швидкості обертання грошей та попиту на гроші. 

Нехтування чинником банківської системи відбувалося попри значну 

кількість банківських криз – понад 100 за післявоєнні роки. Так само немає 

свідчень щодо вагомого впливу процентної ставки на циклічну динаміку, 

принаймні такий вплив є набагато слабшим, ніж це передбачають 
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теоретичні моделі. Також немає ознак визначального впливу чинників 

сукупної пропозиції.  

За допомогою відповідних теоретичних аргументів Р. Вернер 

показав, що можна уникнути банківських криз, якщо кредити 

використовуються передусім з інвестиційною метою («продуктивне 

кредитування»). Цього можна досягти за допомогою адміністративного 

регулювання з боку уряду і центрального банку, яке б обмежувало 

кредитування тих видів діяльності, що не мають безпосереднього впливу 

на ВВП. Інша пропозиція полягає у тому, щоб створити таку банківську 

структуру, яка б уникала надання кредитів на невиробничі цілі. В ідеалі її 

складатимуть невеликі локальні банки, включаючи муніципальні банки і 

кредитні спілки, які в Німеччині займають 70% ринку банківського 

кредитування.  

Подібні пропозиції не позбавлені слабких місць. Використання 

потенціалу державних банків для зміцнення потенціалу економічного 

зростання справдилося в Японії у 1950–1960-х роках і неодноразово 

практикувалося в країнах, що розвиваються, але без особливого успіху. 

Зокрема, добрим прикладом можуть бути країни Латинської Америки 

(відповідні питання розглянуто нижче).  

Не менш суперечливою видається пропозиція щодо безпосередніх 

запозичень Міністерства фінансів у комерційних банків. Такий спосіб 

фінансування урядових видатків має зміцнити інвестиційну орієнтацію 

урядових видатків і, що не менш важливо, збільшити обсяги кредитування 

і платоспроможного попиту. На перший погляд, пропозиція дозволяє 

уникнути емісії урядових облігацій, які можуть бути джерелом декількох 

супутніх проблем (підвищена доходність, вразливість до сентиментів 

місцевих та зарубіжних інвесторів тощо), але насправді може приводити до 

надмірної емісійної активності та появи платіжних дисбалансів. Ще гірше, 

якщо комерційні банки використовуватимуть для надання кредитів не 
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заощадження приватного сектора, а кредити рефінансування від 

центрального банку.  

Дещо парадоксально, але значне зростання обсягів фінансового 

сектора з початку 1980-х років досить часто розглядається аргументом 

проти неокласичного трактування монетарної політики, яке насправді 

ніколи не передбачало переваг від грошової емісії. Наприклад, К. Брессер-

Перейра розглядає фінансову кризу 2008–2009 рр. наслідком не лише 

«фіктивного» фінансового багатства, але й «реакційної» ідеології 

неолібералізму, що базується на припущеннях щодо саморегуляції 

фінансового і товарного ринків. Цьому протиставляється період «30 

блискучих років капіталізму» (1948–1977 рр.), коли завдяки державному 

регулюванню вдавалося уникати серйозних кризових явищ, а водночас 

спостерігалося стабільне зростання добробуту найбільших промислових 

країн. Натомість дерегуляція зразка 1980–1990-х років, передусім у 

фінансовій сфері, створила передумови для хаотичного і нестабільного 

розвитку.  

Критика фінансових механізмів останніх трьох десятиліть має 

достатні підстави в емпіричних дослідженнях. Зокрема, обернений зв’язок 

між обсягами кредитів для приватного сектора і економічним зростанням 

знайдено для 16 країн ЦСЄ; натомість сприятливий вплив має пропозиція 

грошової маси [639]. Отриманий результат пояснюється великим обсягом 

недоброякісних кредитів та численними банківськими кризами від початку 

перехідного періоду. Для поліпшення ситуації пропонується інституційне 

зміцнення банківської системи та розширення палітри банківських послуг.   

Потрібно визнати, що окремі прихильники неокласичних моделей 

теж пропонують заходи щодо переорієнтації банків і фінансових компаній 

на кредитування реального сектора, передусім в економічно відсталих 

регіонах [738]. Це повинно збільшити попит на гроші, на додачу до 

використання національних грошових одиниць у двосторонній торгівлі. 

І. Фішер ще на початку 1930-х років стверджував, що інвестиції необхідні 
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для того, щоб темп зростання ВВП перевищував рівень процентної ставки 

(це необхідно для запобігання зростанню обсягів заборгованості). Втім 

така позиція має власні недоліки. Як показали П. Самуельсон (1958 р.) і 

Ж. Тіроль (1985 р.), за умови високого темпу зростання ВВП і низької 

процентної ставки різноманітні «бульбашки» на ринках окремих активів 

можуть тривати досить довго [384].  

На наш погляд, неправильно ототожнювати процеси глобалізації і 

надмірного зростання фінансових ринків з логікою неокласичних моделей 

економічного розвитку. По-перше, неокласичні моделі не передбачають 

жодних довгострокових переваг від надмірного збільшення грошової маси, 

а саме це зазвичай стає першопричиною кризових явищ. По-друге, сама по 

собі відкритість для потоків капіталу не створює проблем, якщо не 

втрачено довіру до економіки, а різноманітні регулятори фінансового 

сектора достатньо надійні, щоб попередити спекулятивні процеси. Загалом 

це привертає увагу до першопричин збільшення грошових агрегатів. Якщо 

це відбувається внаслідок збільшення заощаджень і в надійному 

макроекономічному середовищі, немає підстав для кризових явищ. Інакше 

у разі прискореного зростання грошової маси, що може відбуватися 

внаслідок багатьох причин: а) намагання монетизувати приплив капіталу і 

в такий спосіб уникнути зміцнення грошової одиниці; б) лобістських 

зусиль банківського сектора, зацікавленого у збільшенні споживчого 

кредитування; в) популізму в економічній політиці, що не дозволяє 

контролювати дефіцит бюджету.  

Останнім часом представники неокейнсіанського і 

посткейнсіанського напрямів активно пропагують переваги ендогенізації 

грошей, коли попит і пропозиція грошової маси реагують на рівень 

доходу; відповідними питаннями найчастіше нехтують представники 

неокласичної школи [487]. У неокейнсіанських моделях використовується 

правило Тейлора, коли рівень процентної ставки визначається на основі 

досягнутого рівня інфляції та фази циклу ділової активності. Прихильники 
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посткейнсіанського напряму поділені на два напрями − акомодаційний та 

структуралістський, що поділяють припущення щодо емісійних 

можливостей банківської системи, але відрізняються трактуванням 

банківських резервів. Прихильники першого з них стверджують, що 

збільшення попиту на кредити вимагає додаткового збільшення грошової 

бази центральним банком (при цьому банківська діяльність не зазнає 

істотних змін). Натомість прихильники структуралізму переконані, що у 

відповідь на збільшення попиту на кредити необхідно змінювати 

структуру активів і пасивів банківської системи.  

Прихильники акомодаційного підходу до монетарної політики 

витоки власної позиції вбачають в позиції економістів австрійської школи 

з початку ХХ ст. [439]. Стверджується, що ендогенність грошової бази 

відповідає реаліям нинішньої поведінки більшості центральних банків, 

передусім англосаксонських країн (США, Канада). Зокрема, йдеться про 

здатність центральних банків підтримувати стабільний рівень 

короткочасної процентної ставки та впливати на поведінку банківської 

системи, що унеможливлює появу «надлишкової» пропозиції грошової 

маси.  

Натомість прихильники структуралістського підходу не менш 

переконливо стверджують, що центральні банки саме США, 

Великобританії, а також Єврозони виявили власну неспроможність щодо 

контролю належного рівня пропозиції грошової маси [439]. Для цього 

потрібно управління банківськими резервами, яке дозволить сформувати 

належні преференції комерційних банків щодо надання кредитів. Банки 

впливають на обсяги кредитування через зворотний вплив на ставку 

рефінансування центрального банку, визначення ставок за кредитами і 

депозитами завдяки олігополістичній структурі фінансового ринку, 

намаганням уникнути резервування та збільшення власного капіталу, 

визначенню додаткових умов для отримання кредитів. Зростаюча 

конкуренція між банками і небанківськими установами спричинила процес 
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фінансової дерегуляції, що призвело до появи надмірних ризиків –

передусім у банківській системі.  

Оцінюючи аргументи обох напрямів − неокейнсіанського і 

посткейнсіанського, нинішня ситуація з рекордно низькою процентною 

ставкою об’єктивно послаблює аргументацію на користь використання 

правила Тейлора як регулятора пропозиції грошової маси. З іншого боку, 

прихильники посткейнсіанського напряму негативно оцінюють наслідки 

«надлишку» грошової маси в передкризових 2002–2008 рр., але не 

сформували реалістичних пропозицій щодо способів обмеження 

надмірного зростання грошової маси. Зазвичай підвищення процентної 

ставки критикується як таке, що перешкоджає інвестиціям, тоді як заходи 

адміністративного управління банківськими резервами можуть бути 

неефективними. Натомість використання банківських резервів для 

управління грошовою масою може супроводжуватися підвищенням 

процентної ставки.  

За останнє десятиліття представники посткейнсіанської школи 

зробили спробу створити нову цілісну теорію монетарної політики (англ.: 

Modern Monetary Theory, MMT) [758]. Вихідним пунктом розглядається 

ендогенність пропозиції грошової маси, що залежить не від заощаджень 

населення, а від обсягів державного боргу. Збільшення грошової бази 

центрального банку може відбуватися внаслідок збільшення або урядових 

видатків, або державного боргу. До певної міри другий варіант навіть 

важливіший, адже урядові видатки фінансуються державними 

запозиченнями. Така позиція цілком відповідає поглядам кейнсіанської 

школи, що фіскальна політика має домінуючий характер. Центральний 

банк не має можливостей контролю грошової маси, а здатен лише 

визначити рівень короткочасної процентної ставки, як це приймається у 

стандартних неокейнсіанських моделях. Втім, цього недостатньо для 

підтримання рівноваги грошового ринку.  
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Рівноважний рівень грошової бази, якому відповідає оптимальна 

пропозиція грошової маси, можна визначити лише за допомогою операцій 

відкритого ринку за участі урядових облігацій. Таким чином, державний 

борг потрібен не так для здійснення урядових видатків, як для управління 

грошовою масою. Саме ця теза визначає популярність MMT, адже йдеться 

про скасування обмежень на збільшення державного боргу і дефіциту 

бюджету [401]. Єдиним обмеженням для емісійного фінансування 

дефіциту бюджету стає наявність виробничих ресурсів в економіці 

(інфляція з’являтиметься лише після досягнення деякого оптимального 

рівня доходу з повною зайнятістю). Процентну ставку доречно 

підтримувати на «нульовому» рівні, що стимулюватиме інвестиції і 

знизить кошти обслуговування державного боргу.  

Такі пропозиції критикуються з декількох позицій: визнання інфляції 

лише у разі «перегріву» економіки, перебільшений вплив фіскальної 

політики та здатності поточних урядових видатків генерувати податкові 

надходження у майбутньому, відсутність запобіжників для державного 

боргу [708]. Г. Манків не вірить у можливість як безмежного збільшення 

дефіциту бюджету, так і відсутності звичного зв’язку між грошовою масою 

та інфляцією, попри досвід останніх післякризових років, коли значне 

збільшення грошової маси не супроводжувалося відчутним прискоренням 

інфляції [583]. Також немає переконаності, що навіть економічно доцільне 

державне регулювання можна реалізувати на практиці.  

T. Пеллі [636] називає MMT «спрощеною і неповною» 

інтерпретацією давно відомих кейнсіанських ідей. Одним з найбільших 

недоліків нової теорії вважають нехтування очікуваннями учасників ринку. 

Якщо грошова емісія викличе очікування прискорення інфляції в 

майбутньому, це з певністю призведе до підвищення довгострокової 

процентної ставки. Відповідно зростатиме вартість довгострокових 

кредитів, які переважно фінансують інвестиційні проекти. Натомість 
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дешеві короткочасні позики найімовірніше призведуть до виникнення 

«бульбашок» на ринках окремих активів.  

Прихильники MMT вважають за доцільне адміністративно 

регулювати банківську систему в такий спосіб, що унеможливить 

дисфункційну і антисоціальну поведінку [599]. Це продовжує традицію 

економістів кейнсіанської школи, що завжди розглядали банківську 

систему як джерело потенційних проблем, але загострює риторику щодо 

підходів до виправлення ситуації. Фактично банки мають стати 

операторами процесу кредитування, в якому замість депозитів населення 

використовуються урядові видатки, а в підсумку створюються cуспільні 

блага (англ.: public goods).  

Теоретики MMT вважають, що не депозити слугують джерелом 

кредитування, а навпаки – процес кредитування створює належні депозити 

[522]. Відповідно інвестиції не залежать від депозитів. Пропозицію 

грошової маси створює не центральний банк, а банківська система. 

Спочатку надаються кредити відповідно до попиту на них, а вже потім 

банки отримують належні резерви в центральному банку. Сучасні 

банківські системи критикуються з міркувань нестабільності, інфляції 

активів, перерозподілу грошових активів на користь фінансового сектора 

та підвищеної вразливості до кризових явищ. У такому контексті 

критикується діюча практика часткового резервування та існююча 

парадигма, коли індикатором достатності грошової маси розглядається 

визначений інфляційний таргет.  

Оцінюючи аргументи MMT, слід зауважити, що припущення щодо 

емісійного фінансування дефіциту бюджету на постійній основі можуть 

мати щонайбільше тимчасовий характер і стосуватися переважно 

промислових країн з розвинутим фінансовим ринком та високою довірою 

до економіки. У країнах з низьким доходом однозначно бракуватиме 

певності щодо здатності обслуговувати власний державний борг за 

допомогою запозичень у місцевій грошовій одиниці, а це прискорить 
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появу інфляції та завершення експерименту зі стимулюванням економіки 

за допомогою емісійного фінансування дефіциту бюджету.  

Подібно до еволюції поглядів на банки представників кейнсіанської 

школи, не менш радикальних змін зазнали аргументи теоретиків 

інституційного підходу до пояснення економічних процесів. Спочатку такі 

представники інституціоналізму як Т. Веблен (1907 р.) і Д. Коммонс 

(1934 р.) розглядали банківський капітал як «паразитичний» і заперечували 

сприятливий вплив банківської системи на економічне зростання [771]. 

Набагато важливішими видавалися соціально-психологічні чинники 

поведінки учасників ринку. У післявоєнні роки думку щодо 

несприятливого впливу банків на економіку поділяв Д. Гелбрайт (1967 р.). 

Втім теоретики інституційної школи першими ідентифікували важливість 

аналізу економічних процесів з урахуванням правових і політичних 

чинників. Пізніше відповідні аргументи розвинули такі представники нової 

інституційної школи як Р. Коуз (1990 р.) і О. Норт (2005 р.), які визнавали 

можливість та необхідність державного регулювання монетарних, 

фінансових і кредитних інституцій. Дослідження таких категорій як 

«споживання», «корисність» та «альтернативні кошти» «відродило» раніші 

пропозиції Й. Шумпетера (1912 р.) щодо визнання конструктивної ролі 

банків в економічному житті та необхідності їхньої автономії, але за умови 

підсилення зв’язку з реальним сектором економіки та формування ринку 

банківських продуктів і послуг.  

Доцільність фінансування інвестицій за допомогою банківських 

кредитів не викликає вагомих заперечень, але певні сумніви створює 

негативний досвід державних банків. На перший погляд, це мало б 

слугувати цілям прискореного економічного зростання, адже такі банки 

легко переорієнтувати на виключно інвестиційні проекти. Проте на 

практиці відбувається фінансування або державних неефективних 

проєктів, або (що гірше) видатків споживчого спрямування. У підсумку 

державні банки стають джерелом кризових явищ. Як показало дослідження 
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38 країн, що розвиваються, сприятливою для економічного зростання стає 

вища частка приватних банків у активах банківської системи, поряд з 

упорядкуванням системи права, обмеженням іноземних інвестицій та 

лібералізацією ринку праці [769].  

На сьогодні прихильники нової інституційної школи наголошують 

важливість дослідження умов, що перешкоджають дотриманню контрактів 

[414]. Це важливо для банківської сфери, адже саме неповернення 

отриманого кредиту слугує підставою для виникнення кризових явищ. 

Головною причиною вважається підвищення транзакційних коштів. Увага 

до проблеми дотримання контрактів наближає до неокейнсіанських 

моделей, які передбачають декілька рівноважних станів залежно від стану 

окремих ринків, проте у цьому разі наголошуються диспропорції між 

попитом і пропозицією робочої сили, заощадженнями та інвестиціями 

тощо.  

На початкових стадіях економічного розвитку інституції, що 

відповідають за дотримання контрактів, виникають органічно (спонтанно) 

– як природний результат досягнення власних інтересів [502]. Поява 

конкретної архітектури тих чи інших інституцій залежить від культурних і 

соціальних умов. З часом на базисі спонтанних інституційних рішень 

цілком організовано виникають інституції вищого рівня, що відповідають 

запитам учасників ринку. У такій послідовності легко простежити логіку 

поступового ускладнення регуляторів у фінансовій сфері, включно з 

міждержавними інституціями.  

Завдання банків полягає у тому, щоб знизити індивідуальні ризики та 

моральний ризик (англ.: moral hazard) на ринку запозичень. Така позиція 

відповідає аналізу циклічних явищ Й. Шумпетера (1939 р.), який згодом 

розвинув Д. Даймонд (1984 р.). Банки мають можливості як для збору всієї 

необхідної інформації, що полегшує оцінку прибутковості проєкту, так і 

контролю за витрачанням отриманих коштів. Банківське посередництво 

виправдовує подвійна асиметрія: 1) між позичальниками і кредиторами та 
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2) між банками і власниками депозитів. Такий погляд легко поширити на 

практику діяльності банків у глобальному масштабі.  

Cвітові дискусії щодо ролі банків в економіці та архітектурі 

монетарної політики мають свій резонанс в Україні. Виразно переважають 

прихильники нео- та посткейнсіанської орієнтації [116]. Приміром, 

Д. Завадська пропонує стимулювати надання кредитів на інноваційні цілі, 

що повністю відповідає логіці неокейнсіанської теорії, але також не 

суперечить окремим монетаристським тезам [771].  

Архітектуру неоліберальних реформ, що призвела до Великої рецесії 

2008–2009 рр., а до того зумовила кризові явища у країнах ЦСЄ і 

колишнього Радянського Союзу, енергійно критикує С. Кораблін [236, 

с. 59–72]. Наголошується, що за середнім співвідношенням 

«кредити/ВВП» (53,8% ВВП) країни ЦСЄ у 2011–2017 рр. майже удвічі 

поступалися всьому ЄС (101,9% ВВП) [237, с. 96–108]. Водночас вагомим 

чинником пропозиції грошової маси в країнах ЦСЄ стали надходження зі 

структурних фондів ЄС.  

С. Шумська [291, с. 302–325] не менш заповзято критикує 

зменшення монетизації економіки України (співвідношення «грошовий 

агрегат М2 / ВВП») і при цьому посилається на досвід азійських країн, де у 

періоди наздоганяючої модернізації рівень монетизації був підвищений у 

Японії в 2,4 рази, в Кореї – більш ніж у 5 разів, Сінгапурі – у 2,2, Малайзії 

– у 4,2, Індії – у 1,9 рази.  

Т. Унковська [267] дуже амбіційно стверджує про «удар глобальної 

кризи 2008 року по ортодоксальних макроекономічних догмах» 

Вашингтонського консенсусу та «канонічних стандартах» щодо ролі 

фінансової системи і монетарної політики для розвитку економіки. 

Зрозуміло, що такий пасаж відразу ж створює асоціації з «новою 

монетарною теорією». Критикується традиційна парадигма монетарної 

політики, що передбачає забезпечення цінової стабільності (наприклад, для 

країн ЄС це інфляція на рівні 2%, а базовою умовою успіху є незалежність 
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центрального банку від інших органів макрорегулювання. Стабільність 

фінансових ринків мала забезпечуватися тільки через мікропруденційні 

заходи (банківське регулювання і нагляд), а цілі економічного зростання 

залишалися поза увагою центральних банків (за винятком американської 

ФРС, до мандату якої належить також сприяння високій зайнятості). 

Прикладом «провалу» монетарної політики НБУ названо операції з 

депозитними сертифікатами НБУ за надвисокими ставками (сьогодні це 

18%), тоді як «сфера реальної економіки перебуває у стані стагнації через 

колапс продуктивного кредитування». 

В. Юрчишин [296, с. 132–201] досить несподівано стверджує, що в 

Україні «залежність між пропозицією грошей та інфляцією є радше 

оберненою», а «реальне економічне зростання досягалося лише у роки, 

коли відбувалося суттєве нарощування грошової маси (пропозиції 

широких грошей)». В іншій праці автор переконує, що прискорене 

монетарне розширення за низької інфляції сприяє наповненню економіки 

«неінфляційними» ресурсами, що як справляє позитивний ефект на 

поточну економічну динаміку, так і формує в економічних агентів 

позитивні очікування стосовно доступу до фінансових і грошових ресурсів 

у середньостроковій перспективі [297, с. 5–54]. Поновлення монетарної 

експансії названо «необхідною умовою економічного відновлення 

України». 

Ю. Бажал [182, с. 61–70] вважає, що під час подолання фінансової 

кризи 2008–2009 рр. ні в Європейському Союзі, ні в Україні, а частково і в 

США не було враховано «хрестоматійні рекомендації» Д. М. Кейнса і 

М. Фрідмана. Навпаки, відбувалося нарощення грошової маси на підставі 

шумпетерівської парадигми економічного розвитку, де головним 

чинником економічного зростання вважаються інновації, пропонується 

розширити пропозицію «авансових» грошей.  

Слід зауважити, що в усіх пропозиціях щодо стимулювання 

економічного зростання в Україні помітні заклики до збільшення 
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пропозиції грошової маси та обсягів кредитування. Разом з тим Н. Поляк 

[189] напередодні кризових явищ 2014–2015 рр. зауважувала, що в Україні 

обсяг кредитних портфелів комерційних банків зростає, але 

спостерігається тенденція до зниження ефективності кредитної діяльності 

банків. Вже після фінансової кризи 2014–2015 рр., що супроводжувалася 

масовим банкрутством українських банків, Н. Шапран і В. Шапран [280] 

висловили припущення, що наслідки банківської кризи будуть ще кілька 

років знижувати дієвість впливу кредитного каналу на економіку України. 

Також А. Дробязко [68, с. 85–95] застерігає, що спроби НБУ штучним 

чином підтримати монетизацію економіки без відповідного попиту на 

гроші з боку товарного виробництва закінчувалися поглибленням 

економічної кризи у 2009 і 2014 роках. Не менш промовистим є висновок 

Н. Шелудько [286], що навіть такий потужний монетарний механізм, як у 

США, не спроможний замінити заходи щодо модернізації реального 

сектора та розвитку виробництва на основі інновацій. Фактично це означає 

визнання нейтральності монетарної політики стосовно доходу в 

довгостроковому періоді.  

Підсумовуючи зроблений огляд теоретичних підходів до 

трактування банківської системи зокрема і монетарної політики загалом, 

легко зробити висновок, що на сьогодні не існує домінуючого погляду на 

обидва питання. Парадигму монетарної політики визначають традиційне 

припущення щодо нейтральності грошової маси відносно доходу та 

порівняно нові елементи щодо ендогенності грошової маси та 

інституційної ролі банківської системи в процесі кредитування економіки.  

 

1.2. Парадигмальний статус та диференціація  

сучасних банківських систем 

Тривалий еволюційний шлях розвитку та модернізації основних 

видів діяльності, велике різноманіття операцій, відмінні методи 

регулювання банківської діяльності в межах окремих країн призвели до 
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того, що на сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення 

сутності «банк». Як це зрозуміло з проведеного вище аналізу, конкуруючі 

теоретичні школи по-різному позиціонують банківську систему в сучасній 

економіці та мають відмінні погляди на механізми кредитування.   

Вагомий вплив мали кризові явища 2008–2009 рр., що позначилися 

«рятуванням» за допомогою урядових коштів найбільших американських 

банків, таких як Bear Stearns чи Citigroup, а фінансовій компанії Lehman 

Brothers довелося збанкрутувати. Найбільші європейські банки виявилися 

стійкішими до кризових явищ, але три ісландських банки не уникнули 

банкрутства. Подібно до Великої депресії 1929–1933 рр. це змусило до 

перегляду або принаймні істотної зміни поглядів на функціонування 

банківської системи, що, зі свого боку, активізувало теоретичну дискусію 

навколо механізмів грошового обігу загалом. Упродовж останньої декади 

відновився інтерес до банків як генераторів пропозиції грошей, що має 

вирішальне значення для економічного зростання [748].  

На сьогодні домінує погляд, що банк – це фінансовий посередник, 

що забезпечує обмін грошовими активами між особами, що заощаджують, 

та позичальниками [321]. У такому розумінні банки не створюють нових 

грошей. Прихильники альтернативного погляду наголошують, що банк – 

це інституція, яка фінансує позичальників за допомогою механізму 

грошової емісії (англ.: money creation). Обидва погляди тією чи іншою 

мірою присутні в різноманітних теоретико-концептуальних підходах до 

сутності банку як інституції фінансового посередництва (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Теоретико-концептуальні підходи до сутності «банк» 

Науковці Сутність поняття 

1 2 

Г. Вайт (1902) Банк − це виробник кредиту та машина для 

обслуговування процесу обміну [753].  

Е. Сайкс  

(1905) 
Банк − це фінансова установа, яка приймає депозити 

від населення та створює умови для керування даним 

депозитом [710].  

Р. Гаррісон Хоу (1915) Банк − це установа, яка займається грошима та її 

замінниками та надає інші фінансові послуги [519].  

П. Самуельсон  

(1964) 

Банк – це установа, у якій особи отримують зиск із 

застосування і збереження своїх коштів та якій особи 

доручають свої кошти тоді, коли не потребують їх 

[678]. 

Д. Кінглі  Банк надає послуги своїм клієнтам і, в свою чергу, 

отримує вигоду у різних формах [31]. 

П. Роуз (1997) Банк – це фірма, яка надає фінансові послуги, що їх 

здійснюють професійні кредитні установи [230]. 

«Енциклопедія банківської 

справи і фінансів» за ред. 

Чарльза Дж. Вулфела (2000) 

Банк – це будь-яка організація, що виконує будь-яку 

або всі з різних функцій банківської справи, а саме: 

отримання, інкасування, переклад, оплату, 

кредитування, інвестування, обмін і обслуговування 

(безпечне зберігання, довірче управління, агентське 

представництво, піклування) грошей і заявок на гроші 

як всередині країни, так і за її межами [41]. 

Б. Бухфальд (2002) Банк – це таке підприємство, яке займається різними 

операціями: грошовими, кредитними і тому подібними 

[25]. 

Б. Касу, К. Жирардоне, 

Ф. Моліне (2006) 
Банк − це фінансовий посередник, що пропонує 

депозити і  кредити, а також платіжні послуги [646]. 
Р. Райт  

(2009) 

Банк – це організація, уповноважена урядом приймати 

депозити, сплачувати відсотки, видавати позики, 

виступати посередником у фінансових операціях та 

надавати інші фінансові послуги своїм клієнтам [759].  

С. Чечетті (2012) Сучасний банк – це фінансовий супермаркет з продажу 

фінансових послуг [390]. 

Мехді Хосров-Пур (2017) Банки – це установи, створені для субсидованого 

кредитування, спрямованого на конкретні сектори 

[646].  

Г. Тажина 

(2020) 

Банк – кредитна організація, основною метою якої є 

отримання прибутку, має свій статутний капітал, 

встановлений центральним банком, а також право 

виконувати принаймні три операції: залучення 

депозитів, видача кредитів, відкриття банківських 

рахунків та управління ними [714]. 

В. Усоскін (1994) Банки – це такі фінансові посередники, завдяки яким 

забезпечуються в суспільстві механізми 

міжрегіонального та міжгалузевого перерозподілу 

грошового капіталу [268]. 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 

С. Мочерний (1996) Банки – це такі особливі фінансові інститути, які 

акумулюють грошові кошти і накопичення, видають 

кредити, здійснюють грошові розрахунки, випуск 

грошей в обіг, операції з цінними паперами, операції з 

золотом та ін. [166]. 

О. Васюренко (2000) Банк – це універсальне фінансове підприємство, що 

здійснює професійне управління ресурсами суспільства 

в їх грошовому виразі й виконує відповідні специфічні 

функції в економіці на законній підставі та під 

юрисдикцією державних органів, що забезпечують 

регулювання та контроль банківської діяльності [2; 28].  

В. Стельмах (2001) Банк – це особлива грошово-кредитна установа, 

економічна інституція, яка діє на фінансовому ринку, 

акумулює тимчасово вільні грошові кошти і 

заощадження, надає кредити, здійснює грошові 

розрахунки, операції з векселями, іноземною валютою, 

золотом, коштовним камінням, випускає в обіг (емітує) 

гроші та цінні папери, надає різноманітні послуги 

фінансово-економічного характеру, виконує інші 

функції [71]. 

О. Лаврушин (2005) Банк – це грошово-кредитний інститут, що регулює 

платіжний оборот у готівковій та безготівковій 

формах [17]. 

С. Мойсеєв (2006) Банк – це кредитна організація, яка має виняткове 

право здійснювати такі банківські операції: залучення 

на вклади грошових коштів юридичних і фізичних осіб; 

розміщення вказаних коштів від свого імені і за свій 

кошт на умовах повернення, платності, строковості; 

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і 

юридичних осіб [163].  

Н. Белоглазова (2009) Банки являють собою спеціалізовані організації, які 

акумулюють тимчасово вільні грошові кошти 

юридичних осіб і населення, надають їх у тимчасове 

користування у вигляді кредитів, надають 

посередницькі послуги у взаємних платежах і 

розрахунках між підприємствами, установами або 

окремими особами, проводять касове обслуговування 

фізичних та юридичних осіб, здійснюють інші операції 

з грошима і грошовим капіталом [59]. 

О. Дзюблюк (2009) Банки – це інститут ринкової економіки, що виконує в 

сукупності три основні операції: приймає депозити, 

надає кредити та здійснює розрахунки [16]. 

 

І. Сокиринська, 

Т. Журавльова (2016) 

Банк – це багатофункціональний фінансовий інститут, 

що здійснює широкий спектр послуг кредитного і 

платіжного характеру, а також виконує різноманітні 

фінансові функції відносно будь-якої юридичної або 

фізичної особи з метою одержання прибутку [254]. 
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Закінчення таблиці 1.1 

1 2 

Т. Ветрова (2017) Банк – це фінансова  інституція, яка має справу з 

борговими зобов’язаннями та позиками, таким чином 

зводячи (зменшуючи розрив між) вкладників та 

позичальників завдяки специфічним видам діяльності, 

як то залучення вкладів, надання кредитів, створення 

грошей [31]. 

С. Циганов (2006) Банки – це фінансові установи, які регулюють рух 

грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього 

обороту, емісію, загальну грошову масу, включаючи 

кількість готівки, що знаходиться в обігу [275]. 

Ф. Мішкін (2008)  Банки – це фінансові інституції, що акумулюють 

вклади (депозити) та видають позички (кредити) [157]. 

Джерело: узагальнено автором на основі джерел. 

Аналізуючи альтернативні трактування, можна дійти висновку, що 

сутність банку розкривається з економічної і юридичної точок зору7. Як 

зазначає іспанський економіст Х. де Сото [693], економічний аналіз 

правничих аспектів банківських та інших інституцій грошового обігу стає 

одним з найбільш перспективних напрямів розвитку економічної теорії. 

Зокрема, з’являється можливість пояснити поведінку власників депозитів і 

позичальників у такий спосіб, що виявляє такі особливості «кризового» 

перебігу циклічних явищ у світовій економіці, коли економічний бум дуже 

швидко призводить до глибокого спаду виробництва. Спочатку це 

трапилося з азійськими «тиграми» в 1997–1998 рр., а згодом – з 

найбільшими промисловими країнами у 2008–2009 рр. Нинішня епідемія 

COVID-19 може бути тим несподіваним (стохастичним) шоком, що 

випередив черговий крах виробничого сектора внаслідок значного 

передкризового збільшення грошової маси та обсягів кредитування.   

Більшість науковців в дусі припущень неокласичної теорії 

порівнюють банки з підприємством, яке виробляє такий продукт як гроші, 

 
7 Г. Вайт зауважує, що первісне значення слова «банк» в англійській мові − це «купа» 

(pile), накопичення, у розумінні «купа землі» (bank of earth), «купа піску» (sand bank), 

«купа гравію» (gravel bank) [753]. Конант звертає увагу, що італійський термін «banco» 

з’явився як похідний від німецького «banck», що означало якраз «купа» або «скирта». 

Існує також припущення, що слово «bank» походить від французького слова «banque», 

що означає «лавка, де обговорюють ділові справи».  
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платіжні засоби тощо. Оскільки банки мають визначальний вплив на 

трансфер коштів від власників депозитів до позичальників, терміни «банк» 

і «фінансовий посередник» досить часто вживаються як синоніми при 

дослідженні обсягів і строкової структури кредитування та супутніх 

ризиків.  

Якщо абстрагуватися від надання послуг та інших супутніх функцій, 

фактично банки реалізовують базову функцію забезпечення ліквідністю. 

М. Клейн наголошує, що банк відрізняється від інших фінансових 

посередників тим, що може залучати кошти на поточні рахунки і таким 

чином створювати пропозицію грошової маси [553]. Практично 

відбувається адміністрування платіжної системи, але за умови обмежених 

депозитних ресурсів та необхідності отримувати дохід від розміщення 

вільних коштів у різноманітних активах з відмінною ліквідністю – від 

урядових облігацій (практично ідеальна) до позик окремим фірмам 

(можливе неповернення позичених коштів). Розміщення коштів в урядових 

облігаціях має низький ризик, але може бути неефективним. А. Каш’яп, 

Р. Раджан і Д. Штейн [546] за допомогою відповідної теоретичної моделі, 

яку підтверджено емпіричними оцінками, показали, що проблемною є 

ситуація, коли закриття депозитних рахунків і сплата кредитів слабо 

корелюють між собою, так що виникають втрати з погляду надмірної 

акумуляції саме ліквідних активів.  

М. Маклей, А. Радіа і Р. Томас [591] визнають, що на сьогодні 

пропозицію грошової маси становлять переважно банківські депозити, але 

пропонують уважніше аналізувати джерела їхнього походження. Однією з 

поширених помилок вважається погляд, що банки діють лише як 

посередники між власниками заощаджень (населення) і отримувачами 

кредитів (підприємницькі структури). Стверджується, що не заощадження 

стають джерелом кредитних ресурсів, а якраз навпаки. Таке твердження 

має очевидне посткейнсіанське звучання. Іншою помилкою названо 

припущення, що центральний банк визначає обсяг кредитів і депозитів за 
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допомогою грошової бази (ефект грошового мультиплікатора). Якщо так, 

то центральний банк мав би визначати обсяг банківських резервів. 

Насправді регулятором стала процентна ставка, яка слугує для 

комерційних банків тим орієнтиром, що визначає обсяг кредитування, а 

вже згодом – обсяг необхідних депозитів. Обсяги депозитів визначають 

попит на банківські резерви, щоб мати змогу обслуговування депозитів, 

здіснення платежів до інших банків або дотримання регуляторних вимог 

ліквідності.  

Повертаючиcь до юридичних аспектів, надзвичайно важливим є 

перелік операцій, які може виконувати банківська установа відповідно до 

законодавства країни. Це має безпосереднє відношення до процесу 

кредитування та різноманітних аспектів ризику в банківській діяльності. 

Наприклад, країни, що належать до континентальної системи права, 

розглядають банківську установу через сукупність здійснюваних нею 

функцій. Проте слід зауважити, що останнім часом структура європейської 

банківської системи істотно змінилася; відмінності стосуються розміру 

банків, типу, цілей та системи управління [567].  

Країни англосаксонської правової системи, на відміну від 

континентальних країн, відійшли від традиційного підходу у визначенні 

банківської установи. В англійському праві акцент з поняття «банк» 

змістився в напрямі регулювання банківської діяльності, тобто правил 

(наприклад, умов договорів), які застосовуються в банківській практиці 

[34, c. 5–9]8. Зрозуміло, що така ситуація відповідає логіці інституційного 

підходу до монетарних інститутів та здійснюваної ними політики [110].  

В Україні банк як правову категорію відображено в ст. 1 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої банк 

 
8 Правові аспекти важливі, адже навіть у рамках тієї ж англосаксонської системи 

поняття можуть мати різнопланове трактування. Приміром, термін «free banking» 

зустрічається у декількох інтерпретаціях [406]. У США це стосується зниження 

бар’єрів для входження на банківський ринок в 1837−1864 рр., тоді як у Шотландії 

періоду 1716−1845 рр. банки не підлягали жодному регулюванню і могли 

безперешкодно випускати власні гроші. 
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визначається як юридична особа, яка має виняткове право на підставі 

ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі 

операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних та юридичних 

осіб; розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та 

власний ризик; відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб [76]. 

У законодавстві Європейського Союзу поняття кредитного інституту 

було закріплено Першою банківською Директивою. Усі наступні 

нормативні акти ЄС, які стосувалися питань регулювання діяльності 

кредитних інститутів, виходили саме із поняття кредитного інституту, 

наданого цією Директивою [238].  

Проте з прийняттям Директиви ЄС від 20 березня 2000 р. 

(2000/12/ЄЕС зі змінами від 18 вересня 2000 р.) попередні Директиви 

втратили чинність. Згідно із цією Директивою кредитною установою 

вважається: 

1) суб’єкт підприємницької діяльності, діяльність якого полягає в 

отриманні від населення депозитів або інших коштів на зворотній основі та 

надання кредитів за свій власний рахунок; 

2) установа, яка проводить електронні розрахунки в значенні 

Директиви 2000/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 

2000 р. щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які 

проводять електронні розрахунки пруденційного нагляду за ними [238].  

Ісламська банківська система позиціонує банк як фінансовий 

інститут, що приймає депозити і здійснює інвестування накопичених 

засобів [264, с. 11] 
9. До переваг ісламських банків зазвичай зараховують: 

 
9 Cучасні ісламські банки вперше з’явилися в Єгипті в 1970-х роках, а згодом 

поширилися на інші країни, переважно в мусульманському світі [525]. Не лише місцеві 

банки перейняли ісламські принципи, але й зарубіжні банки відкрили в ісламських 

країнах власні філії, що діють на засадах ісламської банківської системи. Ісламський 

банкінг вийшов за межі комерційних банків і нині поширюється як на інвестиційні 

банки, страхові компанії, так і на інвестування загалом (наприклад, управління 

активами) та фінансові компанії (наприклад, лізинг). 
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1) кращі стимули для кредитування (ризики поділені між позичальником і 

банком); 2) заохочення заощаджень (мусульмани намагаються уникати 

фінансових установ, що не дотримуються ісламських засад ведення 

банківських операцій); 3) більша фінансова стабільність (немає левериджу, 

не використовуються складні похідні інструменти); 4) етичні засади [525].  

Резюмуючи все вищевикладене, ми пропонуємо власне визначення: 

Банк – це така фінансово-кредитна установа, що наділена 

економічною і юридичною самостійністю, яка здійснює банківські 

операції відповідно до національного законодавства, в процесі яких 

створюються економічні відносини в царині монетарної політики та 

грошового обігу, кінцевою метою яких є отримання прибутку та/або 

задоволення потреб клієнтів. Навіть якщо не ставиться завдання 

отримання прибутку, як в ісламських банках, задоволення потреб клієнтів 

залишається метою функціонування банку [118].  

Аналізуючи праці науковців та енциклопедичну літературу, 

виокремимо наступні визначення сутності «система», що видається 

важливим для розуміння процесів у банківській сфері: 

1) комплекс підсистем, елементів та компонентів і характерних їм 

властивостей, взаємодія між якими та середовищем зумовлює якісну або 

сутнісно нову інтегративну цілісність [70, с. 361]; 

2) достеменне, взаємопов’язане, складне впорядкування частин, 

сукупність принципів, об’єднаних у формі послідовної доктрини [83]; 

3) сукупність виділених реальних чи уявних об’єктів, що володіє 

такими властивостями: а) елементи її не подільні; б) між елементами 

задані зв’язки; в) між елементами в процесі функціонування можна 

простежити однозначну відповідність; г) із зовнішнім середовищем вона 

взаємодіє як єдине ціле [144, с. 7]. 

Наведені вище визначення зводяться до певної цілісності, сукупності 

частин, складових та елементів, які взаємодіють між собою як єдине ціле. 
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Це стосується і поняття «банківська система». Знову ж таки, єдиного 

підходу до трактування цього визначення немає ані в вітчизняній, ані в 

закордонній науковій літературі. Проте виокремлюють два підходи до 

визначення сутності: вузьке та широке. 

У вузькому розумінні «банківська система» – це сукупність 

взаємопов’язаних банків (у т.ч. ЦБ), які функціонують як єдиний механізм 

протягом певного періоду часу, виконуючи при цьому відповідні функції, 

пов’язані з трансформацією грошових ресурсів усієї країни з метою 

отримання прибутку. 

У широкому розумінні «банківська система» – це кредитно-фінансова 

система країни в цілому.  Вона являє собою складну органічну систему, 

яка: 1) складається із сукупності елементів з урахуванням їхньої 

достатності; 2) є цілісною, що саморозвивається; 3) у своєму розвитку 

проходить послідовні етапи ускладнення і диференціації в певний 

історичний період; 4) тісно взаємодіє із зовнішнім середовищем як єдине 

ціле; 5) виступає як підсистема фінансової або економічної системи 

країни [247]. 

Специфіка банківської системи проявляється в її функціях: 

створення грошей та регулювання грошової маси, трансформаційна 

функція, стабілізаційна функція, які забезпечуються відповідними 

законами та нормативними актами. 

Світова практика свідчить про наступні структурні типи побудови 

банківських систем [133, с. 12]: 

– однорівнева (централізована монобанківська) система – це система, 

що передбачає горизонтальні зв’язки між банками, здійснення 

уніфікованих операцій, тут усі банки перебувають на одній ієрархічній 

лінії; 

– дворівнева система характерна для країн ринкової економіки 

(складається з двох рівнів: верхній рівень – центральний банк, нижній 

рівень – інші банки). 
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У класичному вигляді однорівнева банківська система існувала у 

колишньому СРСР; вона базувалася на трьох монополістах: Держбанку 

СРСР, Будбанку СРСР, Внешторгбанку СРСР, а за кордоном діяли 

радзагранбанки [111]. 

Історично сформувалися різні підходи до побудови банківської 

системи [86, с. 362]:  

– у співвідношенні форм власності: у США переважають приватні 

кредитні інститути, у країнах Західної Європи – державні, напівдержавні, 

кооперативні кредитно-фінансові установи; 

– в особливостях розмежування сфер діяльності між комерційними 

та інвестиційними банками: у США, Великобританії – чітке розмежування, 

на відміну від Німеччини, Франції, Італії, де відсутнє чітке розмежування 

між комерційними та інвестиційними банками; 

– у різних принципах побудови комерційних банків: принцип 

сегментування чітко простежується у банківському законодавстві США та 

Японії; 

– у різних підходах до організації банківського нагляду: 

а) Австралія, Ісландія, Іспанія, Італія, Португалія – контрольні 

функції здійснює центральний банк, 

б) Австрія, Данія, Канада, Норвегія, Швеція, Фінляндія – контрольні 

функції здійснює Міністерство фінансів, 

в) Німеччина (ЦБ + Федеральне відомство нагляду за кредитною 

справою), США (ФРС + Міністерство фінансів + Казначейство + 

Федеральна корпорація страхування депозитів)), Швейцарія (НБ + 

Федеральна банківська комісія + Швейцарська банківська асоціація), 

Франція (ЦБ + Комітет з банківської регламентації + Комітет з кредитних 

установ + Банківська комісія) – контрольні функції здійснює центральний 

банк разом з іншими органами. 

Досліджуючи засадничі характеристики основних сучасних 

банківських систем: європейської, англосаксонської, ісламської, а також 



63 
 

 

особливості банківської системи України, вважаємо доцільним поділ 

(класифікацію) рівнів центральних банків на підтипи, зображені на 

рис. 1.1. 

Найвищий рівень світової фінансової системи становлять центральні 

банки суверенних країн, але на сьогодні провідну роль відіграють 

американська Федеральна резервна система (ФРС) та Європейський 

центральний банк (ЄЦБ), що регулюють обіг двох найбільших світових 

резервних валют − долара і євро. З початку 1990-х років на статус ще 

одного «центру» світової економіки претендувала Японія, що автоматично 

підвищувало статус Банку Японії як емісійного центру резервної валюти, 

але на сьогодні сильніше виглядають позиції Китаю. Відповідно необхідна 

корекція відомої пропозиції Р. Маккіннона щодо доцільності формування 

трьох валютних зон − долара, євро і єни, які відбивають реалії регіональної 

інтеграції, а принагідно слугують підтриманню стабільності світової 

фінансової системи [589]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація банківських систем 

Джерело: розроблено автором. 
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Дуже ймовірно, що вже у найближчі 10-15 років китайська валюта − 

юань – стане резервною, а разом з цим відчутно зросте значення Банку 

Китаю. З іншого боку, не виключено, що Китай повторить траєкторію 

сповільнення японської економіки за останні 30 років і стане великою, але 

не світовою державою. У такому разі можна розраховувати не лише на 

зону долара і євро, як це пропонує Р. Маккіннон, але й на виникнення 

валютних зон єни і юаня. У такому разі валютна зона єни мала б бути 

набагато скромнішою, ніж це уявлялося на початку 1990-х років. 

Найімовірніше, до зони єни можуть відійти такі країни як Тайвань, 

В’єтнам, Південна Корея. Натомість Малайзія, Індонезія, Філіппіни 

можуть стати країнами-учасницями зони юаня.   

Центральні банки країн з резервними валютами визначають не лише 

обсяги глобальної ліквідності, але й регуляторні вимоги до міжнародного 

банківського середовища, а в ширшому розумінні − вимоги до фінансових 

компаній-посередників. Головним видається вплив на глобальні банки, що 

діють відразу в багатьох країнах світу10. 

Глобальні банки, що в 1990-х роках розглядалися рушійною силою 

глобалізації, наприкінці 2000-х років стали джерелом деструктивних 

дисбалансів у фінансовій системі, передусім за рахунок діяльності у 

промислових країнах. У 1990-х роках у Франції, Німеччині, Іспанії, 

Великобританії і США національні банки мали в середньому вищу 

прибутковість ніж іноземні, але американські банки були однаково 

ефективні як вдома, так і за кордоном [368]. Це не заперечувало переваг 

від закордонної експансії, але визначало межі для глобальної консолідації 

банківських установ.  

 
10 У 1960−1970-х роках в закордонній експансії чільні позиції займали американські 

банки, у 1980-х роках − японські, а з початку 1990-х років почали домінувати 

європейські банки [672]. Силу європейських банків визначили: значний капітал, 

надійне співвідношення між активами і пасивами та контроль внутрішнього ринку. Від 

січня 1993 р. було лібералізовано діяльність банків у межах Європейського Союзу, що 

сприяло відкриттю зарубіжних філій та розширенню діяльності за кордоном.  
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У середині першого десятиліття 2000-х років присутність іноземних 

банків стала найбільш помітною у двох регіонах – країнах ЦСЄ і 

Латинської Америки, де їхня частка в активах сягнула 70 та 40%, 

відповідно, порівнюючи зі заледве 10% у таких промислових країнах як 

Франція та Італія [338]. Переважно прихід іноземних банків відбувався 

після локальних фінансових криз, коли місцеві банки потерпали від 

неповернення позик, а банківська система потребувала рекапіталізації та 

своєрідного «перезавантаження». З боку пропозиції лібералізація 

законодавства у країнах перебування дозволяла операції за кордоном, а 

нові технології уможливили ефективне функціонування за межами країни. 

Переважно наслідки залучення іноземних банків є позитивними (вища 

ефективність, кращий доступ до капіталу, надання складніших послуг, 

допомога в оздоровленні банківської системи, зниження банківської 

маржі), але не без ризиків: підвищена вразливість до змін у глобальній 

ліквідності та світовій процентній ставці. Для максимізації переваг від 

присутності іноземних банків необхідно враховувати обраний монетарний 

режим, систему обмінного курсу, стан фінансового ринку, а також обрати 

належні регуляторні механізми.  

Теоретично діяльність за кордоном здатна підвищити прибутковість 

банківської діяльності та забезпечити потреби країн з нестачею фінансових 

ресурсів, але коштом підвищеного ризику та перерозподілу заощаджень у 

світовій економіці; у підсумку зростає продуктивність праці у світовій 

економіці [431]. Останні в часі дослідження підтверджують прямий зв’язок 

між інтернаціоналізацією та ризиком у банківській діяльності [368]. Це 

означає, що підвищений ризик від діяльності за кордоном (англ.: market 

risk hypothesis) переважає над потенційним виграшем від диверсифікації 

діяльності (diversification hypothesis). Ризики зростають під час фінансових 

криз. Отримані результати інтерпретуються за ознакою незадовільного 

банківського менеджменту. Подібні результати отримано для 

європейських банків: філії за кордоном знижують ризик у «нормальні» 
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часи, але все змінюється з точністю до навпаки під час фінансової 

кризи [620].  

В іншому дослідженні показано, що меншим ризиком 

характеризуються місцеві банки з диверсифікованою ринковою 

структурою [683]. Ринкове різноманіття нівелює ризики від подібної для 

всіх банків поведінки на ринку. Місцеві банки мають кращу інформацію 

про стан локальних ринків, що передусім полегшує кредитування малих та 

середніх підприємств (МСП).  

У дусі посткейнсіанської школи Ф. Арестіс та М. Глікман [331] 

стверджують, що запозичення за кордоном посилюють нестабільність як 

глобальних фінансових ринків, так і окремих відкритих економік, 

передусім внаслідок низької світової процентної ставки. Через збільшення 

депозитів банківської системи та підвищення вартості боргових 

зобов’язань уряду приплив капіталу стимулює як доступність кредитів, так 

і попит на них, що лише підсилює тенденцію до збільшення зовнішнього 

боргу. Ситуацію погіршує балансовий ефект – залежність вартості 

зовнішніх зобов’язань від обмінного курсу. Економіка стає вразливою до 

шоків внутрішнього і зовнішнього походження.  

Загалом виникають підстави для декількох парадигм у банківській 

діяльності, функціонуванні фінансових ринків та регулятивних підходах. 

По-перше, необхідно визначитися з функціями банківського сектора як 

1) посередника між власниками заощаджень та позичальниками та 

2) інструментального середовища для мультиплікації грошей. У 

неокласичному дусі переважають міркування фінансового посередництва, 

що передбачає підвищену увагу не лише до кредитної діяльності, але й 

акумуляції заощаджень.  

По-друге, необхідно визначитися зі взаємодією банківського сектора 

з іншими фінансовими посередниками. На поверхні це може виглядати як 

вибір між англосаксонською і континентальною моделями залучення 

капіталу промисловими компаніями, але насправді йдеться про пошук 



67 
 

 

оптимального співвідношення між обома різновидами фінансового 

посередництва – за допомогою комерційних банків або компаній 

фінансового ринку.  

По-третє, стає зрозумілою обмеженість національних регуляторів, 

що традиційно зосереджувалися на підтриманні стабільності місцевих 

фінансових ринків та захисті прав власних громадян – клієнтів фінансових 

установ, передусім національних банків. При цьому бракувало належних 

макропруденційних механізмів на обох рівнях – національному і 

міжнародному, а підходи до завчасного виявлення потенційних кризових 

явищ виявилися неефективними [592].  

Угоди на зразок Базель ІІІ становлять приклад належної реакції на 

динамічні зміни в глобальному середовищі, адже платники податків 

можуть не витримати тягара чергових банківських криз на зразок Греції 

(2010-2013 рр.)11. Окремі дослідники пропонують відійти від традиційного 

протиставлення неокласичних і неокейнсіанських шкіл, а натомість 

переорієнтуватися на біхевіоральні підходи, що передбачають обмежену 

раціональність учасників ринку [712]. Ринкові регулятори повинні 

враховувати можливість ірраціональної поведінки учасників ринку. 

Приміром, інвестори можуть виявляти надмірну впевненість та 

нереалістичний оптимізм.  

Зрозуміло, що зростаюча нестабільність світових фінансових ринків 

передбачає більшу міжнародну координацію у царині фінансових 

регуляторів, вимог ліквідності та макроекономічної політики. Хоча подібні 

зусилля практикувалися ще до світової фінансової кризи12, справжній 

масштаб міжнародної координації виявився лише у післякризовий період. 

Виник консенсус щодо більшої прозорості складних фінансових 
 

11 У країнах ЄС було вирішено створити чотири додаткові установи: The European 

Systemic Risk Board (м. Франкфурт), Three European Supervisory authorities for Banking 

(м. Лондон), Securities and Markets (м. Париж) і Occupational Insurance and Pensions 

(Франкфурт на – Майні).  
12 Скоординовані інтервенції американської ФРС, ЄЦБ та інших банків в грудні 2007 р. 

можуть бути прикладом спільного досягнення цілей фінансової стабільності [338].  



68 
 

 

інструментів та посилення регуляції банківської діяльності, передусім у 

США, де у вересні 2008 р. на межі краху опинилися найбільші банки та 

фінансові компанії. У країнах Західної Європи подібний імпульс надала 

боргова криза Греції (2010 р.). Загалом виявилася недостатність 

регулювання фінансових операцій на міжнародному рівні, що значною 

мірою нівелювало потенційні переваги від глобалізації. 

Глобальні банки повинні перебувати під наглядом не лише 

центральних банків країн перебування, але передусім центральних банків 

найбільших країн. Це пояснюється як процесами консолідації у 

банківському секторі, так і зростанням складності банківських операцій. 

Якщо у 1980-х роках на найбільші 10 американських банківських 

холдингів припадало близько 20% банківських активів, то на сьогодні – 

понад 50% [392]. Великі банки мають широкий спектр фінансових 

операцій, що загалом відбиває адаптацію до реалій все більшої 

сек’юритизації на фінансових ринках. Дослідження 170 найбільших 

банківських організацій показало, що складність банківської діяльності 

(complexity) не треба ототожнювати з розміром банку [392] 13. Глобальні 

банки вирізняються передусім складністю структури власності (ownership 

trees) та ступенем диверсифікації банківських операцій.  

За даними 1251 банку ЄС та їхніх 20 850 філій в 154 країнах 

виявлено, що банки віддають перевагу країнам з високим доходом та 

численними регуляторними обмеженнями, але і слабшим наглядом, ніж 

країнам з нижчим доходом, що мають менше обмежень, але сильніший 

банківський нагляд [621]. В усіх випадках банки уникають країн, що мають 

сильніші вимоги до капіталу, ніж вдома.  

Питання оптимального співвідношення між монетарною політикою у 

вузькому (пропозиція грошової маси та рівень процентної ставки) та 

 
13 Для оцінки складності діяльності глобального банку використано два показники: 

1) організаційна складність − характеризує кількість та географічне поширення філій 

інституцій, а також рівні власності, якими пов’язані філії; 2) ділова структура –

характеризує перелік видів діяльності, що здійснюється в межах установи [392]. 
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широкому розумінні (макропруденційний нагляд) залишається 

дискусійним. Кращий нагляд підвищує надійність банківської системи, але 

може обмежити обсяги кредитування. У такому разі нівелюються зусилля 

щодо монетарного стимулювання економіки, що важливо передусім у 

стані екстремально низької процентної ставки (англ.: Zero Lower Bound − 

ZLB). Збільшення банківських резервів стало одним з чинників, що істотно 

послабив стимулюючий ефект від політики «кількісного пом’якшення», 

коли центральні банки багатьох промислових країн почали купувати 

урядові облігації на вторинному ринку. Як зазначено у звіті німецького 

Бундесбанку, значне післякризове збільшення грошової бази не призвело 

до відчутного зростання грошового агрегата М3, адже перешкодило 

збільшенню банківських резервів [725]. Відповідно політика «кількісного 

пом’якшення» промислових країн не позначилася очікуваним збільшенням 

обсягів кредитування (див. рис. 1.2). Виразно помітно, що обсяги 

кредитування англосаксонських країн навіть зменшилися, тоді як у країнах 

континентальної Європи стабілізувалися на дещо вищому рівні. Невелике 

зростання помітно в країнах Північної Європи, тоді як країни Південної 

Європи зазнали відчутного скорочення обсягів кредитування, що 

пояснюється борговою кризою в Греції та її регіональними ефектами.  
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Рис. 1.2. Обсяги кредитування нефінансових підприємств для окремих 

груп країн, 1980–2019 рр. 

Джерело: [349]. 

 

Подібно зменшилися обсяги кредитування в країнах ЦСЄ. Обсяги 

кредитування країн Латинської Америки зростали, але в цій групі країн 

показник «обсяги кредитування / ВВП» порівняно невисокий. Цікаво 

зауважити, що в країнах Південно-Східної Азії подібними були наслідки 

фінансової кризи 1997–1998 рр. Упродовж майже двох десятиліть 

співвідношення «обсяги кредитування / ВВП» так і не досягло 

докризовового рівня. Подібною траєкторією характеризується Японія від 

початку 1990-х років.  

Попри кризові явища 2008–2009 рр., обсяги кредитування в Китаї 

зростали до 2016 р., але не виключено, що ця країна повторить досвід 

менших країн Південно-Східної Азії, коли період бурхливого зростання 

обсягів кредитування дуже контрастно змінився періодом стагнації 

кредитного ринку. Можна зауважити, що останнім часом обсяги 

кредитування зменшуються в Індії, Туреччині та Росії. Це може означати 

як досягнення певного «порогового» рівня попиту на кредити, так і 

наслідки запровадження суворіших регуляторних вимог.  

Як зауважує С. Круг [560], фінансова криза 2008–2009 рр. посилила 

побоювання щодо стійкості банківської системи, а це зумовило жорсткіші 

регулятивні вимоги. Виявилося, що підтримання цінової стабільності 

центральними банками не завжди забезпечує стабільність фінансової 
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системи. Пропонується обмежити надходження кредитів передусім до 

неефективних підприємств та фінансових компаній.  

Проте не меншу проблему створює використання кредитних ресурсів 

для фінансування дефіциту бюджету14. Хоча такий перебіг подій 

схвалюють економісти посткейнсіанського напряму (як вже зазначалось в 

підрозділі 1.1), банки далі отримують відсотковий дохід, але дешеві 

кредитні ресурси не доходять до підприємств реального сектора [402]. На 

прикладі Японії можна навіть припустити, що стрімке зростання обсягів 

фінансування урядових видатків призвело до «витіснення» обсягів 

кредитування приватного сектора, як це наголошують економісти 

неокласичного напряму (див. рис. 1.3). Подібне можна припустити й для 

країн Південної Європи. З іншого боку, в країнах ЦСЄ обсяги 

кредитування уряду в післякризовий період зменшувалися, але це не 

допомогло активізації кредитного процесу. У Китаї обсяги кредитування 

уряду були порівняно невисокими до початку фінансової кризи 2008–

2009 рр., але на сьогодні цей показник практично досяг рівня інших країн, 

що розвиваються.  
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14 Примітно, що початково поняття «банк» стосувалося саме позик для італійських міст 

[408, р. 8–9]. Перший «банк» (Prio Banco o Debito Pubblico) залучила Венеція в 1171 р. 

Емісія паперових грошей державною владою називалася «raising a Banke» в колоніальні 

часи в Массачусетсі, що означало позичання грошей, а не фінансову інституцію.  
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Рис. 1.3. Обсяги кредитування уряду для окремих груп країн,  

1980 – 2019 рр. 

Джерело: [349]. 

 

Восени 2012 р. експертами ОЕСР визнавалося, що зловживання у 

банківській системі підірвали довіру до банків і створили побоювання 

щодо структурних проблем в управлінні банками та банківському нагляді, 

але так само небезпечною вважається ренаціоналізація банківських активів 

[402]. Передусім це може перешкодити відновленню економік країн 

європейської периферії. Для поліпшення координації зав’язків між 

банками і національними урядами пропонувалося створення 

Європейського банківського союзу (European Banking Union). Хоча банки 

знижують рівень левериджу, а небанківські установи частково 

компенсують зменшення обсягів кредитування, проблема кращого 

регулювання та нагляду лише набирає ваги. Стверджувалося, що 

регуляторні механізми повинні поєднувати систему штрафів і стимулів, а 

також враховувати специфіку окремих країн.  

Окремої уваги заслуговує регулювання операцій з криптовалютами. 

Наприклад, стверджується, що це може створити додаткові ризики навіть 

для базових операцій ЄЦБ [608]. Оскільки криптовалюти мають вплив на 

прямі (цінова стабільність і достатня пропозиція грошової маси) і непрямі 

(стабільність фінансової системи) функції центрального банку, 

пропонується підсилити як регуляторний вплив, так і технічні можливості 
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ЄЦБ, зокрема за допомогою емісії цифрової валюти самого центрального 

банку (Central Bank Digital Currency, CBDC).  

М. Гросс і С. Бруннер [504] стверджують, що впровадження CBDC 

не суперечить засадничому принципу функціонування банківської системи 

− створенню достатньої пропозиції грошей внаслідок дії грошового 

мультиплікатора, який за визначенням передбачає функціонування не 

одного, а багатьох банків з трансфером ліквідних активів. Так само 

регулювання грошової маси за допомогою процентної ставки втрачає 

актуальність за умови існування лише одного (singular) комерційного 

банку. І все ж експерти аудиторської фірми Deloitte вважають, що у 

банківському секторі неминучі процеси подальшої консолідації та 

розширення партнерських стосунків з фірмами, що спеціалізуються на 

впровадженні цифрових технологій на фінансовому ринку [351]15.  

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку банків, запропонована нами 

інституційна диференціація банківських систем світу відповідає 

принципам функціональної повноти, при цьому не порушуючи принципи 

ефективності та відкритості, що видається неминучою структурною 

характеристикою сучасної світової економіки. Важливо знайти таке 

поєднання регуляторних вимог на національному і міждержавному рівнях, 

що дозволяє забезпечити достатню прибутковість банківських операцій за 

умови високої надійності банківської системи. Загалом досягнення такої 

мети видається неможливим без участі міжнародних банківських структур 

та переорієнтації національних банків на кредитування реального сектора 

економіки.  

 

 
15 Традиційних аргументів на користь консолідації досить багато: економія від 

масштабу за рахунок нижчих коштів та наявності бренду, вищі доходу, краща безпека 

банківської діяльності, ширший вибір банківських продуктів, диверсифікація портфеля 

активів, повніше використання власних ресурсів, більша вага на ринку, захист від 

«ворожого» придбання, більш «спокійний» менеджмент [428].  
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1.3. Глобальні виміри в парадигмі міжнародних банків (МБРР, ЄБРР, 

міжнародні банки розвитку) 

Як показано вище, трансформація банківської справи була в основі 

фінансового переходу до глобалізованого світу. Поєднання роздрібної та 

інвестиційної діяльності, перехід до сек’юритизації фінансових активів, 

впровадження на ринок нових фінансових продуктів та прагнення 

приховати цю діяльність від сторонніх регуляторів привели до виникнення 

висококонцентрованих фінансових ринків, які, в свою чергу, 

контролюються глобальними банками.  

Банки розвитку (БР) набули важливого значення у післявоєнний час. 

Згідно з визначенням ООН, БР – це фінансові установи, які створені для 

стимулювання економічного розвитку з урахуванням напрямів соціального 

розвитку і регіональної інтеграції шляхом надання довгострокового 

фінансування або фінансування проєктів, які генерують позитивний вплив 

на економічну сферу [254]. Більшість дослідників вважають, що поява БР 

пов’язана з реалізацією регулятивної функції держави задля корекції 

ринкових механізмів на фінансових ринках [150]. Оскільки комерційні 

банки не мають достатньо стимулів для фінансування ризикованих 

довгострокових проєктів, що необхідні для економічного зростання, 

потрібні інструменти, що забезпечують таке довгострокове фінансування, 

яке сприятиме промисловому і економічному зростанню. Останнім часом 

наголошується значення БР в антикризовому регулюванні економіки; 

зокрема, це стосується європейських банків [761]. 

Більшість авторів, що вивчають проблематику БР, посилаються на 

дослідження Нобелівського лауреата В. Даймонда (1957), який підкреслює 

їх значення під час відновлення післявоєнної Європи, а також 

індустріалізації країн Південно-Східної Азії. Разом з тим діяльність БР 

істотно залежить від інституційної якості окремих країн, адже йдеться про 

використання державних субсидій для надання довгострокових кредитів 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/113.pdf
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підприємствам державного і приватного секторів. У 1950-х роках 

створення БР активно підтримували економісти кейнсіанської школи 

(А. Льюїс, А. Хіршман, Г. Мирдаль, Р. Пребіш, В. Ростоу, Ц. Фуртадо, 

Р. Харрод, Е. Домар), що розглядали економічне зростання похідним від 

норми заощаджень [380]. Потенційно БР дозволяють фінансування 

довгострокових проєктів, що створюють значні зовнішні ефекти, 

стимулюють створення перспективних галузей промисловості, здійснюють 

антициклічний вплив під час кризових явищ, надають необхідну технічну 

допомогу і загалом мають комплементарний характер щодо діяльності 

приватного сектора [523; 607]. Проте отриманню позитивних ефектів 

можуть перешкоджати клієнтелізм, «витіснення» приватних інвестицій, 

зловживання та втрати для бюджету.  

Сьогодні увага до БР підсилюється такими вагомими недоліками 

комерційних банків як надмірний ризик, проциклічна поведінка, 

недостатня кредитна активність під час рецесії, а найголовніше – 

відсутність довгострокового кредитування для інноваційної діяльності 

[503]. Наслідком стає недостатнє інвестування у розвиток інфраструктури, 

відновлювальної енергетики та енергоощадних технологій. Незалежно від 

характеру – міждержавні, регіональні чи національні, БР мають потенціал 

для фінансування підприємств приватного і державного секторів, причому 

не лише у країнах, що розвиваються, але й у промислових країнах. 

Приміром, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ, European Investment 

Bank) відіграв помітну роль у наданні довгострокових кредитів під час 

боргової кризи Єврозони (2010–2013 рр.), коли істотно зменшилися обсяги 

кредитування з боку комерційних банків16.   

Не менш успішним виявився досвід німецького державного банку 

Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW), який на сьогодні займає друге місце за 

 
16 Від часу створення в 1956 р. ЄІБ та європейські структурні фонди надали чималі 

кошти для реалізації інфраструктурних проєктів у країнах ЄС, розвитку механізмів 

спільного ринку та конвергенції рівнів доходу між багатшими і біднішими регіонами.   
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розміром активів серед німецьких банків і відіграє позитивну роль в 

антициклічному кредитуванні економіки під час кризових явищ, а також 

фінансуванні проєктів з відновлювальної енергетики та інноваційного 

розвитку17. Подібний БР створила Франція, а Великобританія планує 

створити найближчим часом. Одним із позитивних наслідків боргової 

кризи в Єврозоні розглядається створення БР в Ірландії, Греції і 

Португалії, досить часто за підтримки KfW та ЄІБ.  

Позитивні приклади діяльності БР можна знайти у Бразилії, Чилі та 

азійських країнах. Бразильський BNDES має досвід фінансування 

ризикованих проєктів у таких галузях як біотехнологія та відновлювальна 

енергія. Чилі використала власні БР для фінансування приватних 

інвестицій задля диверсифікації сировинної економіки, яка залежала від 

видобутку міді.  

Однозначно позитивно оцінюється діяльність створеного у 1951 р. 

державного Japan Development Bank (JDB) як лідера вражаючого 

післявоєнного промислового зростання Японії [766]. JDB з’явився у розпал 

буму кредитування комерційних банків, який, втім, не зачепив 

експортоорієнтовані виробництва та розвиток інфраструктури18. Проте 

необхідно визнати, що не меншим є внесок приватного Industrial Bank of 

Japan (IBJ), який створили у 1902 р. У післявоєнні роки IBJ отримав більшу 

автономію, а його важливою перевагою став досвід щодо експертизи 

промислових проєктів та довгострокові партнерські зв’язки з багатьма 

корпоративними клієнтами.  

 
17 KfW не залучає депозитів і не веде брокерської діяльності; стосовно нього не діють 

регулятивні норми банківського нагляду [256]. Прибуток KfW повністю 

використовується для поповнення фондів. Держава надає гарантії за залученими 

позиками та емітованими борговими паперами, строковими операціями, опційними 

правами та іншими кредитами, за якими KfW є гарантом або поручителем. 
18 Подібно до німецького KfW, японський JDB діє на основі спеціального закону і не 

підпадає під стандартні нормативи центрального банку. Кредитні ставки відрізняються 

залежно від пріоритетності галузей (історично перевагу віддавали підприємствам 

експортного сектора), строк кредитування – близько 10 років [256].  
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Разом з тим експерти Світового банку вважають, що загалом 

діяльність БР у країнах, що розвиваються, виявилася неефективною [506]. 

Хоча окремі БР справді успішні, здебільшого не вдалося поєднати цілі 

довгострокового фінансування потужних інвестиційних проєктів з 

анициклічним регулюванням у короткочасному періоді. Зроблено 

висновок, що у першому випадку потрібні невеликі банки, що кредитують 

конкретні проєкти, а в другому – потужні емісійні банки. Недоліки 

ринкових механізмів можуть коригуватися за допомогою або прямого 

кредитування підприємств приватного і державного секторів, або 

державних гарантій для приватних фірм. Оскільки БР кредитують 

переважно ризиковні проєкти, від яких відмовляються приватні банки, 

виникають підстави для корупції та зловживань. Зі свого боку, це вимагає 

надійного банківського нагляду.  

Хоча окремі вітчизняні та зарубіжні економісти позитивно оцінюють 

діяльність бразильського державного BNDES [150; 503; 729]19, не бракує і 

цілком протилежних оцінок. Приміром, стверджується, що кредитна 

політика BNDES не лише підвищила процентні ставки, але й знизила 

ефективність інвестиційного процесу і  продуктивність праці у Бразилії 

[373]. Пропонується поступово ліквідувати пільгове кредитування та 

підвищити прозорість надання кредитів, щоб уникнути ефекту 

«витіснення» кредитної діяльності приватних комерційних банків. 

Індія у 1980 р. націоналізувала великі приватні банки, що привело до 

збільшення обсягів кредитування (за умов державного регулювання 

фінансових ринків) та зайнятості в експортному секторі і послугах [404]. 

Втім так і не відбулося очікуваного прискорення динаміки економічного 

зростання.  

 
19 Державний BNDES було створено в 1952 р. з метою довгострокового кредитування 

промисловості та інфраструктурних проєктів. На сьогодні активи BNDES дорівнюють 

активам Світового банку.  
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Проблеми навколо діяльності БР можуть мати інституційне 

походження. Декілька китайських БР (AIIB, OBOR, NDB), що 

спеціалізуються на інфраструктурних проєктах, переважно виправдали 

власне призначення у Китаї20, але їхня діяльність за кордоном виявилася 

набагато менш успішною [765]. У багатьох країнах фінансовані проєкти 

виявилися низькорентабельними (Ангола), призвели до збільшення 

державного боргу та розірвання контрактів (Кенія, Шрі Ланка, Польща), а 

також сприяли преференціям для місцевих державних компаній. 

У країнах колишнього Радянського Союзу БР створено у Казахстані 

та Білорусі [253]. Діяльність казахстанського БР регулюється спеціальним 

Законом «Про Банк розвитку Казахстану», а головною метою діяльності 

визначено фінансову підтримку ініціатив приватного сектора та держави (у 

частині інфраструктурних проєктів) за допомогою надання пільгових 

середньо- та довгострокових кредитів сировинним галузям економіки: 

металургії, хімії та нафтохімії, машинобудуванню, переробці аграрної 

продукції. Банк розвитку Білорусі (БРРБ) має фінансувати державні 

програми та соцільно значимі інвестиційні проєкти, які мають обмежений 

доступ до фінансування комерційних банків через низьку норму дохідності 

та тривалий термін окупності. БРРБ укладає двосторонні угоди з 

фінансовими інститутами Німеччини, Італії, Чехії, Словаччини, Польщі, 

Угорщини, Росії, Китаю та ін. 

Як зауважено вище, діяльність національних БР європейських країн 

значною мірою залежить від підтримки на наднаціональному рівні. До 

 
20 Зокрема, побудовано декілька міст-примар (ghost cities), як Ordos у Внутрішній 

Монголії, надлишкові потужності створено в портах, на автострадах, вітрових 

електростанціях і малих аеропортах [765]. Використання китайських автострад 

становить лише 12% від показника країн «великої сімки», а малих аеропортів – лише 

50% (дані 2009 р.). Висока цін квитків та обмежений попит у менш розвинутих регіонах 

призвели до того, що обсяги перевезень на окремих швидкісних залізничних лініях 

нижчі від очікуваних, а деякі проєкти стали нерентабельними. Прикладом створення 

надлишкової інфраструктури можуть бути дві паралельні залізничні колії між Пекіном і 

Тяньцзіном, а також між Шанхаєм і Нанкіном. В окремих випадках висока ціна проїзду 

і маршрути для швидкісної колії призвели до надмірного завантаження звичних 

пасажирських і товарних залізничних перевезень.  
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Міжнародних банків розвитку (МБР), або Багатосторонніх банків 

розвитку, відносять міжнародні установи, які надають фінансову 

допомогу, як правило, у формі позик та грантів країнам, що розвиваються, 

з метою сприяння їх економічному та соціальному розвитку. Постановка 

питання не нова і сягає періоду завершення Другої світової війни, коли 

обговорювалася перспектива післявоєнного світу.  

Головним завданням Бреттон-Вудської конференції, що зібрала в 

1944 р. делегатів із 44 країн, було опрацювання нової системи 

фінансування розвитку. Передбачалося, що післявоєнні економіки 

потребуватимуть значних обсягів міжнародного фінансування, понад 

можливості приватного капіталу. Нова система фінансування мала 

забезпечити гарантії для приватних інвесторів, що дозволяло 

перезавантажити потоки капіталу, які були значними до Першої світової 

війни (1914–1918 рр.), але у міжвоєнний період істотно зменшилися, а з 

іншого боку – унеможливити політичне втручання відносно відновлення 

перешкод для руху міжнародного капіталу.  

У підсумку було створено Міжнародний банк реконструкції і 

розвитку, який поступово трансформовано у Світовий банк, що на сьогодні 

включає МБРР (IBRD), Міжнародну асоціацію розвитку (МАР, IDA), 

Міжнародну фінансову корпорацію (МФК, IFC), Багатостороннє агентство 

з фінансування інвестицій (MIGA) та Міжнародний центр з врегулювання 

інвестиційних суперечок (ICSID). Світовий банк створено у середовищі, 

коли не було аналогів, а тим більше розуміння того, як мають 

функціонувати МБР. 

Історично так склалося, що основною метою МБР у всьому світі 

було надання фінансової підтримки – як правило, за рахунок позик та 

грантів для сприяння економічному і соціальному розвитку, передусім 

країн, що розвиваються. Зазвичай МБР надають фінансову допомогу на 

розвиток інфраструктури та сприяння структурним реформам 

національних урядів. У реаліях післякризової світової економіки потреба у 
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такій допомозі досить значна. Як зазначено у спільному документі 

декількох МБР (03.04.2015 р.), світові потрібно перейти від «мільярдів до 

трильйонів» доларів фінансової допомоги задля досягнення таких цілей 

Порядку денного сталого розвитку 2030 року як сприяння соціальній 

інтеграції, стале зростання, зменшення бідності та нерівності та захист 

екології планети [308]. 

Цілі діяльності МБР можуть бути різними. Так, у статуті ЄБРР 

зазначено сприяння переходу до відкритої, орієнтованої на ринок 

економіки, а також розвитку приватної та підприємницької ініціативи в тих 

країнах ЦСЄ, які визнають і застосовують принципи багатопартійної 

демократії, плюралізму та ринкової економіки [265]. Для порівняння: 

метою створення Азійського, Африканського та Міжамериканського 

банків розвитку є стійкий соціальний та економічний розвиток регіону, а 

також окремих країн-учасниць. Натомість метою створення Нового банку 

розвитку (НБР) країн коаліції БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та 

Південна Африка) задекларовано мобілізацію фінансових ресурсів для 

інфраструктурних проєктів, а також досягнення цілей стійкого 

розвитку [164]. 

У світовій економіці діяльність МБР реалізується через виконання 

низки функцій, які добре досліджені та переважно не спричиняють 

серйозних дискусій [7]: 

– фінансування довгострокових інвестицій задля підтримки 

структурних перетворень в рамках національних стратегій розвитку; 

– забезпечення стабільності банківських систем шляхом надання 

антициклічного фінансування під час фінансово-економічних криз 

(наприклад, протягом 2008–2009 рр. відбулося збільшення кредитування 

на 72%); 

– сприяння розвитку фінансових ринків і диверсифікації 

фінансового сектора; 
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– фінансування міжнародних суспільних благ (наприклад, 

пом’якшення наслідків зміни клімату). 

Окремої уваги заслуговує МБРР, який вирізняється значним 

статутним капіталом (10 млрд дол. США, з яких 34% припадають на США) 

[486]21. Єдиною метою Банку є допомога країнам-членам реконструювати 

або розвивати свою економіку шляхом видачі обґрунтованих та 

реалістичних позичок. На сьогодні МБРР пропонує три ключові послуги 

(2018): 1) підтримка цілей сталого розвитку, який «підтримує політичні та 

інституційні реформи та розбудову потенціалу, підвищує якість проєктів 

та програм і закладає основу для масштабування чи трансформаційних 

змін...»; 2) сприяння стабільному трансферу довгострокових ресурсів із 

низькою вартістю; 3) впровадження скоординованих регіональних і 

глобальних підходів до боротьби з наслідками у таких сферах як 

кліматичні дії, нагляд та лікування захворювань, запобігання конфліктам 

[720]. 

У процесі еволюційного розвитку Світовий банк зазнав низку 

трансформацій – як інституційних, так і функціональних. Наразі членами 

банку є 189 держав, які визнали суспільну відповідальність за його 

розвиток. Разом з цим, завдяки безперервній взаємодії з практиками, банку 

часто приписували функцію надмірної «опіки» країн – отримувачів позик. 

Так, зокрема, в опитуванні 6731 державного службовця та практиків із 

країн з низьким і середнім рівнем доходу, яким було запропоновано 

 
21 Внесок кожної з країн поділено на три частини: 1) 2% внеску кожної країни 

сплачується в золоті або доларах США (ця частина капіталу Банку є у вільному доступі 

для використання в його операціях); 2) 18% кожної підписки сплачується у валюті 

країн-учасниць і є доступними для позик лише за згодою членів, чия валюта задіяна; 

решта 80% внеску кожної країни  підлягають використанню лише тоді, коли це 

потрібно для виконання зобов’язань Банку. Відносно операцій кредитування, то 

першочергове значення МБРР надавав потребам європейської реконструкції. 

Відповідно, перші чотири позики були надані в 1947 році європейським державам: 

250 млн дол. США – Франції, 195 млн  – Нідерландам, 40 млн – Данії та 12 млн – 

Люксембургу – загалом 497 млн дол. США. Первісний пріоритет для європейських 

вимог не відвернув уваги Банку від урахування потреб решти його членів [486]. 
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оцінити вплив 57 агентств з надання допомоги, саме Світовий банк був 

лідером у рейтингу [511]. 

До 1993 р. утворилося 24 МБР, проте остаточна хвиля 

розповсюдження інституцій припала на кінець 2000-х років, коли 

зростаючі економіки взяли на себе ініціативу створення нових МБР. У 

2006 р. Росія спільно з Казахстаном утворила Євразійський банк розвитку. 

У 2013 р. коаліція БРІКС утворила Новий банк розвитку (НБР). У 2014 р. 

21 держава Азії приєдналася до ініціативи Китаю щодо створення 

Азійського банку інфраструктурних інвестицій (АБІІ) [511]. 

Можна узагальнити, що розвиток МБР спричинили такі три 

хвилі [140]: 

–  процес деколонізації і поява на міжнародній арені багатьох нових 

незалежних країн (1950–1970 рр.). У 1956 р. створено Міжнародну 

фінансову корпорацію та Міжнародну асоціацію розвитку (1960 р.), у 

1958 р. – ЄІБ, а далі – Міжамериканський банк розвитку (1960 р.), 

Африканський банк розвитку (1964 р.), Азійський банк розвитку (1966 р.), 

Ісламський банк розвитку (1975 р.);  

– зміни в Європі (закінчення «холодної війни», падіння 

комуністичних режимів у країнах ЦСЄ). У 1991 р. створено Європейський 

банк реконструкції та розвитку, що орієнтувався переважно на приватний 

сектор, у 1997 р. – Чорноморський банк торгівлі та розвитку, а в 2006 р. – 

Євразійський банк розвитку; 

– створення нових фінансових інститутів: Нового банку розвитку та 

Азійського банку інфраструктурних інвестицій, які контролюються 

країнами, що розвиваються. Ключовими факторами створення нових МБР 

третьої хвилі послугував брак інвестицій в інфраструктуру насамперед тих 

країн, що розвиваються, а також посилення впливу високорозвинутих 

країн. 

Логічно припустити, що розвиток регіональних МБР відбиває 

тенденцію до розвитку регіональної економічної інтеграції. Як зауважує 

https://iorj.hse.ru/data/2018/03/30/1164742509/%D0%AF.%D0%92.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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А. Філіпенко [269], спільний економічний простір формується не лише у 

країнах Європи, але й у Південно-Східній Азії, Північній Америці та на 

Арабському Сході. Характерною особливістю таких систем є те, що 

об’єднуються науково-технологічні потенціали кількох країн, спільно 

використовуються матеріальні, природні, інтелектуальні та фінансові 

ресурси.  

З метою фінансування інфраструктурного розвитку в 2013 р. у 

рамках реалізації ініціативи про створення «Економічного поясу 

Шовкового шляху» і «Морського Шовкового шляху ХХІ ст.» створено 

АБІІ [336], особлива привабливість якого полягає в можливості доступу до 

участі в інфраструктурних проєктах Азійсько-Тихоокеанського регіону, а 

також те, що більшість країн незадоволені домінуванням США в МВФ і 

Світовому банку [66]. По суті, АБІІ є копією Світового банку, але 

домінантною країною в ньому є Китай. 

Новий банк розвитку (НБР) створили з початковим капіталом у 

розмірі 50 млрд дол. США, при цьому Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР 

внесли по 20%. А вже наприкінці 2017 р. 20 країн Азії (включно з Індією, 

Індонезією) підписали меморандум про створення Азійського банку 

інфраструктурних інвестицій (АБІІ), теж з капіталом у розмірі 50 млрд 

доларів. На частку БРІКС припадає 46% світового населення, 21,6% 

світового ВВП, і лише 13–14% акцій і голосів у Світовому банку [214]. За 

даними офіційного сайту АБІІ на липень 2019 р. 100 країн світу є його 

членами, з яких 28 – перспективні учасники [336]. Тільки США та Японія 

утрималися від вступу в АБІІ, радше за все через політичні причини.  

Частиною глобальної фінансової архітектури є існуючі механізми 

взаємодії та співпраці між МБР. Зокрема, Світовий банк та АБІІ почали 

обговорення десятків спільних проєктів в таких секторах як транспорт, 

забезпечення водою та енергетикою в Центральній, Південній та Східній 

Азії. Разом із цим Світовий банк та НБР теж активно співпрацюють, 

зокрема у наданні консультативних послуг. Окрім цього, Азійський банк 
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розвитку (АзБР) почав співпрацю з АБІІ у сфері водного господарства та 

дорожнього будівництва. Не залишився осторонь і ЄБРР, який тісно 

співпрацює з АБІІ в напрямку як консультування, так і фінансування 

інфраструктурних проєктів [285].  

Подальшим етапом співпраці МБР стало підписання 9 квітня 2010 р. 

«Угоди про взаємне виконання рішення про позбавлення юридичних та 

фізичних осіб, задіяних у шахрайстві та корупції, права на участь в 

проєктах, що реалізуються МБР». Особливість Угоди полягає в тому, що 

учасники проєктів, що фінансується одним із учасників Угоди МБР, у разі 

доведення серйозних порушень можуть підпадати під санкції інших МБР 

за здійснення тих самих порушень [289]. 

Згідно з доповіддю «Мобілізація приватних фінансів 

багатосторонніми банками розвитку та фінансовими установами розвитку 

2018», яка вимірює приватні інвестиції у проєкти розвитку, структуровані 

та підтримувані МБР та фінансовими установами розвитку, у 2018 р. в 

країнах з низьким та середнім рівнем доходу вищезгадані установи 

повідомили про загальну приватну мобілізацію понад 69 млрд доларів 

США проти 53 млрд у 2017 р. [308]. 

На сьогодні МБРР профінансував нову металургійну фабрику та нове 

залізничне обладнання в Люксембурзі; локомотиви, сталеві рейки, мости 

та запаси сировини у Франції та Нідерландах; сільськогосподарське та 

молочне обладнання в Данії, а також розвиток електроенергетики та 

виробництва сільськогосподарської техніки в Чилі. Водночас Банку 

вдалося завоювати довіру важливих американських інвесторів. Це скромні, 

але тверді досягнення [486].  

Більшість МБР мають два основні фонди, які називають кредитними 

вікнами або кредитними установами. Одне з кредитних вікон в основному 

використовується для надання фінансової допомоги на ринкових умовах, 

як правило, у формі позик, але також за допомогою інвестицій в 

акціонерний капітал та гарантій для позик. Інший тип вікон кредитування 
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передбачає надання фінансової допомоги на умовах, кращих від ринкових 

(пільгова допомога), як правило, у формі позик під нижчі від ринкових 

процентних ставок та грантів урядам країн з низьким рівнем доходу [606].  

У таблиці 1.2 наведено різні вікна кредитування МБР. 

Таблиця 1.2 

Вікна кредитування Міжнародних банків розвитку 

Міжнародні банки 

розвитку 
Тип 

фінансування 
Тип 

позичальника 
Рік 

заснуван 

ня 

Нові 

зобов’язання, 

2019 або 2018 

фін. рік 

(млрд дол. 

США) 

1 2 3 4 5 

Група Світового банку  

Міжнародний банк 

реконструкції та 

розвитку (IBRD) 

Позики без пільг т

а гарантії позик 
Передусім уряди 

із середнім рівнем 

доходу, а 

також деякі 

кредитоспроможн

і країни з низьким 

рівнем доходу 

1944 22,6 

Міжнародна асоціація 

розвитку (IDA) 
Пільгові позики та 

гранти 
Уряди з низьким 

рівнем доходу 
1960 19,5 

Міжнародна 

 фінансова  

корпорація (IFC) (a) 

Позики без пільг, 

інвестиції в 

акціонерний 

капітал та гарантії 

позик 

Фірми приватного 

сектора в країнах, 

що розвиваються 

(країни із 

середнім та 

низьким рівнем 

доходу) 

1956 11,8 

Африканський банк 

розвитку (AfDB) 
Позики без пільг  

та пільгові позики, 

інвестиції в 

акціонерний 

капітал та гарантії 

позик 

Уряди із середнім 

рівнем доходу, 

деякі кредито-

спроможні уряди 

з низьким рівнем 

доходу та фірми 

приватного 

сектора в регіоні 

1964 

 

 

6,3 
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Закінчення таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 

Африканський фонд 

розвитку (AfDF) 

Гранти Уряди з низьким 

рівнем доходу в 

регіоні 

1972 1,4 

Азійський банк 

розвитку (AsDB) (b) 

Позики без пільг  

та пільгові позики, 

інвестиції в 

акціонерний 

капітал та гарантії 

позик 

Уряди із середнім 

рівнем 

доходу, деякі 

кредитоспроможні 

уряди з низьким 

рівнем доходу та 

фірми приватного 

сектора в регіоні 

1966 17, 2 

Азійський фонд 

розвитку (AsDF) 

Гранти Уряди з низьким 

рівнем доходу в 

регіоні 

1973 2,9 

Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку (EBRD) 

Позики без пільг  

позики, пайові 

інвестиції та 

позикові гарантії 

Насамперед фірми 

приватного 

сектора в 

країнах, що розви-

ваються в регіоні, 

а також уряди 

країн, що 

розвиваються в 

регіоні 

1991  11,6 

Міжамериканський 

банк розвитку (IDB) 

Позики без пільг  

та пільгові позики 

та гарантії позик 

Уряди із середнім 

рівнем доходу, 

деякі 

кредитоспроможні 

уряди з низьким 

рівнем доходу та 

фірми приватного 

сектора в регіоні 

1959 13,0 

Джерело: [606]. 

Примітка:  дані Світового банку стосуються липня-червня фінансового року, а дані регіональних 

банків – календарного року, якщо не зазначено інше. Більшість МБР також мають додаткові кошти, 

які вони адмініструють, як правило, фінансуються певним донором та / або спрямовуються на 

вузько визначені проєкти. Дані у звіті перераховані в долари США за обмінними курсами на кінець 

року. 

a. Нові зобов’язання IFC включають лише довгострокові зобов’язання. 

b. Включає пільгові позикові звичайні капітальні ресурси. 

 На групу Світового банку припадає половина загального обсягу 

фінансової допомоги країнам, що розвиваються. Від часу світової 

фінансової кризи 2008–2009 рр. Світовий банк скоротив частку 

фінансування великих інфраструктурних проєктів (дамби, міська 
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інфраструктура тощо), а натомість збільшив фінансування інституційних 

реформ (development policy loans), що відповідає ранішим позикам на 

структурні реформи [744]. Нові процедури кредитування стали більш 

гнучкими щодо врахування специфіки окремих країн, але з дотриманням 

усіх стандартів. Водночас не бракує критичних зауважень: послаблення 

ролі Банку як розробника глобальних фінансових, соціальних та 

екологічних стандартів, надмірні позики країнам із середнім рівнем доходу 

(Бразилія, Польща), слідування неоліберальним реформам, що 

передбачають лібералізацію фінансових ринків, включно з діяльністю 

іноземних банків. Світовий банк вважає, що діяльність глобальних банків 

підвищує ефективність банківської системи, її ефективність та здатність 

протистояти кризовим явищам. Приймається, що банківський сектор з 

іноземними банками вимагає регулятивних вимог, а це не завжди так. 

Приміром, кредитний бум 2005–2007 рр. в іноземній валюті створив 

серйозні проблеми в Угорщині.  

Р. Вейд вважає, що МБР на зразок Світового банку мають надавати 

більше уваги координації економічної політики найбільших світових 

потуг: США, Японії, Китаю і країн Єврозони [744]. Така координація 

повинна сприяти зменшенню платіжних дисбалансів та підвищенню 

надійності глобальних банків та інших фінансових установ. Необхідні 

глобальні стандарти банківського нагляду, поширення даних тощо. На 

сьогодні жодний з МБР не здатен на це, але за умови дистанціювання від 

політичного впливу найбільших світових країн таку функцію може 

виконувати оновлений Світовий банк.  

Загалом оцінки ефективності МБР суперечливі. Критики 

стверджують, що МБР зосереджуються на «виведенні грошей за межі 

суверенних держав» більше, аніж на отриманні результатів. Прихильники 

діяльності МБР схильні до думки, що надання допомоги країнам, що 

розвиваються, є надзвичайно «правильним» завданням, яке допомагає 

вищезгаданим країнам досягати успіхів у різних галузях економіки. 
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За оцінками, у всьому світі існує 400 банків розвитку, сукупні активи 

яких становлять 11 трлн дол. США. Вони варіюються від глобальних 

структур, таких як Світовий банк, до регіональних установ, таких як 

Азійський банк розвитку та Банк розвитку Латинської Америки, до 

національних кредиторів, таких як Катарський банк розвитку та Банк 

розвитку Філіппін [430]. 

Найбільші позикоодержувачі 2019 року від МБР зображено на 

рис. 1.4. 

Основними одержувачами фінансової допомоги МБР були кілька 

великих економік, що розвиваються, – таких як Бразилія, Індія, Китай та 

Туреччина, які отримують постійний потік непільгової фінансової 

допомоги від МБР. Відносно пільгової фінансової допомоги, то у 2019 р. 

Ефіопія та Пакистан були головними одержувачами пільгової фінансової 

допомоги від МАР (IDA), а в 2018 р. Афганістан і Таджикистан – від АФР 

(AsDF).  

Азійський банк розвитку (ADB) від початку 1970-х років надав 

допомогу (технічна допомога, кредитування, інвестиції в акціонерний 

капітал або кредитні гарантії) країнам-учасницям на суму 19 млрд доларів 

[772]. Прийнята нещодавно Стратегія – 2020 наголошує важливість 

розвитку фінансового сектора задля підтримки самодостатнього зростання, 

регіональної інтеграції та зниження бідності в Азії і Тихоокеанському 

регіоні.  
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Рис. 1.4. Найбільші отримувачі фінансової допомоги  

міжнародних банків розвитку, 2019 р. 

Примітка: дані стосуються зобов’язань щодо нової фінансової допомоги (а не 

виплат). Дані МБРР/МАР на 2019 рік; дані МФК та банків регіонального розвитку – на 

2018 рік. 

Джерело: [606].  

Китай та Індія – дві великі країни, які входять в АБІІ, є активними 

позичальниками Світового банку на фінансування різноманітних проєктів. 

Індія є також найбільшим позичальником Азійського банку розвитку, яка 
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переважну більшість кредитних коштів направляє на вирішення питання 

бідності та врегулювання соціального розшарування населення країни. 

Протягом довготривалого періоду Бразилія є однією з найбільших 

позичальниць Міжамериканського банку розвитку, левова частка кредитів 

якої направляється на проєкти різноманітних реформ у галузях 

інфраструктури, енергетики, управління природними ресурсами.  

Міжнародна асоціація розвитку (МАР), як дочірня структура МБРР, 

кредитує найбідніші країни, що розвиваються і не можуть отримати 

кредити, які мають річний дохід на душу населення розміром не більше 

1165 дол. США (наразі це 75 країн, з яких 39 країн знаходяться в Африці). 

З 1960 р. МАР виділила 345 млрд дол. на інвестиції в 113 країн. Окрім 

цього, МАР надає гранти найбіднішим країнам, що розвиваються, які 

мають високий ступінь зовнішніх кредитів. На відміну від МБРР, МАР 

видає кредити чи надає гранти за рахунок коштів багатих членів.  

Ключовими напрямами фінансування досліджуваних МБР є 

енергетика, транспорт та фінанси. Вартує окремої уваги МБРР, який, 

будучи кооперативною організацією, прагне не максимізації прибутків, а 

лише отримання доходів, які достатні для забезпечення фінансової 

стійкості і підтримки поточної діяльності. Рада виконавчих директорів 

прийняла рішення про перерахування із загальної суми чистого доходу в 

2019 році 259 млн доларів МАР, 100 млн – в резерв, а 831 млн – у 

загальний резерв [755, p. 81].  

Відносно ж інноваційного пакету МАР (МАР–18), який 

розрахований на 2018–2020 фінансові роки, акціонери МАР дали згоду на 

нову модель фінансування розвитку: поєднання донорського фінансування 

з ресурсами, залученими з ринків капіталу, для підтримки спеціальних тем: 

зайнятість та економічне перетворення, зміна клімату, гендерна рівність і 

розвиток, подолання нестабільності, конфлікт і насилля, а також 

покращення якості керівництва та інститутів. Станом на 30.07.2019 р. 49 
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партнерів надали договори про зобов’язання та договори про партнерські 

займи на пільгових умовах на суму 26,8 млрд доларів США.  

До початку пандемії COVID-19 було підраховано, що банки розвитку 

виділяють щорічно 2 трлн доларів, що становить близько 10% глобальних 

інвестицій. Хоча банки розвитку надають вирішальне фінансування для 

цінних та часто соціально вигідних проєктів, такі інвестиції важливі для 

країн, що розвиваються, передусім під час кризових явищ, коли необхідно 

протидіяти проциклічному впливу фінансових ринків. 

Наприкінці березня 2020 р. Африканський банк розвитку (AfDB) 

залучив 3 млрд дол. за допомогою соціальних облігацій Fight COVID-19, 

що стало найбільшою емісією таких облігацій за всю історію. Після цього 

відбулася надзвичайна допомога Світовій організації охорони здоров’я на 

суму 2 млн дол., а також було оголошено про плани надання африканським 

урядам та приватному сектору до 10 млрд доларів для боротьби з 

наслідками COVID-19 для здоров’я населення та економіки. В інших 

регіонах низка інших багатосторонніх банків розвитку також відігравала 

значну роль у відновленні економік від наслідків COVID–19. Новий банк 

розвитку, який охоплює країни БРІКС, розподілив по 1 млрд дол. для 

кожної країни-члена, за винятком Росії, за рахунок коштів, вилучених із 

Програми допомоги на 2010 рік на суму 10 млрд дол. [430].  

Важливо, що МБР є одними із найважливіших міжнародних 

інститутів у боротьбі з корупцією, а основним інструментом можуть 

використовуватися санкції – як щодо власного персоналу, так і щодо 

партнерів. Зокрема, в 1998 р. Світовий банк сформулював Антикорупційну 

програму і створив Комітет по санкціях; ЄБРР створив орган з розгляду 

скарг та Виконавчий комітет, який розглядає повідомлення про підозрілі 

дії корупційного і шахрайського характеру та виносить рекомендації про 

застосування санкцій; у рамках Азійського банку розвитку функціонує 

Офіс з дотримання добросовісності та Комітет за наглядом за 

недобросовісністю, які функціонують паралельно та основна мета яких 
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полягає у створенні гарантій для максимально раціонального використання 

засобів банку в цілях розвитку [289]. 

За останні 76 років МБР зазнали значних змін, нововведень. Проте 

для всіх них характерним було усвідомлення того, що розвиток країн-

членів є загальною публічною відповідальністю. Світовий банк створили 

тоді, коли ані подібного йому аналога не існувало, ані не було відомо, яким 

чином досягти економічного розвитку своїх членів. Оскільки модель 

функціонування Світового банку була успішною, тому коаліції на 

регіональних рівнях зацікавилися у створенні подібних банків.  

Інновації у фінансах включають, наприклад, збільшення випуску 

«зелених облігацій», які є звичайними облігаціями, випущеними 

корпораціями, комерційними банками, МДБ та іншими учасниками, 

доходи від яких спрямовуються на проєкти з кліматичними або іншими 

екологічними вигодами. МБР заохочували використання зелених облігацій 

з метою залучення додаткових ресурсів. За останнє десятиліття випуск 

«зелених» облігацій Світовим банком досяг 13 млрд дол  США за 158 

операціями у 21 валюті. У глобальному масштабі випуск «зелених» 

облігацій та позик перевищив 200 млрд дол. у 2019 році і, як очікується, 

досягне від 350 до 400 млрд дол. у 2020 році [308].  

В умовах макроекономічної нестабільності країн, яка сформувалася 

на тлі фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., політичної 

нестабільності в світі та слабких темпів розвитку країн з перехідною 

економікою, найбільшої актуальності набуває діяльність міжнародних 

кредитних організацій у напрямі стримування негативних економічних 

процесів [124]. 

Пропозиції щодо БР неодноразово обговорювалися в Україні. 

Зокрема, концепція БР розглядалася в контексті реалізації програм 

неоіндустріалізації в Україні. Як наголошують А. Матюшин і А. Аборчи 

[150], один з основних постулатів неоіндустріальної парадигми 

передбачає, що всі розвинені країни перебувають не так в 
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постіндустріальному світі – з переважанням сектора послуг і МСП, як в 

неоіндустріальному – з домінуванням високотехнологічних виробництв 

гігантських вертикально інтегрованих корпорацій. Вітчизняний БР мав би 

акумулювати ресурси для реалізації неоіндустріальних проєктів на умовах 

пайової участі в створенні національних високотехнологічних компаній. 

Однією з таких спроб було створення Українського банку реконструкції і 

розвитку (УБРР) в 2003 р., але вагомих успіхів не досягнуто (однією з 

причин називають відчутність чіткої спеціалізації, а іншою – брак 

пільгових умов кредитування). У 2013 р. на основі УБРР планувалося 

створення нового Українського банку розвитку, але цього не відбулося.  

Згадані дослідники [150] пояснюють вітчизняні невдачі тим, що 

планувалося створення державного або приватного банку так званого 

першого рівня (first-tier), який безпосередньо надає кредити кінцевому 

споживачеві. Низька якість менеджменту і невеликі активи не 

забезпечують належної ефективності, тим паче якщо присутній 

корупційний компонент. Краще виглядають банки другого рівня (second-

tier), які кредитують інші приватні фінансові установи, а ті вже 

перенаправляють кошти кінцевому споживачу. Це знижує ризики 

банківської діяльності. При цьому співпраця з комерційними банками 

дозволяє фінансувати МСП, стартапи тощо. Пропонується створити 

великий БР, який, за прикладом Бразилії і Німеччини, включатиме: 

1) головний банк, що акумулює ресурси з внутрішніх та зовнішніх джерел; 

2) дочірні БР (їхнє головне завдання полягатиме у розподілі фінансових 

ресурсів згідно з галузевою спеціалізацією); 3) спеціалізовані фонди, що 

створюються для реалізації конкретних проєктів і надають фінансові 

ресурси на особливих умовах. Зі свого боку, банк неоіндустріального 

розвитку має зосередитися на розвитку виключно перспективних 

інноваційних напрямів у промисловості.  
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В. Стойка [253] вважає, що місією БР України повинні стати 

інвестиції у несировинні галузі економіки, а фінансова підтримка має 

стосуватися підприємств державного і приватного секторів.  

Д. Покришка пропонує створити Український державний банк 

розвитку (УДБР), який має функціонувати на засадах БР, що діють в 

європейському просторі [186]. Значна частина операцій банку має 

здійснюватися без прямого залучення державних коштів через надання 

урядових гарантій. Такий банк має залучати кошти міжнародних 

фінансових установ (насамперед – цільових структурних позик Світового 

банку), що сприятиме зниженню вартості фінансування і зростанню довіри 

до фінансової системи України в цілому. 

Важливість співпраці зі Світовим банком важлива не лише в 

контексті залучення достатніх фінансових ресурсів для здійснення 

системних та структурних реформ, але й збільшення масштабів технічного 

консультування, впровадження нових механізмів надання підтримки зі 

стратегічних питань розвитку економіки та інвестиційного менеджменту. 

Як зауважує Ю. Галіцейська [42], у довгостроковому періоді акцент 

співробітництва зі Світовим банком доцільно перенести з кредитної 

підтримки на надання інноваційних, консультаційних та фінансових 

послуг. Важливо, що Світовий банк має великий досвід підтримки 

сільського господарства [89], а також подолання наслідків військових 

конфліктів [188]. Співпраця зі Світовим банком і МВФ дозволила зміцнити 

інституційну, фінансову та функціональну незалежність Національного 

банку України, що важливо для активізації інвестиційного процесу, 

вдосконалити банківське регулювання і банківський нагляд шляхом 

створення Кредитного реєстру НБУ та поліпшення корпоративного 

управління, а також механізмів управління ризиками в банківських 

установах; активізувати вирішення питання проблемних кредитів, 

зміцнити банківський сектор завдяки виведенню неплатоспроможних 

банків із ринку, рефінансуванню, капіталізації та посиленню нагляду, 
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реформувати механізм управління та діяльності державних банків через 

зміну бізнес-моделі та розробку довгострокових стратегій розвитку [241].  

Окремі економісти пропонують посилити співпрацю з МВО МФО 

регіонального рівня, країнами-донорами та ЄС [85]. За останні роки ЄБРР 

надавав цільові кредити під конкретні проєкти приватним (60%) та 

державним (40%) структурам на потреби розвитку економіки. Подібно до 

Світового банку, ЄБРР також надає технічну допомогу (консультації, 

курси навчання банкірів та менеджерів, допомога в організації систем 

розподілу продовольства). Останнім часом розширюється фінансування 

приватних МСП. Кредити ЄБРР спрямовуються на підтримку та 

реалізацію проєктів у харчовій, нафтогазовій промисловості, транспорті, 

телекомунікаціях, сферах фінансів, сільського господарства і комунальної 

інфраструктури. Співпраця України з ЄІБ розпочалася в 2004 р., а основні 

проєкти зосереджено в транспорті, телекомунікаціях, енергетичній 

інфраструктурі (на пріоритетних напрямах транс’європейських мереж та 

європейських транспортних коридорів), захисті довкілля22. 

Подібно до інших країн, не бракує критичних оцінок співпраці з 

МФО. Наприклад, С. Мицюк і В. Мегей [156] вважають, що питання 

вдосконалення співробітництва України з міжнародними інститутами та 

поліпшення законодавчої бази залишаються дискусійними. Навіть якщо 

залучені кошти дають позитивні загальноекономічні результати, супутнє 

зростання боргового навантаження країни може нівелювати їх. 

О. Рибальченко вважає, що співпраця України зі Світовим банком загалом 

малоефективна, а більшість спільних проєктів не були успішними [216]. 

 
22 Основні спільні проєкти з ЄБРР: «Впровадження швидкісного руху пасажирських 

поїздів на залізницях України» (120 млн дол.), «Поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва» (450 млн дол.), 

«Реабілітація гідроелектростанцій» (200 млн дол. США) [85]. Спільно з ЄІБ реалізовано 

такі проєкти: «Європейські дороги II» (450 млн дол.), «Розвиток системи 

водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв» (15,54 млн дол.). Спільно з ЄБРР та 

ЄІБ реалізовано: «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» 

(150 млн євро), «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» 

(175 млн євро).   
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Подібні висновки заперечують А. Герасименко і А. Пожар: завдяки 

співпраці зі Світовим банком досягнуто значних покращень у соціальній 

сфері, сфері освіти та розвитку інфраструктури [43]. В. Юхимчук 

підтримує тезу, що в 2000-х роках жоден з проєктів Світового банку не 

було завершено через непрофесійність тогочасної української влади [299].  

К. Шишкіна зауважує, що кращі результати досягаються там, де 

процедура використання кредитів Світового банку та ЄБРР передбачає 

участь українського банку [287]. Це пояснюється застосуванням 

комерційними банками апробованих процедур застави, експертизи бізнес-

планів та аналізу майнового стану підприємств-позичальників, що 

передбачає перенесення відповідальності (ризиків) від держави до 

комерційного банку, а від нього – до кінцевого позичальника. 

Г. Терещенко, О. Капленко і Х. Северіна [260] вважають, що кредити 

від МФО найкраще залучати для просування на європейські ринки 

українських технологій і наукоємних товарів, а також програм та 

імпортозаміщення. М. Кульбіда [138] вважає, що подальша співпраця зі 

Світовим банком має ґрунтуватися на посиленні ролі та відповідальності 

української сторони, яка має не чекати пропозиції від Світового банку, а 

сама визначати, чи запропоновані проекти ефективні та чи відповідають 

вони інтересам національного розвитку. Як виявили І. Грабинська та 

М. Грабинський [51], група Світового банку погоджується фінансувати не 

всі проєкти, з якими звертається Україна; близько 20% (16 зі 79) проєктів 

було відхилено. Водночас зроблено висновок, що частка участі України у 

фінансуванні проєктів лише у розмірі 13% є недостатньою. 

Для поліпшення співпраці зі Світовим банком у 2014 р. 

пропонувалося: 1) створити на базі Національного інституту стратегічних 

досліджень постійно діючу робочу групу з моніторингу стану виконання 

Стратегії партнерства з Україною на період 2012–2016 фінансових років та 

підготовки проєкту «Стратегія партнерства з Україною» на період 2017–

2020 років; 2) запровадити регулярну та систематичну роботу окремого 
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міжвідомчого органу з достатніми повноваженнями щодо формулювання 

концептуальних напрямів соціально-економічного реформування України 

та залучення до цього процесу позик і грантів МФО (з цією метою увести 

до штатного розпису уряду України посаду уповноважених з реалізації 

інвестиційних проєктів МФО з повноваженнями та контрактом на весь 

термін дії таких проектів); 3) запровадити щорічне слухання питання про 

хід реалізації «Стратегії партнерства з Україною» на засіданні Ради 

національної безпеки та оборони України; 4) запровадити стандарти 

організації та проведення державних закупівель, сумісних зі стандартами 

МФО [253].  

Для кращого співробітництва з ЄБРР пропонувалося вирішити низку 

питань: а) корупції на всіх рівнях, насамперед у сфері діяльності 

податкових та митних органів та збільшення ефективності роботи судової 

системи; б) політизованості питань тарифоутворення, його прив’язки до 

позицій окремих політиків, що негативно впливає на входження інвесторів 

на цей ринок; в) реформування окремих державних компаній, насамперед 

ДАК «Нафтогаз України» [266]. На сьогодні виконана лише остання умова. 

Для співпраці з ЄІБ важливо дотримання умов Угоди про асоціацію з ЄС.  

Важливим напрямом розвитку банківської системи України має 

стати підвищення її конкурентоспроможності та здатності забезпечувати й 

підтримувати сталий розвиток економіки в умовах динамічної зміни 

світової економіки [126]. 

Вважаємо, що фінансова допомога, яку надають МБР країнам, що 

розвиваються, є суперечливою, дискусійною. Так, з одного боку, фінансова 

допомога, до прикладу Китаю, є не настільки придатною, як для 

найбідніших країн світу, адже, маючи значні валютні резерви, отримати 

доступ до приватних міжнародних фінансів не складає труднощів. Але, з 

іншого боку, зокрема у Китаї, значна кількість людей проживають на межі 

бідності, і таке фінансування може бути використано для різного року 

соціальних проєктів, у яких уряд не має наміру брати участь. Окрім того, 
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за рахунок цих кредитів можна вирішувати деякі проблеми «зеленої» та 

«синьої» економік. 

Зростаюча складність та мінливий характер проблем із клієнтами 

означають, що МБР повинні залишатися більш чуйними, ніж будь-коли 

раніше, для вирішення глобальних проблем розвитку сучасного світу. З 

огляду на це, вони, безперечно, також потребують більшої підтримки, ніж 

будь-коли раніше, не лише за рахунок інвестицій приватного сектора, але 

також через державний та конкретний уряди країн, що розвиваються. 

Вивчення світового досвіду функціонування МБР ствердно показує, що 

саме вони є основними кредиторами різноманітних коротко- та 

довгострокових проєктів. Разом з тим, не вироблено єдиного механізму 

антикорупційних санкцій, проте існує режим взаємного використання 

рішень про санкції. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На відміну від попередніх циклічних явищ, фінансова криза 2008–

2009 рр. створила своєрідний консенсус серед економістів різноманітних 

шкіл і напрямів щодо необхідності повноцінного врахування особливостей 

функціонування банківської системи як системної характеристики 

сучасних макроекономічних процесів.   

Проведений аналіз дає можливість зробити такі висновки:  

1. Банківська система та пов’язаний з нею процес грошової емісії 

має не лише короткочасний (циклічний) вплив, але й здатна впливати на 

довгостроковий рівень доходу.  

2. Визнання дієвості банків як чинників економічного зростання 

зближує позиції конкуруючих шкіл економічної теорії. Банки стають 

чинником інвестиційного процесу навіть у теоретичних моделях 

неокласичної школи, що традиційно заперечує залежність економічного 
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зростання від грошової маси. Моделі ендогенного зростання визнають 

роль банків передусім як чинника акумуляції капіталу і збільшення 

заощаджень, а також посередника між власниками заощаджень та 

позичальниками. Хоча початково прихильники кейнсіанської школи не 

надавали належної ваги функціонуванню банківської системи, на сьогодні 

за допомогою неокейнсіанських моделей зроблено спроби  пояснити 

важливість довіри до банківської системи та необхідність надійних 

регуляторних обмежень.  

3. Післякризову ситуацію 2010–2020 рр., коли процентні ставки 

знизилися до рекордно низького рівня, а уряди здійснили значні 

запозичення для фіскального стимулювання економіки, намагаються 

використати представники посткейнсіанського напряму, що розвивають 

ідеї так званої сучасної монетарної теорії (MMT). Припущення щодо 

емісійного фінансування дефіциту бюджету на постійній основі можуть 

мати щонайбільше тимчасовий характер і стосуватися переважно 

промислових країн з розвинутим фінансовим ринком та високою довірою 

до економіки.  

4. Якщо розвиток споживчого кредитування виглядає досить 

суперечливо (це може стимулювати економічне зростання у 

короткочасному періоді, але коштом втрат доходу на довгострокову 

перспективу), то практично існує консенсус щодо сприятливих 

довгострокових ефектів від збільшення обсягів кредитування для 

реального сектора. Важливою є комплементарність інфраструктурних 

проєктів та інвестицій приватного сектора.  

5. Збільшення обсягів кредитування підприємств реального сектора 

(«продуктивне кредитування») можна досягти за допомогою або 

адміністративних регуляторів, або зміни структури банківської системи на 

користь невеликих регіональних банків (за зразком Німеччини).  

6. Достатньо суперечливими виглядають пропозиції щодо 

використання потенціалу державних банків або безпосередніх запозичень 
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міністерства фінансів у комерційних банків. Це може приводити до 

надмірної емісійної активності та появи платіжних дисбалансів, передусім 

у разі використання для таких кредитів не заощаджень приватного сектора, 

а рефінансування від центрального банку. 

7. Помилково ототожнювати процеси глобалізації і надмірного 

зростання фінансових ринків з логікою неокласичних моделей 

економічного розвитку, адже зазначені моделі не передбачають жодних 

переваг від надмірного збільшення грошової маси. Сама по собі 

відкритість для потоків капіталу не створює проблем, якщо не втрачено 

довіру до економіки, збільшення грошової маси відбувається внаслідок 

збільшення заощаджень, немає надмірного дефіциту бюджету, а 

різноманітні регулятори фінансового сектора достатньо надійні, щоб 

запобігти спекулятивним процесам.  

8. Для визнання ендогенізації грошової маси достатньо правила 

Тейлора, хоча слід визнати недостатність відповідної політики 

центрального банку за умови рекордно низьких процентних ставок. 

Водночас у прихильників посткейнсіанського напряму немає реалістичних 

пропозицій щодо способів обмеження надмірного зростання грошової маси 

(адміністративні заходи можуть бути неефективними, а використання 

банківських резервів для управління грошовою масою може 

супроводжуватися підвищенням процентної ставки).  

9. Переваги державних банків як засобу кредитування інвестиційних 

проєктів не варто переоцінювати. Так само ефект від спеціалізованих 

банків розвитку залежить від інституційних характеристик окремих країн. 

Прихильники різноманітних наукових шкіл і течій одностайні в тому, що 

для стабільного економічного зростання необхідні заходи щодо зміцнення 

банківської системи. 

10. На сьогодні домінує погляд, що банк – це фінансовий 

посередник, що забезпечує обмін грошовими активами між особами, що 
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заощаджують, та позичальниками, але сильні позиції мають прихильники 

трактування банківської системи як самостійного емісійного центру.  

11. Сучасні парадигми у банківській діяльності, функціонуванні 

фінансових ринків та регулятивних підходах вимагають:  

 ̶  необхідність визначитися з функціями банківського сектора як 

посередника між власниками заощаджень та позичальниками та 

інструментального середовища для мультиплікації грошей;  

 ̶  потребу визначитися із взаємодією банківського сектора з 

іншими фінансовими посередниками (йдеться про пошук оптимального 

співвідношення між обома різновидами фінансового посередництва – за 

допомогою комерційних банків або компаній фінансового ринку); 

 ̶  опрацювання надійних регуляторів банківської діяльності, що 

здатні забезпечити стабільність не лише місцевих фінансових ринків, але й 

глобального фінансового середовища.  

12. Період екстремально низьких процентних ставок не позначився 

зростанням обсягів кредитування більшості промислових країн (за 

винятком країн Північної Європи). Так само помітно, що після фінансової 

кризи 1997–1998 рр. обсяги кредитування країн Південно-Східної Азії так і 

не відновилися. Подібне спостерігається в Японії від початку 1990-х років. 

Загалом можна припустити, що кризові явища позначаються тривалою 

стагнацією кредитного процесу, навіть попри зниження процентної ставки. 

Однією з причин може бути ефект витіснення зростаючими урядовими 

видатками.  

13. Як показує досвід Японії і європейських країн, збільшенню обсягів 

кредитування реального сектора та інновацій може сприяти 

функціонування банків розвитку. Створенню таких банків в Ірландії, 

Греції і Португалії сприяла боргова криза 2010–2013 рр.  

14. Українські економісти переважно підтримують монетарну і  

фіскальну політику, що позиціонує вітчизняний мейнстрім у теоретичному 

контексті неокейнсіанських чи навіть посткейнсіанських моделей. 
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Водночас існують твердження, що монетизація економіки без відповідного 

попиту на гроші загрожує кризовими явищами, а монетарні механізми 

неспроможні забезпечити модернізацію реального сектора та розвиток 

виробництва на основі інновацій (аргументація неокласичної школи).  

15. Оцінюючи засадничі риси сучасної еволюції національних  

банківських систем, можна зробити висновок про гомо-гетерогенну 

парадигму англосаксонських банків, коли акценти зміщено у бік 

визначення правил функціонування банківської системи в достатньо 

конкурентному фінансовому середовищі (при цьому національні 

регулятори можуть істотно відрізнятися, як це демонструє досвід США і 

Канади). Такий інституційний підхід контрастує з тенденцією до 

формування уніфікованого фінансового простору європейських країн, що 

передбачає набагато більшу опору на внутрішні заощадження та аверсію 

до ризику – без надмірного покладання на механізми саморегуляції 

фінансового і товарного ринків. Європейські банки відрізняються вдалим 

балансом ризиків та переваг від диверсифікації діяльності за кордоном, що 

може вважатися похідним від якості банківського посередництва на 

внутрішньому ринку. Разом з тим у багатьох європейських країнах 

успішно функціонують малі банки, що орієнтовані на продуктивне 

кредитування. Притаманна англосаксонським країнам схильність до 

більшої конкуренції та супутніх ризиків створювала тиск у бік дерегуляції 

банківської діяльності, що не зовсім виправдало себе і призвело до 

фінансової кризи 2008-2009 рр.  

16. Міждициплінарну парадигму ісламських банків визначає поділ  

ризиків між кредиторами і позичальниками, виразні преференції для 

заощаджень як джерела кредитних ресурсів, відсутність операцій з 

вторинними цінними паперами, що стали одним з найважливіших 

чинників фінансової кризи 2008-2009 рр., та зрозумілі етичні засади, що 

передбачають аверсію до надмірного ризику в банківських операціях.   
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17. Досвід співпраці України з МФО підтверджує припущення щодо 

переваги банків як фінансових посередників, передусім у недостатньо 

прозорому економічному середовищі.  

 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора: [102; 110; 111; 116; 118; 124; 126]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ 

БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

2.1. Парадигмальні стандарти трансформації  

європейської банківської системи 

Проведений вище аналіз виявив різноманіття теоретичних підходів 

до пояснення онтології сучасних банківських систем та низку дискусійних 

питань: функції банківського сектора як посередника між власниками 

заощаджень та позичальниками, а також інструментального середовища 

для мультиплікації грошей, характер взаємодії банківського сектора з 

іншими фінансовими посередниками, опрацювання надійних регуляторів 

банківської діяльності. Нижче нами проаналізовано особливості 

трансформації окремих банківських систем та засадничі функціональні 

зв’язки між обсягами кредитування та заощадженнями, доходом і цінами. 

Також оцінено характер взаємного впливу між окремими банківськими 

системами, що відбиває характер глобалізаційних процесів.  

Дослідницька гіпотеза полягає у тому, що глобалізація позначилася 

посиленням взаємної залежності між банківськими системами, а разом з 

тим і поступовим зближенням (конвергенцією) процесів кредитування 

економіки, інституційної архітектури та регуляторного режиму окремих 

груп країн, які раніше істотно відрізнялися підходами до організації 

фінансового посередництва. Одночасно послабнув зв’язок між 

внутрішніми заощадженнями та обсягами кредитування, адже більша 

відкритість економіки для потоків капіталу дає змогу залучати 

заощадження з-за кордону. Відповідна структурна риса стосується не лише 

розвинених промислово країн, але й вчорашніх перехідних економік (ЦСЄ 
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чи Україна). Приміром, кредитний бум 2006–2008 рр. майже повністю 

фінансувався за допомогою запозичень банківської системи за кордоном.  

Аналіз природно розпочати з процесів трансформації банківських 

систем європейських країн. По-перше, в континентальній Європі 

банківський сектор історично відіграє провідну роль в акумуляції капіталу 

для виробничого сектора, що відрізняє її від англосаксонських країн. По-

друге, інституційне середовище європейської інтеграції становить зручну 

нагоду для розгляду ефективності різноманітних регуляторних вимог. По-

третє, стійкість європейської банківської системи перевірено нещодавньою 

борговою кризою 2010–2013 рр., що само по собі дає можливість зробити 

корисні висновки для майбутніх тенденцій у банківських системах інших 

країн. Загалом порівняльний аналіз різноманітних підходів до 

фінансування інвестиційної діяльності, а передусім використання 

банківської системи порівняно з механізмами фондового ринку, становить 

практичний інтерес з погляду визначення напрямів розвитку фінансових 

ринків та моделей організації ринкового середовища [642]. Це дозволяє 

визначити доречність регулятивних вимог та передбачити зміни в 

архітектурі банківської системи.  

Вихідним пунктом для європейської інтеграції зручно прийняти 

січень 1950 р., коли було створено Європейський платіжний союз (ЄПС), 

який об’єднав 17 країн Західної Європи. Хоча основна мета полягала в 

налагодженні міжнародної торгівлі на рівноправній основі, насправді 

виникали передумови для тіснішої координації банківських систем [153, 

c. 390]23. Цей Союз проіснував 8 років, повністю виконавши всі поставлені 

перед ним завдання. 

 
23 Механізм функціонування ЄПС полягав у тому, що наприкінці кожного місяця нетто-

баланси розрахунків між країнами-членами направлялися до Банку міжнародних 

розрахунків в Базелі для проведення заліку взаєморозрахунків. Залишкові баланси 

консолідувалися, визначаючи позитивне або негативне сальдо не окремих країн, а до 

Союзу в цілому. При цьому баланс виводився в умовній європейській розрахунковій 

одиниці, яка дорівнювала американському долару. ЄПС було ліквідовано 27 грудня 

1958 р. у зв’язку з відновленням поточної конвертованості валют країн-учасниць [281].   
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Більш суттєвий крок зроблено в 1951 р. з утворенням 

Європейського співтовариства з вугілля та сталі за участі Німеччини, 

Франції, Італії та країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксембург), 

яке створило спільний ринок для цих товарів. Окрім того, новостворений 

суб’єкт повинен був супроводжуватися міцними політичними та 

військовими зв’язками, проте стурбованість втратою національного 

суверенітету призвела до відмови від цих планів [762]. Натомість акцент 

змістився на посилення економічної інтеграції. Подальший розвиток 

економічної інтеграції та валютної співпраці привів до того, що ЄПС 

припинив існування, а натомість шість західноєвропейських країн 

домовилися про створення Європейського економічного співтовариства 

(European Economic Community, ЄЕС), яке було засновано Римським 

договором 1957 р., що набрав чинності 1 січня 1958 р. 

Координація політики у монетарній сфері завжди розглядалася як 

невід’ємна передумова успіху спільного ринку і, як наслідок, згідно з 

Римським договором було створено Монетарний комітет (1958 р.) і 

Комітет президентів центральних банків країн-учасниць (1964 р.). У 

березні 1970 р. було створено спеціальний Комітет на чолі з прем’єр-

міністром Люксембургу П. Вернером для розробки плану створення 

валютного союзу. Розроблений «план Вернера» офіційно було 

представлено 8 жовтня 1970 р. на засіданні Ради міністрів ЄЕС в 

Люксембурзі. Головна ідея полягала у тому, щоб створити таку спільну 

територію, на якій товари, послуги, робоча сила та капітал могли б вільно 

переміщуватися, в той час як валютні операції не зазнавали жодних 

ускладнень і не наражалися на курсові ризики. Такий економічний та 

валютний союз передбачав не тільки запровадження єдиної валюти (яку б 

підтримували спільні валютні резерви), але й створення спільного ринку 

капіталів та досягнення високого рівня податкової гармонізації. Зі свого 

боку, це передбачало передачу права прийняття деяких рішень з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
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національного на «європейський» рівень та централізацію в галузі 

монетарної політики [281]. 

Практичній реалізації «плану Вернера» перешкодили падіння 

Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних курсів (1971 р.) та перша 

нафтова криза (1973–1975 рр.). Відмова США від золотого стандарту для 

долара (1971 р.) і розширення коридора коливання валют стосовно долара 

до 2,25% призвело до нестабільності на валютних ринках, а передусім до 

значної ревальвації німецької марки. Для вирішення проблеми було 

запроваджено «плавання» валютних курсів основних світових валют, тоді 

як обмінні курси європейських країн отримали прикріплення до німецької 

марки («валютна змія»). Суть її зводилася до того, що коливання курсів 

валют країн-учасниць не мало перевищувати 2,25% відносно один до 

одного, а межа коливання «змії» визначається відношенням до долара 

США в 4,5%. При досягненні «змією» встановлених меж центробанки 

були зобов’язані проводити комплекс погоджених заходів. Одночасно 

видавалися стабілізаційні кредити [32]. 

На практиці ефективність застосування «валютної змії» справдилася 

лише для тих країн, економічний розвиток яких є порівняно однаковим. 

Так, Франція двічі виходила із «валютної змії» через небажання штучно 

утримувати межі коливання за рахунок власних валютних резервів. 

Великобританія, Італія та Ірландія, посилаючись на нестабільний стан 

економіки, взагалі відмовилися від «колективного плавання». Як наслідок, 

політика «валютної змії» проіснувала до березня 1979 р.  

Однією з причин стало ускладнення для монетарної політики 

внаслідок платіжних дисбалансів, що негативно впливало на 

функціонування банківських систем країн-учасниць. Значні відмінності у 

торговельному балансі та зростаючі потоки капіталу створювали надмірну 

нестабільність пропозиції грошової маси, що на тлі прискорення інфляції 

після першої світової нафтової кризи (1973–1975 рр.) не дозволяло 

використовувати динаміку монетарних агрегатів як звичний «якір» для 
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очікувань інфляції. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу давав 

змогу обмежити нестабільність пропозиції грошової маси, що розглядалося 

найбільш дієвим засобом гальмування інфляції. При цьому прямий зв’язок 

між обмінним курсом та інфляцією не видавався вагомою перешкодою для 

антиінфляційної політики, адже поміркована девальвація поліпшувала 

цінові співвідношення у зовнішній торгівлі, що вело до зростання чистого 

експорту, а це збільшувало попит на гроші і таким чином нейтралізувало 

висхідну динаміку цін.  

Черговим кроком на шляху валютної інтеграції стало створення 

Європейської валютної системи (ЄВС) (1979 р.), яка заклала основи 

валютної незалежності європейських країн24. Створення ЄВС 

започаткувало новий етап європейської економічної інтеграції – перехід 

від торговельного до валютного союзу. Попри успішне функціонування 

проєкту спільної європейської валюти, практичне виконання було 

відмінним від теоретичних розробок; зокрема, не реалізовано рішення про 

створення Європейського валютного фонду, узгоджені валютні інтервенції 

центральних банків залишалися незначними. 

Проте кредитна активність європейських банків була досить 

успішною (див. рис. 1.2). Динаміка кредитування дещо сповільнилася в 

1970-х роках, але від середини 1980-х років зростання цього показника 

практично не відрізнялося від англосаксонських країн. У 2000-х роках 

останні мали більші обсяги кредитування, але це радше недолік, ніж 

перевага, адже надмірні обсяги кредитів, передусім іпотечних, 

позначилися «перегрівом» ринків нерухомості у США і Великобританії, 

що стало «пусковим механізмом» для світової фінансової кризи 2008–

2009 рр. Раніше, на початку 1990-х років, подібне сталося в 

 
24 Основними елементами цієї системи (до якої увійшли усі країни ЄС, крім 

Великобританії) були: механізм координації валютних курсів (Exchange Rate 

Mechanism), європейська валютна одиниця (European Currency Unit – ECU) та 

Європейський фонд валютного співробітництва (European Monetary Cooperation Fund), 

який відігравав роль «регіонального МВФ», надаючи кошти для фінансування дефіциту 

платіжного балансу та розрахунків за валютними інтервенціями [282].  
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Скандинавських країнах, так що обережність європейських банків цілком 

обґрунтована. Певну стагнацію обсягів кредитування помітно у країнах 

Південної Європи у 1990-х роках, але після входження до Єврозони 

відновлення обсягів кредитування було надто стрімким, що зумовило 

корекцію цього показника від 2010 р. до сьогодні. Натомість у країнах 

Північної Європи обсяги кредитування далі зростають.  

Стабільність ЄВС створила підстави для трансформації її в 

економічний та валютний союз, фактично без повноцінної політичної 

інтеграції. Рада Європи у 1988 р. підтримала необхідність такої 

трансформації, створивши комісію на чолі з головою Європейської Комісії 

Жаком Делором, план якої офіційно був представлений у квітні 1989 р. 

Комісія рекомендувала рухатися у напрямі створення економічного та 

валютного союзу у три етапи.  

Підсумком реалізації першого етапу стало укладення 

Маастрихтського договору (1992 р.) [67], який визначив інституційну 

основу грошово-кредитної політики в рамках ЄВС, графік створення 

валютного союзу та критерії участі країн [762]. Маастрихтський договір 

базується на двох базових принципах: 1) субсидіарності (повага до 

національного суверенітету в рамках правил, визначених для країн ЄС) та 

2) ефективності (виконання завдання при найменших втратах) [746]. 

На першому етапі (до 31 грудня 1993 р.) були усунені всі обмеження 

на вільний рух капіталів усередині ЄС, а також між ЄС і третіми країнами; 

на другому етапі (з 1 січня 1994 р. до 31 грудня 1998 р.) країни-члени ЄС 

здійснювали політику, спрямовану на досягнення заданих Маастрихтським 

договором широковідомих критеріїв конвергенції. Також на цьому етапі 

заснували Європейський валютний інститут (ЄВІ) [281]. 

Під час переговорів по Маастрихтському договору стало зрозуміло, 

що не всі країни-члени готові ввести євро як свою валюту. Одні країни не 

хотіли брати на себе зобов’язання вводити нову валюту, інші не були 

готові зробити цей крок. У результаті Великобританії було дозволено 
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утримуватися від вступу в третій етап ЄВС, навіть якщо вона задовольняє 

критеріями конвергенції. Аналогічний виняток також було зроблено для 

Данії [105]. 

Прототипом Європейської системи національних банків став 

утворений у 1994 році Європейський валютний інститут (ЄВІ), 

основними завданнями якого стали кооперація центробанків, координація 

їх злагодженої монетарної політики, а також підготовка до створення 

Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ). Було запропоновано 

критерії переходу до третього етапу реалізації плану економічного та 

валютного союзу: дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 

3% ВВП; державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП; 

упродовж не менше ніж двох років обмінний курс має перебувати у 

коридорі 15% стосовно валют інших країн-членів ЄЕС; середній рівень 

довгострокової відсоткової ставки не повинен перевищувати 2 процентних 

пунктів середнього рівня цих ставок в країнах ЄЕС [32]. Критерії 

розробили для того, щоб до цього етапу були допущені лише країни з 

надійними економічними «фундаментами». У травні 1998 р. на засіданні 

саміту ЄС у Брюсселі було підтверджено, що 11 із 15-ти країн-членів ЄС 

виконали критерії прийняття єдиної валюти – євро.  

ЄВІ стверджував, що публічне оголошення інфляційного таргету має 

бути невід’ємним компонентом будь-якої грошової стратегії, яку 

проводить ЄЦБ [762]. Наступними і завершальними етапами на шляху 

утворення ЄСЦБ стали: прийняття «Пакту стабільності і росту», що 

визначав бюджетну дисципліну країн-учасниць ЕЄВС (1997 р.), 

визначення переліку країн-учасниць ЄВС, які з 1 січня 1999 р. 

запроваджують євро, затвердження керівників ЄЦБ (2 березня 1998 р.), 

створення ЄВС з 1 січня 1999 р. [178]. Саме на ЄЦБ було покладено 

відповідальність за проведення грошово-кредитної (монетарної) політики 

Єврозони.  
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У жовтні 1998 р. Рада керуючих ЄЦБ визначила стабільність цін як 

підтримання річної інфляції на рівні 2% в середньостроковій 

перспективі [453, р. 80]. Орієнтир на середньострокову перспективу вказує 

на те, що короткострокові відхилення від рівня інфляції вважаються 

сумісними з ціновою стабільністю [722].  

Проте останнім часом критерій «стабільність цін» все частіше 

замінюється «інфляційною метою», яку нібито ЄЦБ має переслідувати. 

Така зміна термінології явно використовується як інструмент для того, 

щоб «нетрадиційні» заходи ЄЦБ виглядали «нормальними» чи «звичними» 

з ефектом того, що така норма має вважатися звичною. Як показано у 

розділі 1, орієнтація на показник інфляції відбиває визнання ендогенності 

грошової маси, а це підважує теоретичні засади економістів неокласичної 

школи, які наголошують пряму пропорційність між обсягами грошової 

маси та інфляцією, тоді як представники неокейнсіанського напряму 

визнають доцільність врахування реакції на динаміку доходу. Разом з тим 

правило Тейлора, що стало невід’ємним елементом неокейнсіанських 

моделей, стає непридатним у разі, якщо процентна ставка перебуває на 

екстремально низькому «нульовому» рівні.  

Нетрадиційна політика також відповідає теоретичним засадам 

неокейнсіанської теорії MMT, яка передбачає монетизацію дефіциту 

бюджету. Це може бути ефективним засобом запобігання глибокій рецесії 

у короткочасному періоді, але загрожує виникненням боргової кризи на 

довгострокову перспективу. Хоча низька процентна ставка істотно знижує 

кошти обслуговування державного боргу, в нинішніх умовах бракує 

певності щодо досягнення високого темпу зростання ВВП, що є 

необхідною умовою для втримання показника державного боргу на 

«безпечному» рівні. Також не слід легковажити небезпекою виникнення 

«бульбашок» на окремих ринках (фондовий ринок, ринок нерухомості, 

сировинні ринки). Якщо вирішення проблеми державного боргу 

вимагагатиме його монетизації, найімовірніше повернеться висока 
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інфляція, що вимагатиме значного (і оперативного) підвищення 

процентної ставки.  

Цілком можливо, що ефективність антиінфляційної політики 

пов’язується з перевагами незалежного статусу ЄЦБ, який небезпідставно 

вважається найбільш незалежним центробанком світу (статут ЄЦБ є 

міжнародним договором, який може бути змінений лише за одноголосною 

згодою всіх його підписантів, що унеможливлює політичний тиск на 

ЄСЦБ). Окрім того, Маастрихтський договір чітко описує взаємовідносини 

між ЄЦБ та національними банками, а також не рекомендує ЄЦБ брати до 

уваги побажання країн-учасниць. Така інституційна риса дозволяє ЄЦБ 

реалізовувати середньострокову стратегію, не обмежуючись 

короткотерміновими політичними міркуваннями. Це може бути 

«заспокійливим» чинником для населення країн не лише Єврозони, але й 

за її межами [746].  

Прозорість, без сумніву, є вагомою складовою успішної діяльності 

будь-якого центрального банку, не є винятком і ЄЦБ. Одним із шляхів її 

досягнення є регулярна звітність. На практиці ЄЦБ вийшов далеко за межі 

вимог юридичної звітності, і не тільки інформує громадськість про свої 

рішення, а й надає їм економічне обґрунтування25. Інструментальним 

чинником підтримання довіри до діяльності ЄЦБ є його капітал, який 

утворено з внесків національних центральних банків. Частка НЦБ у цьому 

капіталі розраховується на основі частки відповідної країни у загальній 

чисельності населення та ВВП ЄС, які мають однакову вагу. Цей 

коефіцієнт коригується кожні п’ять років, а також при зміні кількості НЦБ, 

які роблять внесок у капітал ЄЦБ26. НЦБ Єврозони сплачують 100% своїх 

 
25 Починаючи з січня 1999 р., одразу після кожного засідання Ради керуючих, ЄЦБ 

щомісяця проводить прес-конференцію, на якій президент та віце-президент 

представляють погляд керівної влади на економічну ситуацію та наводять аргументи 

для прийняття грошово-кредитної політики. Окрім того, ЄЦБ щомісяця публікує 

детальну оцінку економічних подій в Єврозоні [722].  
26 Від початку третього етапу формування ЄВС, тобто з 1 січня 1999 р. даний 

коефіцієнт змінювався вісім разів: п’ятирічне оновлення було здійснено в січні 2004 р., 
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часток до капіталу ЄЦБ, тоді як НЦБ поза Єврозоною сплачують 3,75% 

своїх часток. Оскільки акції НЦБ Єврозони збільшаться та будуть 

виплачені повністю, це призведе до збільшення сплаченого капіталу ЄЦБ з 

7659 млн євро у 2020 році до 8880 млн євро у 2022 році (Додаток Б).  

Категорія «ЄСЦБ» означає встановлену структуру, яка забезпечує 

«органічний зв’язок» між ЄЦБ та НЦБ всіх країн-членів ЄС, але не має 

ніякої юридичної сили. Маастрихтський договір засвідчує лише те, що 

ЄСЦБ не буде розпорошувати свою увагу на досягненні декількох цілей, 

не буде піддаватися політичному тиску [762].  

Безпрецедентний грошовий союз дуже різнорідної групи суверенних 

націй створив серйозні виклики перед ЄСЦБ. Дифузний розподіл влади 

всередині ЄСЦБ може ускладнити розв’язання конфліктів національних 

інтересів [762].  

Існують три основні економічні та політичні причини, чому Рада 

керуючих у 1998 році прийняла термін «Євросистема»: 1) щоб жоден 

центральний банк країни-учасниці не зміг виконувати функції 

центрального банку Єврозони; 2) збереження інфраструктури і 

операційних можливостей НЦБ; 3) збільшення можливостей доступу до 

кредитних ресурсів [153, c. 400]. Після впровадження євро Євросистема 

здійснює монетарну політику, прийняту Радою керуючих ЄЦБ; проводить 

валютні операції, зберігання та управління офіційними резервами країн 

Єврозони; сприяє безперебійній роботі платіжних систем [724]. 

Інституційна структура Євросистеми певним чином нагадує 

американську ФРС – обидві є федеральними центральними банківськими 

системами. ЄЦБ має таку ж роль, як Рада правління ФРС, тоді як 19 НЦБ 

Євросистеми відіграють таку ж роль, як і 12 федеральних резервних банків 

ФРС США. Аналогічним чином, президент ЄЦБ головує на засіданнях 

 

2014 р. і 2019 р. Додаткові зміни були внесені 1 травня 2004 р., коли до ЄС вступили 

Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія та 

Словаччина, 1 січня 2007 р. (Болгарія та Румунія), 1 липня 2013 року (Хорватія) та 1 

лютого 2020 р. (після виходу Великобританії з ЄС) [385].  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html
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Ради керуючих ЄЦБ так само, як і голова Ради керуючих ФРС головує на 

засіданнях Федерального комітету відкритого ринку (FMOC). Водночас не 

бракує відмінностей. Зокрема, всі губернатори НЦБ мають рівний голос у 

всіх політичних рішеннях, що приймається Євросистемою, тоді як участь у 

голосуванні FMOC є більш обмеженою – усі члени Ради керуючих ФРС 

мають постійне право голосу, як і президент Нью-Йоркської ФРС, тоді як 

президенти Чикаго та Клівленда чергуються щорічно, а інші дев’ять 

президентів резервних банків діляться лише чотирма голосами на 

ротаційній основі [604].  

Один з уроків, отриманих у результаті фінансової кризи 2007–

2008 рр., – це те, що наслідки банкрутства одного з європейських банків 

можуть сягати далеко за межі прямої загрози для його вкладників та 

акціонерів. Виявилося, що безвідповідальна поведінка в банківському 

секторі може підірвати основи фінансової системи. Саме тому на саміті 

країн-членів Єврозони у червні 2012 р. Європейська Комісія погодилася 

«розірвати коло між банками та суверенними державами» і вирішила 

створити Європейський банківський союз (англ.: European Banking 

Union, EBU), який би забезпечував централізований нагляд і забезпечував 

уніфікований механізм реструктуризації та ліквідації банків [355].  

У рамках EBU мають діяти: єдиний механізм нагляду (Single 

Supervisory Mechanism – SMM), єдиний механізм санації (Single Resolution 

Mechanism – SRM) та європейська система гарантування вкладів (European 

Deposit Guarantee Scheme – EDIS). Перші два механізми вже повністю 

функціонують, а EDIS досі не створена. Також необхідні подальші заходи 

щодо подолання решти ризиків банківського сектора (зокрема, у частині 

неефективних позик або ініціатив щодо диверсифікації банківського 

портфеля активів) [105].  

Відповідно до SMM, яка почала діяти в листопаді 2014 р., саме на 

ЄЦБ покладено банківський нагляд за всіма банками Єврозони. Відразу ж 

було проведено аудит активів банків та низку стрес-тестів. Неупереджений 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/non-performing-loans-npls_en
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нагляд в рамках SSM має зробити банкрутство банків набагато менш 

імовірним [355].  

Для виконання функції «кредитора останньої інстанції» в 

Євросистемі існують заходи «негайної ліквідності» (ELA), що 

передбачають надання коштів центрального банку платоспроможним 

фінансовим установам, які стикнулися з тимчасовими проблемами 

ліквідності, поза межами звичайних операцій грошово-кредитної політики 

[451]. Окремі дослідники вбачають у цьому загрозу прямого кредитування 

банків з боку ЄЦБ, але на випадок дестабілізації фінансової системи 

єдиним способом уникнення ефекту «зараження» є надання додаткової 

ліквідності. Це знижує ризики і допомагає уникнути зайвого скорочення 

обсягів кредитування [586]. Зокрема, переваги  отримання кредитів від 

ЄЦБ як засобу стимулювання кредитної активності у кризові періоди 

виявлено для Італії [386]. Ще один запобіжник становлять валютні резерви 

країн ЄСЦБ (початково такі резерви мали становити 2% від зобов’язань 

банків (переважно депозитів), а від початку 2012 р. – 1% [385]. 

Для провадження спільної грошово-кредитної політики була 

розроблена система TARGET, що включає підсистеми TARGET2 (для 

здійснення розрахунків), T2S (для розрахунків з цінними паперами) і TIPS 

(послуга миттєвих платежів)27.  Унаслідок значної консолідації банків та 

збільшення кількості банків, що працюють в межах Єврозони, менший 

попит на національні платіжні системи може привести до того, що всі або 

частина НЦБ припинять пропонувати власні платіжні системи. Цьому 

сприятиме нещодавне рішення щодо уніфікації вартості транскордонних 

 
27 TARGET – це загальноєвропейська система автоматичних переказів валових 

розрахунків у режимі реального часу, яка унікальна в тому, що об’єднує увесь спектр 

платіжних і розрахункових систем – від німецької системи, де фінансові установи 

мають рахунки в центральному банку, до системи у Великобританії, де такі рахунки 

мають лише клірингові банки [764]. Кожні п’ять днів обсяги операцій TARGET2, які 

використовують понад 1000 банків, дорівнюють величині ВВП Єврозони, що робить її 

однією з найбільших платіжних систем у світі. Враховуючи філії та дочірні компанії, 

через TARGET2 можна отримати інформацію про платежі понад 52 тис. банків зі 

всього світу та їхніх клієнтів [752]. 
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платежів і платежів всередині країни [74]. Як наслідок, ймовірно, це 

стимулюватиме транскордонні платежі. 

Як можна зрозуміти з останніх в часі регуляторних змін, можливостей 

навіть найбільш ефективно діючої банківської системи недостатньо для 

підсилення взаємодії з фондовим ринком. З цією метою створюється Cоюз 

ринків капіталу (Capital Markets Union – CMU), який має підсилити дію 

EBU. Найголовніші цілі CMU визначено як підвищення доступності 

небанківських джерел фінансування, поглиблення інтеграції у царині 

послуг та підтримка економічного зростання і фінансової стабільності28. У 

ширшому контексті передбачається полегшення процесу фінансування 

інноваційної діяльності, передусім для МСП. Як показують емпіричні 

дослідження, національні фінансові системи більш вразливі до кризових 

явищ, а потоки капіталу важливі для зменшення фіскальних ризиків. Один 

з негативних механізмів надмірної залежності європейських економік від 

комерційних банків ілюструє ринок нерухомості [564]. Банки схильні до 

надмірного кредитування під час економічного буму, що призводить до 

неефективного розміщення ресурсів. Додатково важливість CMU 

підсилюється виходом Великобританії з ЄС, адже Лондон традиційно 

відігравав роль основного фінансового центру для європейських 

інвесторів29. Ще один аргумент – необхідність протидіяти домінуванню 

американських інвестиційних банків на європейському ринку 

 
28 Ініціативи розвиваються відразу за декількома напрямами: 1) фінансування 

інноваційних фірм, стартапів та фірм, що не котируються на фондових біржах; 2) 

полегшення доступу до державного фінансування; 3) вдосконалення державного 

фінансування інноваційної діяльності; 4) підтримка індивідуальних та інституційних 

інвестицій; 5) збільшення потенціалу банків щодо фінансування державного сектора; 6) 

лібералізація інвестицій на міждержавному рівні [642]. На сьогодні вже створено 

Європейський венчурний фонд, запроваджено податкові пільги для «business angels», 

здійснюються зусилля щодо розвитку «crowdfunding».   
29 На випадок «жорсткого» Brexit, Великобританія може зберегти власне значення як 

провідного фінансового центру завдяки спеціалізації на операціях фондового ринку, 

але зменшення експорту до країн ЄС та паспортні проблеми неминуче обмежать обсяги 

таких фінансових операцій [334]. До того ж переважний обсяг фінансових операцій у 

Лондоні здійснюють філії американських фінансових груп, які можуть це робити з 

таким самим успіхом з Нью-Йорка. 
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корпоративних облігацій, яке посилилося після фінансової кризи 2008–

2009 рр. [500].  

Також механізми фондового ринку розглядаються як альтернатива 

на випадок появи серйозних проблем у банківському секторі [642]. 

Створення CMU не виглядає конкурентним для європейських банків, адже 

останні матимуть можливість розширити надання консультаційних та 

інших послуг, а також збільшити обсяги надання позик. Певні перестороги 

створює можливе ускладнення банківського нагляду і трансфер депозитів 

від банків на фондовий ринок, але обидві проблеми не видаються надто 

вагомими, якщо зберігатиметься фінансова стабільність30. Ефективний 

банківський нагляд передбачає постійний моніторинг фінансових 

інструментів та відповідних ризиків. Зрозуміло, що цього важко досягти, 

якщо центральний банк не бере участі в пруденційному нагляді [746]. 

Таким чином, економічна інтеграція посилила концентрацію і 

централізацію банківського капіталу, як усередині окремих європейських 

країн, так і на міжнародному рівні [125].  

Емпіричні дослідження для країн ОЕСР показують, що краще 

функціонування відкритих і конкурентних фінансових систем поліпшує 

розміщення ресурсів та прискорює технологічний прогрес [491]. Pазом з 

тим залишається достатньо простору для діяльності БР, які мають діяти 

відповідно до засад вільного ринку, але згідно зі стратегічними 

орієнтирами національних урядів [594]. Така діяльність може поєднати 

нижчі ризики для МСП з розвитком інфраструктури, що стало 

першочерговим завданням у післякризовий період. У такому контексті 

доцільно підсилити співпрацю між найбільшим загальноєвропейським 

банком EIB та національними БР такими, як німецький KfW, італійський 

 
30 Фінансова стабільність – це відповідальність, яка об’єднує низку ключових завдань 

центральних банків, включно з монетарною (грошово-кредитною) політикою, 

банківським наглядом та системою платежів. 
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Cassa Depositi e Prestiti (CDP) чи іспанський Instituto de Cre´dito Oficial 

(ICO), а на перспективу – подібними банками з країн ЦСЄ.  

Як показано у розділі 1, БР можуть сприяти одночасному 

досягненню цілей як довгострокового зростання, так і стабілізації 

економіки у короткочасному періоді. Діяльність таких банків у надійному 

інституційному середовищі може нейтралізувати ризики відкритості для 

потоків капіталу, що традиційно привертає увагу економістів 

неокейнсіанської та посткейнсіанської шкіл, а також різноманітних 

неомарксистських напрямів. Приміром, Россі [670] недоліком ЄВС 

розглядає саме вільний рух капіталу. За умов недостатньої конвергенції 

доходу країн європейської периферії до рівня таких країн як Німеччина чи 

Франція, приєднання до Єврозони загрожує макроекономічними 

дисбалансами на зразок Греції, а для країн поза Єврозоною загрозу 

становить нестабільність потоків капіталу та обмінного курсу. Для 

стабілізації економік необхідні надлишкові валютні резерви та належна 

стабілізаційна політика, для якої може бракувати можливостей уряду і 

центрального банку.  

На наш погляд, для оцінки перспектив фінансової стабільності 

загалом та банківської системи зокрема ключовими видаються два 

питання: 1) конвергенції національних банківських систем та 2) 

достатності заощаджень як джерела кредитних ресурсів.  

Найпростіше вважати, що конвергенція банківських систем 

передбачає зближення показника обсягів кредитування. У ширшому 

розумінні йдеться про уніфікацію адміністративних регуляторів, що 

забезпечує рівні умови та зближення параметрів національних банківських 

систем. На перспективу інституційне середовище Єврозони за умовами для 

функціонування комерційних та інших банків може нічим не відрізнятися 

від США. При цьому можуть стертися засадничі відмінності щодо способу 

мобілізації капіталу для промислових компаній та фірм у сфері послуг.  
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Хоча не бракує теоретичних пояснень для функціонування 

банківської системи без залучення заощаджень приватного сектора – 

домашніх господарств і підприємницьких структур, передусім у 

посткейнсіанському контексті (розділ 1), насправді заощадження потрібні 

відразу з декількох причин, які простежуються на прикладі 

функціонування Єврозони.  

По-перше, достатні заощадження дозволяють мінімізувати ризики 

від макроекономічних дисбалансів. Це важливо на випадок кризових явищ 

за кордоном, як це виявилося під час фінансової кризи 2008–2009 рр. Якби 

підвищена кредитна активність грецьких банків від початку 2000-х років 

спиралася на внутрішні заощадження, можна було уникнути надмірного 

погіршення сальдо експорту-імпорту та супутньої потреби в зовнішніх 

запозиченнях.  

По-друге, в економіці з достатніми заощадженнями немає загрози 

спекулятивних «бульбашок». Частково це пояснюється обмеженнями 

сукупного попиту, коли схильність до заощаджень перешкоджає 

надмірному споживанню, а з іншого боку, можна припустити, що 

залежність процесу кредитування від грошової емісії провокує 

спекулятивні настрої та знижує відчуття ризиків у банківській сфері. У 

свою чергу, це створює передумови для кризових явищ.  

По-третє, зростає вразливість до мінливості потоків капіталу, що 

затруднює проведення монетарної політики навіть у «спокійні» часи. 

Можна припустити, що заощадження становлять опосередкований «якір» 

для очікувань цінової і грошової стабільності. Якщо кредитна активність 

спирається на грошову емісію, це може бути неістотним чинником за умов 

низького рівня державного боргу або екстремально низької процентної 

ставки, але така ситуація не може бути самодостатньою. Передусім 

йдеться про очікування учасників ринку.  

Для вивчення явища конвергенції обсягів кредитування в 

європейських країнах використано середні значення відповідного 
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показника (% від ВВП) для трьох періодів часу: 1976–1989, 1990–2007 і 

2010–2018 рр. Такий поділ обрано з метою відстеження впливу 

глобалізації, а також можливих відмінностей між докризовим та 

післякризовим періодами. Як це прийнято у подібних дослідженнях, 

ознакою конвергенції приймається обернена залежність між початковим 

значенням показника «обсяги кредитування / ВВП» та середнім значенням 

цього показника. За даними 16 європейських країн можна переконатися, 

що в 1970–1980-х роках конвергенції обсягів кредитування не 

спостерігалося (рис. 2.1а). Проте надалі поглиблення інтеграційних 

процесів в ЄС – на тлі глобалізації світової економіки – позначилося 

виразною конвергенцією обсягів кредитування. У середньому кожен 

відсоток початкового рівня обсягів кредитування (% від ВВП) 

позначається зниженням динаміки цього показника на 0,026% від ВВП. У 

післякризовий період швидкість конвергенції дещо знижується, але 

залишається вагомою. 

Ситуація цілком відмінна для інших країн, де конвергенції обсягів 

кредитування не виявлено в жодному з трьох періодів (рис. 2.1б). Цілком 

очікувано подібне не спостерігається для загальної вибірки зі 42 країн, 

хоча зміну засадничої тенденції виявлено для періоду 2010–2019 рр.; якщо 

до цього відповідний регресійний коефіцієнт був додатним, то надалі стає 

від’ємним (рис. 2.1в). Очевидно, що конвергенція обсягів кредитування – 

це виключна риса європейських економік, яка може вважатися ознакою 

успіху процесу європейської інтеграції. Отримані результати для решти 

країн означають, що кредитна активність далі зберігає специфічні риси для 

окремих країн. Таким чином, вихідну гіпотезу про конвергенцію 

банківських систем за умов глобалізації підтверджено лише частково – для 

європейських країн. Це може означати, що інституційні механізми 

європейської інтеграції мають набагато сильніший вплив, ніж потоки 

капіталу та пов’язана з цим зарубіжна експансія глобальних банків. 
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Водночас, брак конвергенції не виключає взаємного впливу національних 

банківських систем на міждержавному рівні.  
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    1976–1989 рр.       1990–2007 рр.    2010–2019 рр.  

в) усі країни 

Рис. 2.1. Вплив початкового рівня обсягів кредитування 

на динаміку кредитування (% від ВВП) в окремих часових періодах 

Примітка: для періоду 1990–2007 рр. відсутність даних не дозволила врахувати 

показники Бразилії, Колумбії, Саудівської Аравії, Чехії, Польщі та Росії.  

Джерело: розраховано автором за даними [349]. 

 

На підставі кореляційного аналізу можна стверджувати, що загалом 

у післякризовий період виразно слабне кореляція між обсягами 

кредитування на міждержавному рівні (Додаток В). Одним з найбільш 

несподіваних результатів є зникнення кореляції між кредитною активністю 

країн континентальної і англосаксонської груп. Так само слабне обернена 

кореляція з обсягами кредитування в Японії. Примітно, що зникає 

кореляція з обсягами кредитування країн Південної Європи, ЦСЄ і 

України. Натомість з’являється кореляція з країнами Латинської Америки. 

Подібно зниження величини коефіцієнта кореляції та зміна його знаку 

простежується для англосаксонських країн. Менше відмінностей для 

ісламських банків, але й у цьому разі помітна зміна знаку (з країнами 
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Північної Європи, Південно-Східної Азії та Японії). Натомість зростає 

кореляція обсягів кредитування з Китаєм.  

Тест Гренджера виявляє, що в докризовий період обсяги 

кредитування країн континентальної Європи перебували під впливом 

кредитної активності в англосаксонських та ісламських країнах, а також 

країнах Південно-Східної Азії та Китаю. В усіх випадках подібної 

залежності не виявлено в післякризовий період. Зворотний вплив у 

докризові роки простежується лише для Японії.  

Примітно, що у докризовий період немає впливу на обсяги 

кредитування країн як Північної, так і Південної Європи. Останнє 

заперечує поширені припущення, що саме кредитна експансія німецьких, 

французьких та нідерландських банків стала однією з причин боргової 

кризи в Греції та погіршення макроекономічних дисбалансів в інших 

країнах Південної Європи. Проте зворотна залежність від країн Північної і 

Південної Європи з’являється у післякризовий період, що можна пояснити 

втратами європейських банків від боргової кризи Єврозони. На перший 

погляд, несподівано виглядає подібна залежність від обсягів кредитування 

в Україні, але потрібно врахувати значні втрати європейських банків на 

вітчизняному ринку в післякризові роки, що цілком могло позначитися 

зменшенням обсягів кредитування у країнах перебування. Також в 

післякризові роки з’являється вплив обсягів кредитування країн 

континентальної Європи на країни ЦСЄ, що неважко пояснити значною 

присутністю європейських банків у цих країнах.    

Загалом істотне послаблення взаємної залежності між обсягами 

кредитування на міждержавному рівні в післякризовий період, яке з 

певністю відбиває реалії послаблення процесу глобалізації фінансових 

ринків, не сприятиме конвергенції банківських систем поза межами 

європейських країн. Якщо в країнах Європи конвергенцію підтримують 

інституційні заходи, то в решті країн такого немає. Відповідно, все 

залежить лише від потоків капіталу та преференцій інвесторів. Зменшення 
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інтенсивності руху капіталу призводить до більшої орієнтації на 

внутрішній ринок. З одного боку, це повинно посилити залежність процесу 

кредитування від внутрішніх заощаджень, а з іншого боку, все більша 

залежність банківської системи від емісійних механізмів може мати цілком 

протилежний вплив.  

Оцінюючи динаміку обсягів кредитування і заощаджень у країнах 

континентальної Європи (Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди) та 

країнах Північної і Південної Європи (Додаток Г), можна зробити декілька 

узагальнень. По-перше, обидва показники – обсягів кредитування і 

заощаджень – синхронно зростали у країнах континентальної групи та 

Північної Європи до початку світової фінансової кризи 2008–2009 рр., але 

надалі з’являються деякі відмінності. У країнах Північної Європи 

відбувається післякризовий спад заощаджень, але із середини декади 

заощадження знову зростають – на тлі сповільнення кредитного процесу. 

У країнах Південної Європи від початку 1990-х років з’являється асиметрія 

показників заощаджень і обсягів кредитування, що можна розглядати 

наслідком більшої відкритості для потоків капіталу та/або зростання 

довіри до економіки. У такому разі банки збільшують обсяги кредитування 

на основі емісійних механізмів, а запорукою повернення наданих кредитів 

розглядається майбутнє істотне збільшення доходу.  

Порівняння показників чистих заощаджень виявляє деякі 

відмінності. Зокрема, стає контрастнішим зростання цього показника у 

країнах Північної Європи у докризовий період, що створило передумови 

для майбутнього зменшення цього показника. Також стає помітнішим 

масштаб рекордного зменшення чистих заощаджень у країнах Південної 

Європи, які стали від’ємними у 2008 р. – з початком світової фінансової 

кризи. Разом з тим обсяги кредитування не зменшувалися (це сталося лише 

під час боргової кризи 2010–2013 рр.).  

Для більш докладного вивчення зв’язку між обсягами кредитування і 

заощадженнями використано оцінки панельної векторної авторегресії 
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(PVAR). Отримані результати для країн континентальної Європи 

виявляють очікувану пряму залежність обсягів кредитування від чистих 

заощаджень у передкризовому періоді (в довгостроковому періоді), але 

така залежність зникає для даних 2010–2019 рр. (Додаток Г, рис. Г.8б). 

Вага чистих заощаджень st у декомпозиції залишків обсягів кредитування 

creditt сягає 15–16%, що не надто багато.  

Подібно виглядає залежність обсягів кредитування від чистих 

заощаджень у країнах Північної Європи (у докризовий період вага st у 

декомпозиції залишків creditt  зростає з часом і в підсумку перевищує 70%, 

але в післякризовий період не перевищує 10%). У країнах Південної 

Європи у докризові роки збільшення заощаджень не мало впливу на обсяги 

кредитування, а в післякризові роки з’явився слабкий рестрикційний ефект 

(вага st у декомпозиції залишків creditt  перебуває у межах 13–14%).  

Зворотну залежність заощаджень від обсягів кредитування помітно у 

країнах континентальної Європи (Додаток Г, рис. Г.9б), тоді як у країнах 

Північної Європи подібна залежність у докризовий період змінюється на 

протилежну в 2010–2019 рр. (Додаток Г, рис. Г.9в). На підставі 

декомпозиції залишків вага creditt у змінах st для країн континентальної 

Європи сягає 22% в післякризовий період, не перевищуючи 6% − у 

докризовий період. Для країн Південної Європи подібна нейтральність 

спостерігається у докризовий період, але в післякризові роки залежність 

стає оберненою; тобто більші обсяги кредитування призводять до 

зменшення чистих заощаджень (Додаток Г, рис. Г.9г). При цьому вага 

creditt у декомпозиції залишків st залишається незначною. 

Підсумовуючи зроблений аналіз, можна стверджувати, що немає 

свідчень щодо однозначної залежності обсягів кредитування від 

заощаджень. Такий причинно-наслідковий зв’язок притаманний країнам 

континентальної і (особливо) Північної Європи, але в післякризові роки 

слабне. У країнах Південної Європи у передкризовий період обсяги 

кредитування не залежать від заощаджень, а в післякризовий період 
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з’являється слабка обернена залежність. Набагато стійкішою виглядає 

обернена залежність заощаджень від обсягів кредитування (за винятком 

країн Північної Європи у післякризовий період). Попри кризові явища 

2008–2009 рр., а потім 2010–2013 рр., європейські країни виявляють 

конвергенцію показника «обсяги кредитування / ВВП» до деякого 

рівноважного значення, що відрізняє їх від решти досліджуваних країн. 

Зв’язки між обсягами кредитування окремих груп країн досить нестабільні 

та вразливі до змін у світовій економіці, що можна вважати ознакою 

недостатності глобалізаційних процесів на основі лібералізації потоків 

капіталу за умови послаблення національних регуляторів для фінансових 

ринків.  

 

2.2. Еволюція парадигми англосаксонської банківської системи  

на різних етапах формування економіки 

Американська банківська система 

Нинішнє домінування комерційних банків на фінансових ринках 

європейських країн можна порівняти з домінуванням американських 

банків на внутрішньому ринку в період перед Другою світовою війною. 

Само по собі це становить інтерес у декількох аналітичних площинах. 

Передусім цікавлять передумови переорієнтації компаній реального 

сектора на залучення капіталу за допомогою механізмів фінансового ринку 

в післявоєнний період. Інша проблема – це вибір оптимального рівня 

регуляції банківського сектора. Нарешті, можна простежити взаємодію 

фінансового і банківського секторів за умови домінування не банків, як у 

Європі, а фінансових компаній.  

Історію розвитку та діяльність комерційних банків США умовно 

можна поділити на декілька періодів: 1) колоніальний період – 

функціонування невеликої кількості інституцій, які виконували 

елементарні функції); 2) ранній період національного розвитку (1776–
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1863 рр.) – утворення великої кількості банківських установ31; 3) 1863–

1913 рр. – стрімке збільшення активів та операцій банків; 4) 1913–1914 рр. 

– період закладення основ Федеральної резервоної системи (ФРС); 5) 1935 

– 1945 рр. – запровадження жорсткого державного регулювання; 6) після 

1945 р. – інтернаціоналізація банківської справи, збільшення кількості та 

різноманіття продуктів [32, c. 22]. 

Основною проблемою на етапі становлення банківської системи 

США було питання про те, хто видаватиме чартер (ліцензію) банкам: 

федеральне керівництво чи органи штатів. Федерали, зокрема 

О. Гамільтон, виступали на захист централізованого контролю та 

реєстрацію банків на федеральному рівні. Як наслідок, у 1791 р. створено 

Bank of the United States, який включав в себе елементи приватного та 

центрального банків. Однак сильна політична опозиція щодо будь-якої 

централізації не дозволила продовжити ліцензію цього банку у 1811 р. 

Хоча для фінансування військових дій у 1812 р. було створено Second Bank 

of the United States, цей банк проіснував лише до 1836 р. [157]. 

До 1863 р. банківські комісії штатів видавали ліцензії всім 

комерційним банкам, які були на їх території, і при цьому банки не мали 

права відкривати відділення за межами штату. Це зумовило фрагментацію 

банківської системи. Окрім того, банки могли здійснювати емісію в об’ємі 

90% вартості придбаних облігацій. Оскільки не існувало єдиної 

національної валюти, банки отримували кошти в основному за рахунок 

випуску власних банкнот (їх можна було обміняти на золото). Внаслідок 

недостатнього регулювання мало місце шахрайство банків, недостатність 

ліквідності і подальше банкрутування. Саме це спричинило створення 

такої системи банків, яка ліцензувалася на федеральному рівні (1863 р.). 

 
31 Банківська система США почала свою історію у 1782 р., коли в штаті Філадельфія 

отримав ліцензію Bank of North America. Згодом почали відкриватися і інші банки, що 

спричинило бурхливий розвиток американської банківської індустрії. У 1811 р. 

кількість банків сягнула 88, а за три наступні роки відкрили ще 102 нових банки. Під 

час війни з Великобританією у 1812 р. кожні три банки з чотирьох зверталися до урядів 

штатів про призупинення грошових виплат [80]. 
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Закон про національні банки обмежив кошти місцевих банків за 

допомогою високого податку на випуск банкнот, тоді як банкноти 

федеральних банків податком не обкладалися. Як наслідок, до сьогодні у 

США паралельно функціонують банки, які контролюються і федеральними 

органами, і керівництвом штату [157, c. 293]. 

Відсутність системи взаємного погашення банкнот різних банків та 

надлишкова емісія банкнот різними банками спричинили системну кризу 

1907 р., коли більшість банків заявили про неспроможність забезпечити 

своїх вкладників готівковими коштами. Оскільки банкам було дозволено 

збільшити емісію до 100% номінальної суми забезпечення, зменшивши 

при цьому податок на емісію з 1 до 0,5%, наслідком став інфляційний 

бум [32, c. 26].  

Незважаючи на нові регуляторні обмеження, тривав масовий відтік 

вкладів з банку, що призводило до численних банкрутств. І все ж багато 

штатів не дозволяли відкривати філії банків, побоюючись великих банків-

монополістів. У підсумку було створено десятки тисяч банків, які 

обслуговували клієнтів на невеликій території. У 1913 р. в США діяло 

понад 20 тис. банків (близько 7 тис. з них були емісійними національними 

банками, а решта – банками штатів, що не мали права на емісію 

банкнот [32, c. 22].  

У 1913 р. було створено Федеральну резервну систему США. Усі 

національні банки зобов’язані стати членами ФРС, а банки штатів – на 

вибір (більшість не зробили цього через значні членські внески). У 

подальшому кількість банків значно зменшилася під час Великої депресії – 

до 16 тис. у 1934 р. проти 27 тис. у 1927 р.; обсяг банківських вкладів 

скоротився з 51 до 40 млрд дол., а власний капітал банків – з 8,2 до 

7,4 млрд дол. [143] 32
.  

 
32 «Санація» банківської системи США завдячує президенту Ф. Д. Рузвельту, який на 

другий день після інавгурації закрив усі банки на 10 днів для «примусового лікування». 

З 9 до 10 березня 1933 р. було емітовано 2 млрд дол., які отримали регіональні банки 

ФРС. Надалі відкривалися лише ті банки, що пройшли перевірку, решта закривалися. У 
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Період з 1921 до 1929 року викликає інтерес з цілої низки причин: 

події в промисловій та фінансових сферах змінили роль комерційних 

банків (окрім видачі кредитів банки здійснювали підписку на цінні папери 

та займалися їх розподілом; ФРС відчула себе вільним агентом від 

Казначейства та необхідності забезпечення внутрішньої ліквідності; 

виникнення конфлікту між Радою керуючих ФРС та ФРБ відносно методів 

контролю спекуляції на фондовому ринку [272].  

Реакцією на проблеми у банківській системі стало прийняття у 

1933 р. Закону Гласса–Стігалла (Glass–Steagall Act), який відокремив 

діяльність комерційних банків від індустрії цінних паперів. На вкрай 

невигідних умовах банки повинні були продати свої інвестиційні 

інструменти. Більшість інвестиційних банківських фірм зупинили свою 

депозитну діяльність, а банк J.P.Morgan зупинив свою інвестиційну 

діяльність і переформатувався в комерційний банк. Закон Гласса–Стігалла 

втратив чинність лише у 1999 р. [104]. 

У 1980–1990-х рр. американська банківська система переживала 

важкі часи. Кількість банківських банкрутств за період 1985–1992 рр. 

перевищувала 100 на рік, а загалом кількість банків зменшилася на 3000. У 

1992–2002 рр. кількість комерційних банків зросла до 4100, з них 5% 

припадало на банки-банкрути. Зменшення кількості банків пов’язано з їх 

консолідацією [157, c. 311]. Прийнятий у 1994 р. Закон Рігла–Ніла (Rizle-

Nila), який відмінив закони Макфраддена (MсFadden Act) і поправку 

Дугласа, дозволив банківським холдинговим компаніям не лише купувати 

банки в будь-якому штаті, а й об’єднувати власні банки в один банк з 

філіями в різних штатах33.  

 

1933 р. було створено Федеральну корпорацію страхування вкладів (Federal Deposit 

Insurance Corporatiоn–FDIC), основною метою якої стало страхування банківських 

депозитів на федеральному рівні. У 1934 р. повністю компенсовувалися вклади до 

2,5 тис. дол., в період 1980–2008 рр. ця сума зросла до 100 тис., а на сьогодні становить 

250 тис. дол. [120].  

33 На сьогодні кожен макрорегіон США має власну банківську «столицю»: Нью-Йорк – 

на Північному Сході, Шарлотт – на Півдні, Чикаго – на Середньому Заході, Сан-
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Зміни в економічному середовищі стимулювали фінансові інституції 

до пошуку інновацій за умов зміни сукупного попиту (особливо після 

підвищення процентних ставок) і пропозиції (розвиток інформаційних 

технологій), а також намагання уникнути державного регулювання. Це 

привело до зменшення можливостей дешевого залучення фінансових 

ресурсів, що зменшило дохідність активів, а в підсумку – питому вагу 

традиційних банківських операцій. З іншого боку, з’явилися стимули для 

концентрації банків34. До прикладу, у 2019 р. загальна оголошена вартість 

угод про консолідацію зросла до 87,2 млрд доларів, що на 76% більше, ніж 

у 2018 р. [127]. 

На відміну від Великобританії, концентрація банків у США 

здійснюється переважно у прихованому вигляді – наприклад, через 

використання великими банками ресурсів дрібних банків через систему 

кореспондентських відносин. Великі банки центральних міст США, 

вступаючи в кореспондентські відносини з безліччю дрібних провінційних 

банків, отримують фактично в своє розпорядження частину їхніх ресурсів.  

Консолідації банків з метою економії на масштабах сприяло 

зниження прибутковості банківського бізнесу під час фінансових криз. 

Однією з тенденцій найближчих років аналітики називають прихід у 

фінансовий сектор небанківських компаній (Wal-Mart, Mcdonald’s), котрі 

зможуть пропонувати клієнтам традиційний банківський сервіс. Завдяки 

значній кількості покупців і популярності власних брендів, такі компанії 

можуть залучити більше роздрібних клієнтів, ніж традиційні банки. 

 

Франциско – на Далекому Заході. Безумовно, Нью-Йорк – найстарший і головний 

банківський центр.  
34 Кількість злиттів суттєво збільшилася перед та після Першої світової війни: у 1910–

1920 рр. відбулися 1523 злиття, що охопили 2968 банків, а в 1921–1931 рр. – 5094 

злиття, що охопили 9538 банків. Після Другої світової війни загальне число 

банківських злиттів зменшилося (1953–1970 рр. – 2754), але ряд злиттів великих банків 

(наприклад, Chase bank з Manhattan bank) значно посилив концентраційний процес в 

банківській справі США [80]. 
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Банківська система США є дворівневою, що уподібнює її до решти 

розвинутих промислових країн35. Натомість відмінну рису становить 

значна присутність ощадних банків та установ, які надають кредити лише 

із залучених депозитів. До прикладу, житлово-ощадні банки, залучаючи 

грошові кошти на депозити видають кредити виключно на придбання чи 

будівництво нерухомості.  

Історично діяльність іноземних банків на території США 

регулювалася на рівні окремих штатів. Переважна більшість штатів 

обмежувала діяльність іноземних банків, але Каліфорнія, Нью-Йорк, 

Іллінойс сформували толерантне законодавство, що розглядалося 

порушенням принципів справедливої конкуренції [143]. Як наслідок, у 

1978 р. Конгрес США прийняв Закон про міжнародну банківську 

діяльність, який дав право ФРС встановлювати обов’язкове резервування, 

якщо головний банк має активи понад 1 млрд доларів. Для іноземних 

банків встановлено обмеження по операціях з цінними паперами (Закон 

Гласса–Стігалла), а також їх обмежили у відкритті нових філій. Іноземний 

банк мав здійснити вибір одного «штату основної контори», і лише після 

цього дозволялася подальша географічна експансія. Іноземні банки не 

зобов’язані бути членами ФРС і вступати в систему обов’язкового 

страхування вкладів, якщо не залучають коштів від резидентів США. У 

США найбільше представлені банки Німеччини, Франції, Нідерландів, 

Великобританії, Канади і Японії, на які припадає понад 70% іноземних 

активів. Найбільше іноземних банків зосереджено в Нью-Йорку.  

 
35 Перший рівень становить ФРС, до складу якої входять 12 федеральних резервних 

банків, а другий рівень – комерційні банки та небанківські кредитні установи. 

Комерційні банки поділяються на національні (функціонують згідно з федеральними 

законами і входять до ФРС) та штатні (функціонують відповідно до законів своїх 

штатів – за бажанням входять до ФРС). На рівні штатів банківські послуги надають 

трастові компанії. Менше значення мають промислові банки [32, с. 29]. Кожен банк-

учасник ФРС має бути акціонером ФРС в розмірі 3% власного капіталу та 

нерозподіленого прибутку. За акціями ФРС виплачуються дивіденди в розмірі 6%. 

Понад 90% доходів ФРС перераховуються у Федеральне казначейство США. 

  

 



132 
 

 

Еволюція парадигми американської банківської системи полягала в 

тому, що до 1913 р. в країні була відсутня загальнонаціональна банківська 

система, а до останньої третини ХІХ ст. − й загальнонаціональна грошова 

одиниця, що провокувало малі та великі фінансові кризи. Об’єктивна 

необхідність централізації банківського сектора привела до утворення 

ФРС. Наразі в американській банківській системі є великі банківські 

корпорації, що представляють країну на зовнішніх ринках, тоді як велика 

кількість невеликих банків покликана підтримувати основний сектор 

економіки – малий та середній бізнес.  

Важливий нюанс полягає у тому, що залучення коштів переважно 

через інструменти фондового ринку, як це притаманно США, не 

обов’язково конфліктує з діяльністю банківського сектора. Р. Левайн і 

С. Зервос [573] виявили, що обидва сектори стимулюють довгострокове 

зростання, а їхні послуги не конкурують між собою. Водночас не виявлено 

залежності економічного зростання від інтернаціоналізації банківської 

діяльності, а фінансових індикаторів – від заощаджень. Емпірично 

доведено, що з підвищенням рівня фінансового посередництва 

поліпшуються показники довгострокового економічного зростання, 

акумуляції капіталу і продуктивності праці [552]. 

Канадська банківська система 

Структурні зміни в канадській банківській системі були необхідні для 

того, щоб охопити банківськими послугами всі регіони, а в підсумку 

позначилися зникненням багатьох місцевих приватних банків та 

консолідацією банківських установ шляхом злиття та поглинання (на 

відміну від США, урядова політика не перешкоджала цьому). За 

показниками стабільності банківська система Канади займає перше місце у 

світі, за оцінкою Всесвітнього економічного форуму, вона – найбільш 
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конкурентоспроможна, за оцінками Асоціації канадських банкірів – є 

однією із найефективніших і найнадійніших банківських систем світу36. 

Світова економічна криза 1930-х років негативно вплинула і на 

канадську банківську систему. У цей період створюється Банк Канади, 

посилюється державне втручання у кредитну систему, активізується 

діяльність спеціалізованих державних інститутів кредитування житлового 

будівництва та сільського господарства [153, c. 163].  

Надалі каталізаторами фінансової перебудови стали: технологічна та 

інформаційна революції, демографічні показники, мінливість інфляції та 

процентних ставок. За прогнозами, до 2035 р. «коефіцієнт залежності від 

старості» зросте з нинішніх 18% до майже 35%, пропагуючи 

заощаджувальний характер поведінки домашніх господарств. Відповідно 

пенсійні та взаємні фонди набуватимуть більшу вагу відносно чинників 

інфляції та процентних ставок, які визначали преференції власників 

заощаджень у 1980–1990-х роках [656].  

У дворівневій банківській системі Канади найбільшу питому вагу 

серед комерційних банків займають приватні комерційні або привілейовані 

банки, які значно впливають на структуру приватних інвестицій і 

споживчих витрат, активно кредитуючи промислові, торговельні та інші 

підприємства [153, c. 164–167]. За даними МВФ, банківська система 

Канади є найбільш концентрованою в порівнянні з аналогічними 

системами промислово розвинених країн світу: понад 90% активів 

банківської системи припадає на шість найбільших банків Канади з понад 

70% усіх депозитів [283]37
.  

 
36 Так, у 1890-х роках у Канаді було близько 200 приватних банків, більшість з яких 

зникли до 1920-х років; з іншого боку, у 1890 р. було 426 відділень банків, у 1920 р. – 

4676 відділень, тоді як у 1890 р. було близько 11 300 канадців на філію, а у 1920-х 

роках цей показник зменшився до 3000. Водночас кількість статутних банків різко 

зменшилась. У 1870 р. функціонувало 30 статутних банків, а до 1930 р. їх кількість 

зменшилася до 10 [612].   

37 У структурі банківської системи Канади розрізняють банки категорії І (Schedule I 

banks) – місцеві банки, акціонерами яких є широке коло осіб, які не мають права мати 
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Характерною особливістю канадської банківської системи є 

«роздрібне» фінансування – через вклади фізичних осіб, що вважається 

найбільш стабільним у кризові періоди. До середини ХХ ст. канадська 

фінансова система була побудована на основі «чотирьох стовпів»: 

банківська справа, довірчий бізнес, страхування та торгівля цінними 

паперами, кожен з яких мав власного регулятора. Зокрема, банківські 

установи регулювалися федеральними органами [595].  

В еволюції банківської системи Канади одним із найважливіших 

періодів є 1980-ті роки, коли з’явилися «торгові банки», що здійснювали 

широко диверсифіковані інвестиційно-банківські операції, та 

спеціалізовані інвестиційно-банківські установи. Також у Канаді 

функціонують ощадні банківські установи, але вони не набули такого 

поширення, як у США. Стрімкий розвиток торгових банків можна 

пояснити потраплянням під існуючі закони, що регулюють сферу фінансів 

Канади, зокрема щодо обмеження прав власників з правом голосу 

придбати більше 10% пакетів акцій фінансових компаній [153, c. 171–172].  

До початку 1930-х років канадська банківська система була 

олігополістичною, що передбачала високу вартість банківських продуктів 

та обмежене надання банківських послуг. З іншого боку, це забезпечувало 

додаткову стабільність. Лише після Другої світової війни банки почали 

приділяти більшу увагу кредитній діяльності, зокрема іпотечному 

кредитуванню (докладніше – у розділі 4). Також почали створювати 

кредитні відділи для малого та середнього бізнесу. Разом з цим, 

 

на руках більше ніж 10% акцій банку, і банки категорії ІІ (Schedule II banks) – усі 

іноземні банки і ті місцеві кредитні організації, акціонерами яких є обмежене коло осіб, які 

мають право володіти більше ніж 10% акцій). До першої категорії входять вісім банків: Bank of 

Montreal, The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Western Bank, 

Laurentian Bank of Canada, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, The Toronto-Dominion 

Bank. До другої категорії входять банки та філії іноземних банків, що мають канадську 

банківську ліцензію (дочірні банки найбільших банків США, Великобританії, Франції, Японії, 

Китаю, Індії) [358].   

  

 

https://cba.ca/banks-operating-in-canada
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інноваційний вибух, який був пов’язаний з появою та переходом на 

кредитні, дебетові картки, автоматизовані банкомати, інтернет-банкінг, 

забезпечив банкам розширення спектра як традиційних, так і 

нетрадиційних банківських послуг [107]. 

Втім, до кінця ХХ ст. потенціал банків через розширення 

асортименту продукції було вичерпано, як і можливості географічної 

експансії. Як наслідок, банки або мали задовольнитися зрілим канадським 

ринком, маючи при цьому низький темп зростання, або розширити 

географію діяльності, що й було зроблено. 

Наступним викликом для канадських банків стала фінансова 

глобалізація 1990-х років, яка вимагала максимальної ефективності з 

позиції вартості та якості послуг як на внутрішньому ринку, так і за 

кордоном. Технологічна революція змінила орієнтири – вже не настільки 

важливими є розмір та ефективність банківських установ. Внутрішня 

політика Канади значною мірою захищала місцеві фінансові інституції від 

міжнародної конкуренції, але це могло мати лише короткострокову дію.  

У період глобального фінансового колапсу в 2008–2009 роках 

канадські банки уникнули кризи, яка вирувала на міжнародному рівні. 

Якщо у докризовий період існувала точка зору, що банківська система 

Канади надто орієнтована на захист від ризиків, проте після кризи її 

визнали за доволі розумну практику кредитування, що передбачає 

ретельний нагляд уряду та регулювання на основі принципів безпеки і 

надійності.  

Канадська фінансова система значною мірою є продуктом 

банківської моделі, сформованої О. Гамільтоном – першим американським 

міністром фінансів. Основна ідея полягала в тому, що зв’язки між 

фінансово-орієнтованими на національному рівні структурами та урядом 

здатні вселити довіру та забезпечити стабільність у межах держави [716].  

Якщо європейські та американські банки у 2008 р. опинилися на 

межі краху, то канадські банки відбулись незначною волатильністю. 
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М. Бордо, А. Редіш і Х. Роккофф пояснюють це тим, що починаючи з ХІХ 

ст., Канада і США обрали різні шляхи розвитку. Канада створила 

концентровану банківську систему, яка контролювала іпотечне 

кредитування та інвестиційний банкінг під наглядом єдиного регулятора. 

Натомість США дозволили розвиватися слабкій, роздробленій системі з 

набагато меншими (і менш стабільними) банками, а також тіньовою 

банківською системою менш регульованих ринків цінних паперів, 

інвестиційних банків та фондів грошового ринку, яку контролює група 

конкуруючих регуляторів. 

Стабільність канадських банків у 2008–2009 рр. не була випадковою, 

адже банківська система побудована на базі великих фінансових 

інститутів, чиї масштаби та диверсифікованість підсилювали їх стійкість. 

Натомість США притаманна фрагментованість банківської системи, наявні 

дрібні та вразливі фінансові інститути, а потужний фінансовий ринок 

поєднується із заплутаним набором правил для фінансових установ [366]. 

На прикладі порівняння фінансових систем США і Канади, яка має 

легко впізнавані континентальні риси, легко зрозуміти, чому традиційний 

поділ на країни континентальної і англосаксонської моделей останнім 

часом все більше критикується, тоді як емпіричні дослідження не 

виявляють незаперечних переваг тієї чи іншої системи фінансування для 

інвесторів [642].  

На наш погляд, йдеться про пошук оптимального співвідношення 

між обома способами мобілізації капіталу, яке має оптимізувати пропорції 

між доступністю капіталу і стабільністю фінансової системи. Така 

особливість передбачає подібність регуляторних норм, але умови 

залучення капіталу можуть мати глибоке історичне підґрунтя, що не 

передбачає уніфікації фінансових ринків. Щонайбільше йдеться про 

зближення інституційної архітектури фінансових ринків. Як важко уявити 

відмову американських компаній від залучення капіталу на фондовому 
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ринку, так само важко уявити відмову німецьких чи французьких компаній 

від фінансування за допомогою банківських кредитів.  

З іншого боку, під тиском глобалізаційних процесів, які в 

післякризовому періоді лише сповільнилися, але не набули зворотного 

характеру, слід очікувати більшої відкритості банківських систем та 

ширшого залучення до операцій за кордоном. Примітно, що від початку 

1990-х років зарубіжні операції найбільших канадських банків, таких як 

Rojal Bank of Kanada, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of 

Montreal, Bank of Nova-Scotia, Toronto Dominion Bank, зростали більш 

високим темпами, ніж внутрішні [153, c. 169]. 

У 2001 р. для заохочення конкуренції у банківській галузі 

федеральний уряд створив три категорії банків: «великі» − з активами 

понад 5 млрд кан. дол., «середні» − від 1 до 5 млрд дол., «малі» − з 

активами менше ніж 1 млрд дол. Для великих банків окремим інвесторам 

було дозволено володіти до 20%  голосуючих акцій та до 30% акцій без 

права голосу. Середнім банкам було дозволено мати публічну частку на 

рівні принаймні 35% голосуючих акцій. Невеликі банки не мали обмежень 

щодо власності [501]. 

Таким чином, еволюція парадигми канадської банківської системи на 

різних етапах формування економіки полягала в тому, що виважена 

урядова політика поступово створила такі умови у фінансовому 

середовищі, які привели до світових лідируючих позицій канадського 

банківського сектора в сенсі конкурентоспроможності та надійності. 

Британська банківська система 

У Великобританії банківську справу започатковано у XVII ст.38. До 

Першої світової війни британська банківська система була чи не взірцевою 

 
38 Банківська система країни 1690-х р. складалася з кредиторів-банкірів, які надавали кредити з 

позичених коштів, та «ювелірів», що приймали золото на депозити і після цього видавали 

позички [153, c. 98]. Для того щоб не працювати з кожним банком окремо, Банк Англії в ролі 

посередника тривалий час використовував облікові доми (аж до 1997 р.), які мали запаси 

торговельних векселів і в які головні банки розміщували надлишкову готівку. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/federal-government/
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для всього світу, зі здатністю протистояти фінансовим кризам, від яких 

страждали багато інших країн. На стабільність банківської системи не 

вплинули дві світові війни та Велика депресія 1929–1932 рр. [651]. 

До початку 1970-х років фінансова система Великобританії була 

сегментована. Клірингові банки надавали комерційні банківські послуги 

в основному резидентам39, а інвестиційні банки пропонували широкий 

спектр посередницьких ринкових фінансових послуг як резидентам, так і 

закордонним корпоративним клієнтам. Така диференціація послуг 

підтримувалася різними формами регулювання, що слугували обмеженню 

конкуренції, надаючи стабільності олігополістичній структурі ринку. 

У 1958 р. для перегляду роботи фінансової системи Великобританії 

було створено Комітет Редкліффа. Упродовж 1970–1980-х років 

інституційну архітектуру банківського сектора було істотно видозмінено 

[375]. Зокрема, прихід іноземних банків зміцнив позицію Лондона на 

позиціях важливого фінансового центру, але також спонукав великі 

клірингові банки розширити свій бізнес на нетрадиційні ринки 

(корпоративне та незабезпечене кредитування). Відмова від валютного 

контролю у 1979 р. посилила глобальний характер конкуренції. На початку 

1980-х рр. роздрібні банки вийшли на внутрішній іпотечний ринок, на 

якому до того часу провідне місце займали будівельні товариства. У 1980-х 

роках фінансова система стає більш «орієнтованою на ринок», стиралися 

межі традиційних банківських послуг та галузей цінних паперів, і, як 

наслідок, традиційна структура спеціалізованих установ поступилася 

місцем конгломератній структурі, принаймні на ринку роздрібних 

банківських операцій [118]. 

Наслідком подальшого вдосконалення архітектури банківської 

системи Великобританії стало усунення низки законодавчих перешкод, яке 

 
39 Наразі всі клірингові банки очолюють: Barkleys, National Westminster, Midland@Lloyds, Abby 

National. До цих гігантів варто додати ще два банки – Williams@Cline та Clouts. На названі 

банки припадає близько 70% обсягу операцій усіх депозитних банків і половина всіх 

стерлінгових вкладів Великобританії [153, c. 115]. 
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ми більш детально проаналізуємо у розділі 5. На сьогодні із 16 клірингових 

банків, які функціонували у 1960 р., 15 перебувають у власності чотирьох 

великих банківських груп Великобританії: RBS, Barclays, HSBC та Lloyds 

Banking Group (рис. 2.2). На ці банки, разом із Nationvide та Santander, 

припадає майже 80% кредитів та депозитів Великобританії. Така 

консолідація банків протягом останніх десятиліть привела до 

«універсальності» банківських установ, які пропонують широкий спектр 

послуг, зокрема торгівлю цінними паперами, деривативами, загальне 

страхування тощо, що можна пояснити глобалізацією ринків, фінансовими 

інноваціями, технологічним прогресом.  

До клірингових банків відносять також таку банківську установу 

управління поштовими переказами як National Girobank, яка надає 

поштові і чекові послуги та разом із спеціалізованим банком  Markantle 

Kredit активно видає у вигляді поштових переказів кредити [153, c. 116]. 

 

Рис. 2.2. Консолідація банківського сектора Великобританії, 

1960–2010 рр. 

(В) Баланси установ з моменту злиття чи придбання, (С) Clydesdale належав Midland Bank до 1987 року, 

після він був проданий Національному банку Австралії. 

Джерело: [423, c. 323]. 
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Через поширення у країні заслуговують на окрему увагу 

торговельні банки, які виникли на торговельних підприємствах і 

поступово розширили свою діяльність, виконуючи банківські операції. 

Основною відмінністю від клірингових банків є те, що вони не зобов’язані 

публікувати відомості про свій фінансовий стан та операції. 

До 1997 р. особливим типом банків у Вликобританії були облікові 

доми, які були об’єднані в Лондонську асоціацію облікового ринку. Ці 

установи забезпечували банкам вигідний збут ліквідних фондів через 

гарантовані депозити на вимогу, а також ринок купівлі та реалізації 

векселів, а для фірм – отримання кредиту через дисконтування векселів та 

можливість портфельного інвестування [153, c. 119]. Проте облікові доми 

припинили свою діяльність внаслідок універсалізації банківських установ. 

Незважаючи на посилення конкуренції між банками після 

лібералізації фінансових ринків, їх прибутки залишалися високими до 

середини 1990-х років [375]. На відміну від банків континентальної 

Європи, британські банки отримували прибуток від позабалансових 

операцій (off-balance-sheet business) [497].  

У післякризові роки прибутковість знизилася для всіх європейських 

банків внаслідок збільшення кількості непрацюючих кредитів та 

зменшення банківської маржі, але для найбільших банків Великобританії 

(Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland & Standard Chartered) у 

2011–2015 рр. додаткові втрати на рівні 72% від отриманого прибутку були 

спричинені виплатою різноманітних компенсацій [723, p. 6].   

Трьома з чотирьох найбільших кредитодавців з іпотечних кредитів 

стали комерційні банки, тоді як будівельні товариства відійшли на другий 

план. Зокрема, найбільші іпотечні кредитори Halifax, Abbey National та 

LloydsTSB-Cheltenham & Gloucester утворилися шляхом злиття двох 

установ, принаймні один у кожному випадку був порівняно невеликим 

гравцем на ринку. Як результат, найбільші чотири іпотечні кредитори 
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займають близько 50% ринку. В основному іпотечні кредити видавалися за 

змінною ставкою, але в останні роки зростає частка кредитів, виданих за 

фіксованою ставкою. До прикладу, у 1995 р. за фіксованою ставкою було 

видано 25% іпотечних кредитів, а вже в 1998 р. – 60%. Проте період 

фіксованої ставки зазвичай коротший, ніж у США, і становить 5 або менше 

років [375, p. 262]. 

Разом з тим, британські інвестиційні банки (які не входять до 

конгломерату) є значно меншими гравцями, які володіють невеликими за 

масштабом балансами, що обмежує їхню здатність конкурувати на 

світових ринках.  

У зв’язку з еволюцією банківської справи непроцентні доходи 

комерційних банків стрімко зростали. Банки намагалися 

диверсифікуватися у нові сфери бізнесу у відповідь на посилення 

конкуренції на традиційних ринках. Так, якщо у 1970-х рр. відсоткові 

доходи забезпечували понад 80% загального доходу банків, то до 1990-х 

рр. відсоткові доходи впали до 60%, у той час як непроцентні доходи мали 

тенденцію до збільшення (рис. 2.3) 

 

Рис. 2.3. Дохід «великої четвірки», 1980–1995 рр. 

Джерело: [375, p. 266].  

 

Нинішня діяльність британських банків спирається на глибоку 

історичну традицію, адже до кінця ХІХ ст. Лондон став визнаним центром 
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міжнародних фінансів40. З огляду на розвиток та домінування 

лондонського ринку перед Першою світовою війною, не дивно, що 

наприкінці 1930-х рр. загалом усього з 71-го міжнародного банку з 872 

відділеннями, 32 банки з 462 відділеннями були британськими [424]. 

Британські закордонні банки називають ще банками співдружності, 

які наразі очолює  Barklay’s Merchant Bank з 1650 філіями за кордоном; 

Standart Charted володіє більш як 1400 філіями [153, c. 120].  

На рис. 2.4 наведено дані щодо реєстрації та ліквідації банківських 

відділень протягом 1945–1999 рр. Цей показник засвідчує загальне 

зменшення кількості нових учасників та постійний потік вилучень 

протягом 1970–1999 рр. Приблизно 43% банків є європейськими, 35% – 

азійськими; банки Північної та Південної Америки становлять відповідно 

10 та 6%, тоді як 6% – це банки з Африки чи країн Карибського басейну.  

Транснаціональні та мультинаціональні промислові концерни 

представлені у Великобританії у вигляді консорціумних банків. 

Наприклад, Midland International Bank має австралійських, британських та 

канадських партнерів, Western American Bank Europe LTD та Industrial 

Comercial − американських, японських і британських партнерів 

[153, c. 120]. 

 
40 У 1890 р. в Лондоні було 18 іноземних банків з філіями, до 1910 р. цей показник зріс 

до 28, а у 1914 р. – до 31. Хоча більшість були відділеннями континентальних банків, 

усі банківські установи займалися як валютними угодами, так і закордонними 

грошовими переказами [424]. Окрім відділень іноземних банків, існували також 

британські міжнародні та імперські банки. Головні офіси цих банків були розташовані 

в Лондоні, але географія їхньої діяльності була дуже широкою. Із 24 британських 

міжнародних банків, що функціонували у 1910 р., Гонконзька та Шанхайська 

банківські корпорації – фірми, які до кінця століття займали міцні позиції в Китаї і 

Японії – були, мабуть, найбільш успішними. Ці іноземні та колоніальні банки 

продавали акції та збирали депозити у Британії, а їхній лондонський бізнес був майже 

повністю спрямований на обслуговування фінансових та колоніальних сфер діяльності. 

Основною функцією міжнародних банків було надання короткострокового кредиту на 

основі векселів стерлінгів. Цей бізнес, у свою чергу, залежав від існування добре 

розвиненого ринку банківських рахунків. 



143 
 

 

 

Рис. 2.4. Кількість реєстрації та ліквідації іноземних банків, 

банківських відділень протягом 1945–1999 рр. 

Джерело: [375].  

 

Отримані нами результати показують високу позитивну кореляцію в 

докризових 1990–2007 рр. обсягів кредитування англосаксонських країн з 

європейськими, азійськими і східноєвропейськими країнами та негативну – 

з ісламськими країнами та Японією (Додаток В). У післякризові роки 

змінилася на протилежну кореляція з обсягами кредитування ісламських 

країн, а також країн Південної і Східної Європи. Втрачено кореляцію з 

країнами континентальної і Північної Європи та Японії. Натомість 

з’явилася кореляція з Китаєм. 

У докризовий період тест Гренджера виявляє залежність 

англосаксонських країн лише від обсягів кредитування у Латинській 

Америці, що можна пояснити поширенням діяльності англійських та 

інших банків у цьому регіоні. Натомість кредитна активність 

англосаксонських країн впливала на країни континентальної, Північної і 

Південної Європи. У післякризові роки зникає вплив на європейські 

країни, але натомість з’являється вплив на Японію і Китай. Загалом можна 

стверджувати про переорієнтацію англосаксонських банків на Азійсько-

Тихоокеанський регіон.  
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Динаміка обсягів кредитування англосаксонських країн загалом 

повторює зміни відповідного показника країн континентальної Європи 

(Додаток Г). Відмінності полягають у тому, що в післякризовий період не 

відбулося значного збільшення заощаджень, які стабілізувалися на рівні 

20% від ВВП і залишаються значно нижчими від країн континентальної і 

Північної Європи (Додаток Г, рис. Г.4). Практично лише країни Південної 

Європи мають нижчий показник сукупних заощаджень. Подібною є 

ситуація з чистими заощадженнями (Додаток Г, рис. Г.5). Нижчі 

заощадження англосаксонських країн можуть пояснюватися більшою 

мобільністю капіталу та вищою інтеграцією фінансових ринків, що 

забезпечує кращу ліквідність та поділ ризику [431]. 

Низькі заощадження англосаксонських країни практично не 

впливали на обсяги кредитування в 1990–2008 рр., але у післякризові роки 

з’являється виразний прямий зв’язок, що має довгостроковий характер 

(Додаток Г, рис. Г.8). Водночас обсяги кредитування обмежують 

заощадження, що уподібнюють до країн континентальної Європи 

(Додаток Г, рис. Г.9). Втім, для періоду 2010–2019 рр. частка заощаджень в 

декомпозиції залишків обсягів кредитування маргінальна; у докризовий 

період цей показник становить максимум 15%. Залежність чистих 

заощаджень від обсягів кредитування дещо вища у післякризовий 

період (21%).  

Отримані результати можуть відбивати зростання ваги ощадних 

банків та установ, які надають кредити лише із залучених депозитів. Такі 

установи виявилися досить стійкими під час кризових явищ 2008–2009 рр., 

а тому викликають набагато більшу довіру, ніж великі банки з емісійним 

фінансуванням та підвищеною схильністю до ризику. Загалом, на прикладі 

канадської банківської системи стабільність «роздрібного» фінансування – 

через вклади фізичних осіб – може означати переорієнтацію на такі ж 

умови функціонування банківської системи інших країн вже у 

найближчому майбутньому.  
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Підвищена залежність кредитної активності від заощаджень може 

пояснюватися також посиленням заощаджувального характеру поведінки 

домашніх господарств, які за умов постійного зростання «коефіцієнта 

залежності від старості» змушені заощаджувати незалежно від рівня 

процентної ставки та інфляції. Можна припустити, що у разі переходу до 

більш звичного вищого рівня процентної ставки вже в найближчі 3–5 років 

банківські системи англосаксонських країн матимуть істотні переваги, але 

за умови більшого покладання на механізми функціонування за 

канадським зразком.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в післякризовий 

період спостерігається виразна переорієнтація англосаксонських банків на 

країни Тихоокеанського басейну, тоді як зв’язок з європейськими країнами 

слабне. Підвищена залежність кредитної активності від заощаджень може 

означати вичерпання можливостей емісійного фінансування кредитної 

діяльності, як це спостерігалося у докризовий період.  

У ширшому контексті на підставі регресії cross-section можна 

стверджувати, що у середовищі промислових країн простежується пряма 

залежність між заощадженнями (сукупними і чистими) та обсягами 

кредитування, яка посилюється у післякризовий період (Додаток Г, рис. 

Г.6а і Г.7а). У докризовий період кожен відсоток від ВВП сукупних 

заощаджень збільшує обсяги кредитування на 3,53% від ВВП, а чистих 

заощаджень – на 3,47% від ВВП; для післякризового періоду відповідні 

оцінки зростають до 4,52 і 3,73% від ВВП, відповідно.  Для решти 

досліджуваних країн пряма залежність між заощадженнями і обсягами 

кредитування виглядає слабше, а до того зменшується в післякризовий 

період (Додаток Г, рис. Г.6б і Г.7б).  
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2.3. Світоглядні та структурні особливості функціонування 

ісламської банківської системи 

Як відомо, релігійні переконання мусульман, іудеїв, християн були 

проти використання банківського позичкового відсотка та лихварства. 

Проте після затятої боротьби з цими заборонами, які увійшли в конфлікт з 

реаліями ділового життя, католицька церква за часів папи Лева Х пішла на 

часткові поступки, дозволивши лихварство під заставу, а іудеям дозволила 

під мізерний відсоток видавати кредит верствам населення з середнім 

рівнем достатку. Проте ісламські банки з’явилися лише в середині 1970-х 

років, що створює зрозумілу зацікавленість таким тривалим створенням 

альтернативи для відсотків, а ще більше − перспективою поширення 

такого функціонування банківської системи в сучасному світі41. 

Не можна не погодитися, що за часів Ісламської імперії існували 

[315]: а) добре розвинена для свого часу законодавча система, яка містила, 

зокрема, чіткі правила, що регулювали усі операції; б) потужна судова 

система, яка була здатна забезпечити виконання всіх законних договорів; 

в) різноманітні види широковживаних комерційних паперів та банкнот, 

таких як векселі (reqaah al-sayarifah), переказні векселі (suftaja) та sukuk; г) 

ліцензовані банкіри, які мали офіси чи агентства в різних частинах 

Ісламської імперії та приймали депозити, привласнювали борги (хавала), 

обмінювали гроші, випускали банкноти та виконували багато інших 

послуг. 

В основі діяльності ісламського банку закладена ідея того, що всі 

операції мають здійснюватися на основі принципів шаріату, при цьому 

відповідальність розподіляється рівномірно між суб’єктами відносин, а 

 
41 Базові положення ісламської економіки були сформульовані в Корані та знайшли 

своє відображення в економіці Арабського халіфату – це уявлення про працю як 

джерело добробуту, про власність, про справедливий перерозподіл матеріальних благ 

через обов’язкові та добровільні пожертви, сплату податків, систему успадкування 

майна, тощо. Так само результати економічної діяльності оцінюються не лише з позиції 

кількісних показників, але і з позицій відповідності певним моральним засадам [212]. 
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прибуток вважається законним, якщо він є особистим внеском у вигляді 

капіталу, праці та досвіду. З точки зору Корану і шаріату, «ріба», тобто 

заборона стягнення позичкового відсотка і лихварства – найтяжчий гріх42. 

В ісламі вітається отримання прибутків, але засуджується використання 

відсотка задля отримання прибутку, оскільки це не супроводжується 

створенням продукції, а отже і не може покращити якість життя 

суспільства. 

Головною відмінністю парадигми діяльності ісламських банків, як 

вважає Л. Рябініна, є їх фінансове посередництво, а не кредитне, що 

притаманне універсальним традиційним банкам. Ми поділяємо цю думку, 

яка до  переваг діяльності ісламських банків як фінансових посередників 

відносить можливість використання спочатку безплатних пасивів і 

наявність повного контролю за цільовим використанням наданих банком 

коштів, а серед недоліків – наявність надлишкової ліквідності та 

неможливість вкладень у боргові зобов’язання, як це роблять традиційні 

банки [235].  

Термін «ісламська фінансова система» з’явився в середині 1980-х 

років і стосується таких інститутів:  

– ісламські банки, куди відносять як повноцінні банківські 

підрозділи, так і «ісламські вікна» звичайних банків; 

– ісламські фінансові інститути, що не є банками (ісламські лізингові 

та факторингові компанії, фінансові компанії тощо); 

– ісламське страхування (такафул); 

– ісламський ринок капіталу та його учасники; 

 
42 У постанові Ради Ісламської академії правоведення (фікха) № 10 «Про банківські 

операції і ведення операцій» чітко зазначено, що будь-яке збільшення розміру кредиту 

або практика позичкового відсотка по ньому вважається різновидом лихварського 

відсотка («ріба»), що заборонено шаріатом. Як альтернативу пропонують операції, які 

забезпечують грошовий обіг відповідно до норм шаріату і економічних принципів 

ісламу [180]. 
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– ісламська фінансова інфраструктура (платіжна система, 

скринінгова система, регулюючі органи, науково-дослідницькі організації 

тощо) [264, c. 11]. 

Ісламські банки є найважливішими елементами ісламської 

фінансової системи, які виконують аналогічні функції, що і звичні для нас 

традиційні банки: забезпечують діяльність національної платіжної системи 

та виступають в ролі фінансового посередника. Ісламський банк 

поводиться, з одного боку, як адвокат вкладників, а з іншого боку – як 

партнер потенційних інвесторів. Відносно підписання договорів з 

інвесторами, то ісламський банк поводиться як один із партнерів договору. 

Максимізація прибутку – не мета. Прибуток приходить тоді, як економіка 

переходить у здоровий стан. Інструментом реалізації цього є ісламський 

банк, функціями якого є, зокрема, зробити ефективність та справедливість 

додатковими цілями, а не конфліктуючими [731]. Така філософія ведення 

банківської справи відповідає умовам кризових явищ, коли в стані 

глибокої і тривалої (що навіть важливіше) рецесії немає можливостей для 

обслуговування боргових зобов’язань, а лавиноподібне зростання хвилі 

банкрутств фінансових та промислових компаній лише поглиблює спад 

виробництва.  

Ісламські банківські установи не варто розглядати виключно за 

географічним походженням їх капіталу, а в першу чергу – за принципами 

діяльності. Іслам не забороняє отримання прибутку – заборона 

накладається виключно на отримання фіксованого прибутку, що не 

залежить від результату.  

Один з найвидатніших економічних теоретиків, П. Самуельсон, дуже 

влучно висловився відносно нульової ставки відсотка в ісламських банках: 

«Нульова ставка відсотка трохи нагадує «абсолютний нуль температури» у 

фізиці. Ми можемо собі уявити, як наблизитися до цього, але навряд чи 

можемо уявити, що насправді відбувається. Мислення є поверхневим, 
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якщо стверджувати, що інтерес є виключно грошовим явищем хижацького 

капіталізму» [678]. 

Ісламські банки використовують широкий спектр різноманітних 

фінансових інструментів, створюючи тим самим значний синергетичний 

ефект, який позитивно впливає на стійкість банківської системи загалом.  

Охарактеризуємо основні фінансові інструменти, які є своєрідними 

родзинками ісламської банківської системи: 

– мудараба – це угода, згідно з якою клієнт передає, а банк приймає 

грошові кошти з подальшим їх інвестуванням у торгівлю, промисловість 

чи сільське господарство. Така угода є аналогом традиційного 

банківського депозиту, її унікальність полягає в наперед відомому 

спрямуванні цих коштів [245]. При цьому у разі збитків клієнт весь ризик 

бере на себе, у разі прибутку він пропорційно розподіляється між 

учасниками угоди; 

– мурабаха сприймається більшістю вчених шаріату як допустимий 

спосіб фінансування роздрібного банкінгу. Відстрочена оплата товару 

сприяла фінансуванню, зокрема, таких активів як транспортні засоби та 

навіть нерухомість. Мурабаха була успішною також завдяки короткому 

періоду фінансування та малим розмірам фінансування. Розвиток 

фінансування мурабахи нерухомості був більш складним через обмеження 

шаріатом можливості встановити ціну наперед та через більш тривалі 

терміни та більші суми, що беруть участь у транзакціях [494]; 

–  мушарака – це різновид операцій, коли банк здійснює 

фінансування, не стягуючи відсотка, проте бере участь у розподілі 

отриманого прибутку залежно від розміру внесків на основі договірних 

обов’язків, де обумовлюються всі деталі проєкту: термін, вид бізнесу, 

умови його реалізації, графік розподілу прибутків та збитків [9].  

Мударабу та мушараку називають стовпами ісламського 

банківництва. 
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– іджар – це довгострокова оренда. Угода є аналогом традиційної 

для нас лізингової операції [454]; 

– іджар ва-іктина – це угода, згідно з якою орендар має можливість, 

сплативши орендні виплати, стати власником орендованого майна; 

– кард-аль-хасан – це безвідсоткова позика, видана особі або 

організації, що має бути повернута в заздалегідь обумовлений термін. Банк 

може видати таку позику уряду чи організації за цільовим призначенням: 

будівництво заводів, фабрик, доріг тощо [245];  

– сукук – це ідеальний інструмент з точки зору ісламських 

інвесторів. Сукук може бути двох типів: ісламські облігації та ісламські 

сек’юритизації. Він є не боргом, а часткою реальних активів, які 

торгуються на вторинному ринку. Цей ринок є відносно молодим, займає 

всього 1% світового ринку. Домінуюче положення займає Малайзія (70%), 

вагомі також Катар (14,7%), ОАЕ (4,9%), Індонезія (3,7%) [179]. Сукук ще 

називають основним провідником інтернаціоналізації ісламських фінансів. 

Особливості вищезазначених ісламських операцій та угод зумовлені 

не економічними потребами, а виключно необхідністю їх відповідності 

ісламським нормам. Але в будь-якому разі всі ісламські фінансові 

інструменти мають аналоги з-поміж традиційних інструментів 

неісламських фінансових установ. 

Концепція ісламського банкінгу існує кілька десятиліть. Перша 

спроба створення ісламської фінансової установи відбулася в Пакистані 

наприкінці 1950-х років із створенням місцевого ісламського банку в 

сільській місцевості. Деякі благочестиві поміщики, які здавали кошти без 

жодних відсотків, а потім позичили дрібним землевласникам на 

сільськогосподарський розвиток, ініціювали експеримент. Позичальник не 

сплачував відсотків за кредит, але для покриття операційних витрат банку 

стягувалася невелика плата, яка була набагато нижчою, ніж відсоткова 

ставка. 
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Хоча досвід був обнадійливим, невдале завершення експерименту 

зумовили два фактори. По-перше, вклади розглядалися як разова подія. Зі 

збільшенням кількості позичальників розрив між наявним капіталом та 

необхідним кредитом став величезним. По-друге, співробітники банку не 

мали повної операційної автономії, адже вкладники цікавилися способами 

вкладення їхніх коштів [455].  

Можe статися, що сам проєкт є виправданим, але загальні економічні 

обставини зумовлюють його провал. У такому разі банк виконує функції 

амортизатора і весь тягар провалу лягає на його плечі.  

Першим визнаним комерційним банком, який функціонував за 

ісламськими принципами, вважається банк Nasser Social Bank, що був 

заснований у 1971 р. в Єгипті [264, c. 41]. Капітал цього банку отримано з 

коштів президента республіки, а в статуті було чітко зазначено, що банк є 

безпроцентним, а його метою є розширення соціальної солідарності серед 

громадян та створення компетентного і справедливого суспільства [315]. 

У 1972 р., після припинення дії Бреттон-Вудської системи та 

враховуючи наслідки фінансових втрат країн-експортерів нафти, король 

Саудівської Аравії Аль-Файсал звернувся в Організацію ісламської 

конференції з проханням створити міжнародний ісламський банк, що 

зумовило появу Ісламського банку розвитку (Islamic Development Bank − 

IDB). IDB розпочав свою діяльність в місті Джидда (Саудівська Аравія) 20 

жовтня 1975 р, а на сьогодні до нього входять 57 держав-учасниць 

Організації Ісламської конференції (нині – Організація ісламського 

співробітництва). Функції групи Ісламського банку розвитку полягають у 

фінансуванні проєктів економічного і соціального розвитку в країнах-

членах. Банк здійснює свою діяльність згідно із законами і принципами 

шаріату. Ця подія стала поштовхом до розвитку ісламських фінансів і в 

наступні 35 років було створено ряд ісламських фінансових установ.  

Цей процес умовно можна поділити на такі етапи [495]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
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1) 1975-1979 рр. – створено 20 установ: 12 банків, 5 фінансових та 

інвестиційних компаній, 2 такафули та одну лізингову компанію. 

Найбільшим за обсягом капіталу та активів став Bank Tejarat (Іран) – 

326 млн та 59 млрд дол. США відповідно. Dubai Islamic Bank був 

найбільшим за обсягом депозитів – 16 млрд дол., а також за рівнем 

прибутку – 430 млн дол. Загалом усі інститути, створені в цей період, 

володіли капіталом у розмірі 2,5 млрд дол., активами – 101 млрд дол., 

депозитами – 38 млрд дол. та прибутком у обсязі 969 млн дол. Загальний 

обсяг активів в 39 разів перевищував обсяг капіталу. 

2) 1980–1984 рр. – створено ще 45 установ, з яких 30 – банки, 12 – 

фінансові та інвестиційні компанії та 3 такафули. Найбільшим був 

Ісламський банк Катару (Qatar Islamic Bank) з капіталом 595 млн дол. 

США, активами 14 млрд дол., депозитами 11,5 млрд дол. та прибутками в 

розмірі 503 млн дол. Загальний капітал нових інститутів становив 

3 млрд дол., активи – 40 млрд дол., депозити – 31 млрд дол., а прибуток – 

530 млн дол. У відповідь на стрімке зростання кількості банків та гостру 

потребу в кваліфікованому персоналі в 1981 р. створено Міжнародний 

інститут ісламських банків та ісламської економіки [315]. 

3) 1985–1989 рр. – було створено ще 40 установ, з яких 15 банків, 

19 фінансових та інвестиційних компаній та 6 такафулів. Найбільшим 

інститутом став Al Rajhi Bank Саудівської Аравії з капіталом 600 млн дол., 

активами 14 млрд дол., депозитами в 10 млрд дол. і прибутками в 

411 млн дол. Загальний обсяг капіталу утворених інститутів у цей період 

становив 2,3 млрд дол., активів – 26 млрд дол.  

4) 1990–1994 рр. – створено 93 установи, з яких 51 банк, 

40 фінансово-інвестиційних компаній та 2 такафули. Найбільшим за 

рівнем капіталу на той час став інвестиційний фонд Саудівської Аравії Al 

Tawfeeq – 304 млн дол., найбільшим за рівнем активів був Pakistan’s First 

Allied Bank Modaraba – 5 млрд дол., а найбільш прибутковим – Qatar 

International Islamic Bank з прибутком у розмірі 110 млн дол. США. 
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Загальний капітал усіх новостворених установ становив близько 3 млрд 

дол., активи – 33 млрд дол., депозити – майже 22 млрд дол., а прибуток – 

787 млн дол. Активи в 11 разів перевищували капітал [495, p. 22]. 

5) Кінець 1990-х років – створено 40 установ, з яких 27 банків та 13 

фінансових та інвестиційних компаній. Тоді не було створено жодного 

такафулу. Найбільшою установою за рівнем капіталу та активів став Abu 

Dhabi Islamic Bank з 272 млн дол. США та 1,7 млрд дол. відповідно. 

Найбільшим за рівнем депозитів та прибутку став Malaysia’s Bank 

Muamalat з 1,3 млрд дол. та 4,7 млн дол. відповідно. Загальний капітал усіх 

інститутів склав 1,8 млрд дол., активів – майже 9 млрд дол., депозитів – 

5,7 млрд дол., а прибуток – майже 153 млн дол. Активи в 4,8 раза 

перевищували капітал. 

6) 2000–2004 рр. – ще 40 установ було створено, з яких 30 банків та 

10 інвестиційно-фінансових компаній, та знову жодного такафулу. 

Найбільшим за розміром капіталу став Saudi Arabia’s Bank Albilad із 

799 млн дол. США. Щодо активів та депозитів найбільшим був Indonesia’s 

Bank Kerjasama Rakyat з 6 млрд дол. і 5 млрд дол. відповідно, а відносно 

прибутку – Iran’s Eqtissad Novin з 278 млн дол. Сукупний капітал 

фінансових установ, створених протягом шостого етапу, перевищив 

5 млрд дол., активи – 33 млрд дол., депозити – 23 млрд дол., а прибуток – 

близько 893 млн дол.  

7) 2005–2009 рр. – створено 31 фінансову установу, з них 20 – банки 

та 11 – інвестиційно-фінансові установи. Найбільшим за обсягом капіталу 

та активами був Saudi Arabia’s Bank Al Inma. Найбільшим за обсягами 

депозитів став Malaysia’s RHB Bank з 1,7 млрд дол., а найбільшим за 

обсягом прибутку – Kuwait’s Al Imtiaz Bank з 105 млн дол. На даному етапі 

сукупний капітал становить майже 10 млрд дол., активи майже 22 

млрд дол., депозити – 8,3 млрд дол., а прибуток – 580 млн дол.  
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Таким чином, за 35 років, тобто до 2009 р. було утворено 311 

ісламських фінансових установ, з яких 59% – банки, 36% – інвестиційно-

фінансові компанії та 13% – такафули [495, p. 25]. 

 

Рис. 2.5. Динаміка кількості ісламських фінансових інститутів  

та їхніх активів, 1975–2009 рр. 

Джерело: [495]. 

 

Для посилення співпраці та координації між ісламськими банками у 

1977 р. створено Міжнародну асоціацію ісламських банків (International 

Association of Islamic Banks) зі штаб-квартирою у Мецці (Мекка). Ця 

асоціація також була відповідальна за створення бази даних ісламських 

фінансових інститутів, проте у липні 1999 р. припинила своє існування, а 

відповідні функції були передані Генеральній раді з питань ісламських 

банків та фінансових установ (CIBAFI, General Council for Islamic Banks 

and Financial Institutions) у Бахрейні. Вже в 2012 р. в Раді було 114 членів, у 

тому числі 66 ключових та 48 спостерігачів [315]. Рада була добре 

організована і укомплектована, але збір даних порушувався з 

адміністративних причин. Після цього відповідальність за базу даних 

частково намагалися перейняти інші установи з різним ступенем 

достовірності. Саме тому практично неможливо здійснити абсолютно 

достовірний аналіз протягом 2010–2019 років [495, p. 27].  
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Такі країни як Іран, Судан та Пакистан повністю ісламізували свої 

фінансові системи. Пакистан почав ісламізацію фінансової системи з кінця 

1970-х років, а в Судані відповідні пропозиції було ініційовано у 1966 р., 

коли Університет Омдурмана запровадив вивчення ісламської економіки 

як основного методу ведення бізнесу.   

Перша ісламська фінансова установа в західному світі – Ісламська 

банківська система (нині Ісламський фінансовий дім) була заснована у 

Люксембурзі в 1978 р. Пізніше, у 1981 р., у Швейцарії відкрили Daral-

Malal-Islam. У США в 1987 році був створений фінансовий дім Lariba, який 

став передовим фінансовим інститутом, що функціонує в 35 штатах США. 

В Австралії у 1989 р. створено Мусульманський суспільний 

кооператив [113]. 

Можна назвати щонайменше дві причини підвищеної зацікавленості 

в Європі ісламськими банківськими операціями: 1) кількість мусульман в 

Європі становить близько 50 млн осіб і зростає, а отже, як наслідок, 

зростатиме попит на ісламські банківські послуги43; 2) диверсифікація 

портфеля активів за рахунок використання різноманітних фінансових 

інструментів, зокрема й ісламських. В ісламських країнах може 

функціонувати різна за масштабом і охопленням ісламська банківська 

система: від виключно ісламських банків в країні до поєднання їх з 

традиційними банками. 

 
43 Релігійно-демографічні передумови впровадження ісламського банкінгу в своїх 

національних фінансових системах мають такі західноєвропейські країни: Франція 

(іслам сповідують 4,7 млн осіб), Німеччина (4,1 млн осіб), Великобританія (понад 

2,7 млн осіб), Італія (1,5 млн осіб), Іспанія (1 млн осіб). Головним центром ісламського 

банкінгу вважається Великобританія, де функціонують 5 повноцінних ісламських 

банків (Bank of London and Middle East, QIB UK, European Islamic Investment Bank, 

Gatehouse Bank, Islamic Bank of Britain). Окрім цього, щонайменше 17 традиційних 

банків Великобританії у своїх підрозділах відкрили «ісламські вікна» [232]. Ісламський 

фінансовий ринок в США сягає близько 1,5 млрд дол. Ліцензований іпотечний 

кредитор Guidance Financial є поточним лідером на ісламському ринку житлового 

фінансування, працює в 32 штатах і видав понад 900 млн дол. через угоди мушараки 

[315]. 
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Географічна експансія ісламських банків набула значного поштовху 

після глобальної світової фінансової кризи 2008–2009 рр. та європейської 

боргової кризи 2011–2013 рр. Як наслідок, ісламські банківські інститути 

тісно співпрацюють із міжнародними партнерами, такими як Citibank, BNP 

Paribas, HSBC та іншими, які відкривають у своїх установах «ісламські 

вікна» – спеціальні підрозділи, що функціонують на засадах ісламського 

банкінгу [232].  

З 2010 р. в аналітичному виданні Global Islamic Finance Report 

(GIFR) щороку висвітлюються останні події у світовій галузі ісламських 

фінансових послуг. Згідно з GIFR, провідними центрами ісламського 

банкінгу в 2019 р. стали Індонезія, Малайзія, Іран, Саудівська Аравія та 

Судан. Індонезія займала перше місце з показником 81.93, обігнавши 

Малайзію, яка домінувала в індексі з 2011 р. Попередніми очільниками 

рейтингу були Іран та Малайзія. До 2020 р. Малайзія три роки поспіль 

займала перше місце, змінивши Іран. У 2016 р. Індонезія зайняла перше 

місце44. Варто зазначити, що саме Малайзія є найбільшим ринком емісії 

сукук, тоді як в Ірані фінансовий сектор функціонує відповідно до законів 

шаріату.  

Можна виділити два етапи, через які країна може пройти в процесі 

розвитку повноцінно функціонуючого ісламського банку: 1) відкриття 

«ісламського вікна», тобто підрозділу в звичайному банку, за допомогою 

якого клієнти можуть вести бізнес, використовуючи лише інструменти, 

сумісні з принципами шаріату; 2) створення ісламської філії або 

перетворення в повноцінний ісламський банк (коли «ісламське вікно» 

зібрало значну клієнтську базу). 

 
44 До факторів, які привели до піднесення Індонезії, можна віднести: 1) політична 

підтримка на найвищому рівні – президент Джоко Відодо особисто очолює 

національний комітет; 2) розвиток регуляторних норм у галузі ісламських банківських 

фінансів – орган фінансових послуг (OJK) та Bank Indonesia тісно співпрацювали над 

створенням рівних умов для IBF в країні; 3) приватний сектор також відіграв 

надзвичайно важливу роль у просуванні ісламських банківських фінансів (IBF). Банк 

Syariah Mandiri (BSM) тепер став світовим лідером IBF, хоча його головна увага 

залишається на внутрішньому ринку [533, p. 56]. 

http://www.gifr.net/
http://www.gifr.net/
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Загалом ісламський банківський бізнес має дві потенційні переваги 

перед звичайним банківським бізнесом. Перший – це уявлення про те, що 

ісламські банки прив’язані до більш високого морального рівня. 

Відповідно уникатимуть надмірного ризику або не платитимуть великі 

бонуси своїм топ-банкірам. Друга полягає в тому, що прибуток 

отримується від ідентифікованих активів, а не непрозорих комбінацій 

похідних та цінних паперів [130]. Оскільки ісламські банки не можуть 

заробляти гроші за допомогою відсотків, вони покладаються на зв’язки з 

матеріальними активами, такими як нерухомість та власний капітал, 

стягуючи орендну плату замість відсотків. 

Отже, концепція безвідсоткової банківської справи вже є не тільки 

теорією, а ствердно свідчить нам про парадигму діяльності ісламських 

банків. Еволюція ісламського банківництва довела її ефективність та 

дієздатність, зокрема під час світових фінансових криз, що зробило її 

конкурентоспроможною відносно традиційного банківництва. Сьогодні 

ісламська фінансова індустрія не обмежена географічними кордонами, 

сягає далеко за межі ісламських країн, посилюючи свою роль у їх 

традиційних національних фінансових системах. Ісламський банк є 

захисником вкладів, оскільки він враховує інтереси суспільства в цілому 

під час прийняття рішень. Проте це не має наводити нас на думку, що 

кожен долар, який виходить з банку, повинен бути конкретним проєктом. 

Емпіричні результати показують, що показники кредитування 

ісламських країн мають високу кореляцію з показниками інших країн, але 

тест Гренджера виявляє істотне послаблення причинно-наслідкових 

зв’язків у післякризовий період (Додаток В, табл. В.3). За даними 1990–

2007 рр. обсяги кредитування ісламських країн мали вплив на відповідний 

показник країн континентальної Європи (ця залежність була взаємною) та 

країн Південної Європи, перебуваючи під впливом країн Північної Європи 

та ЦСЄ. Проте у післякризовому періоді виявлено лише один випадок 

залежності на статистично істотному рівні: причинність змінилася на 
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протилежну з країнами Північної Європи. Такі результати можуть свідчити 

про бажання уникнути ризиків та зосередитися на внутрішньому ринку 

банківських послуг.  

Ісламські країни відрізняються високими сукупними та чистими 

заощадженнями (Додаток Г, рис. Г.4 і Г.5), тоді як обсяги кредитування 

порівняно невисокі, але (що важливо) стабільні в часі (Додаток Г, рис. Г.3). 

Щоправда, сукупні заощадження останнім часом знизилися до рівня країн 

континентальної Європи, але цьому передували два десятиліття значних 

заощаджень (від початку 1990-х років). Втім чисті заощадження 

досліджуваних трьох ісламських країн залишаються набагато вищими від 

показників європейських країн.  

Всупереч інтуїтивним очікуванням на підставі значних сукупних і 

чистих заощаджень, оцінки PVAR для післякризового періоду показують 

дуже сильну обернену залежність обсягів кредитування від чистих 

заощаджень (Додаток Г, рис. Г.8е), що уподібнює до європейських країн. 

Вага st у декомпозиції залишків creditt сягає 80%, що можна порівняти з 

Японією чи Китаєм (ці країни виявляють цілком протилежну залежність 

обсягів кредитування від заощаджень). Проте у докризовий період 

залежність між заощадженнями і кредитуванням в ісламських країнах була 

прямою, хоча вага st у декомпозиції залишків creditt порівняно незначна. 

Водночас збільшення обсягів кредитування призводить до зменшення 

чистих заощаджень (Додаток Г, рис. Г.9д), що відповідає отриманим 

залежностям для європейських країн та країн Південно-Східної Азії. 

Декомпозиція залишків не виявляє вагомого впливу обсягів кредитування 

на чисті заощадження.  
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2.4. Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи 

України в умовах трансформації національного економічного 

простору 

Дослідження еволюції банківських систем світу переконує, що 

майже повсюдно виникали банківські кризи, включно з ісламською 

банківською системою. Проте для України частоту і глибину подібних 

явищ підсилюють сировинна орієнтація економіки, недостатньо 

розвинений внутрішній ринок і присутність в обігу іноземної валюти 

(доларизація економіки).  

На еволюційному шляху розвитку та трансформації банківської 

системи України виникали різноманітні чинники зовнішнього і 

внутрішнього походження. Ми поділяємо позицію О. Іващука, який 

пропонує зазначені чинники розглядати в таких площинах [81]:  

– фінансово-економічні (рівень інфляції, податкове навантаження, 

грошово-кредитна політика, стан економіки країни, стан світової 

економіки);  

– соціально-правові (законодавство, система банківського 

регулювання та нагляду, політичний та соціальний стан в країні); 

– стан світових економічних процесів; 

– діяльність окремого банку.  

Така класифікація відповідає логіці основних теорій (розділ 1) та 

еволюції зарубіжних банківських систем, як це зроблено вище. Зокрема, 

ступінь лібералізації банківського ринку вагомо залежить від процесів 

конкуренції та концентрації на глобальному рівні, а потреба щодо 

ефективного посередництва між власниками заощаджень та інвесторами 

вимагає структурних змін у банківській системі. Важливо, що залучення 

іноземних інвестицій та умови діяльності іноземних банків зазвичай 

пов’язані між собою, передусім для країн, що розвиваються. Для Китаю 

отримано, що присутність іноземних банків стимулює іноземних 

інвесторів, а найбільше – у сільському господарстві, промисловості, 
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транспорті та на ринку нерухомості [631]. Подібні результати отримано 

для Індії [585]. У ширшому розумінні для іноземних інвестицій 

сприятливим стає розвиток фінансового ринку [429]. Зокрема, відповідну 

причинність виявлено для країн ЦСЄ [364]. Водночас існують емпіричні 

свідчення, що присутність глобальних банків заохочує інвестиції 

переважно у фінансовий сектор, тоді як немає впливу на прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) [643].  

В економічній літературі немає єдиної, загальноприйнятої 

періодизації еволюції вітчизняних банків. Хоча більшість науковців 

схильні до думки, що фундамент еволюційного шляху варто розглядати в 

пізньому радянському періоді, не менше підстав для аналогій зі США 

зразка ХІХ ст., коли функціонувала велика кількість банків у 

фрагментованому середовищі.  

У стандартному дискурсі А. Артемьєв зауважує, що радянська 

банківська система [8, c. 74]: не відповідала принципам функціональної 

повноти, кредитування не враховувало реальних потреб позичальника 

(переважно це були державні підприємства і колгоспи), а надзвичайно 

жорстке регулювання з боку держави відносно всіх банківських операцій 

перешкоджало будь-яким ініціативам. Хоча у 1990 р. в Україні вже 

функціонувало 25 акціонерних та кооперативних банків [1], усі вони мали 

«вроджений гріх» радянської системи.  

І. Лютий виокремлює період 1991–1992 рр., коли відбувалася 

перереєстрація комерційних банків, які були зареєстровані Держбанком 

СРСР. На другому етапі (1992–1993 рр.) з’являються банки «нової хвилі» − 

«Аваль», «Інко», «Відродження», «Трансбанк», «ПриватБанк». Наступні 

етапи пов’язуються з гальмуванням інфляції й запровадженням системи 

регулювання банківської діяльності (1994–1996 рр.) і стабілізацією 

банківської системи (1996–1998 рр.). Г. Карчева теж виділяє чотири етапи 

в історії розвитку банківської системи України виходячи з 

макроекономічної ситуації, грошово-кредитної політики, фінансового 
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стану банків [84]. Натомість І. Д’яконова [54] пропонує враховувати 

особливості другої половини 1980-х років, формування банківської 

системи (1991–1992 рр.), розвитку банківської системи в умовах 

фінансово-економічної кризи (1994–1996 рр.) і стабілізації та розвитку 

економіки (2000–2008 рр.).  

На нашу думку, надмірна деталізація відвертає увагу від 

фундаментальних процесів у становленні української банківської 

системи. Видається доцільною така періодизація еволюції банківської 

системи, що враховує істотні зміни у способах функціонування 

вітчизняних банків, тоді як макроекономічні умови мають порівняно 

другорядне (похідне) значення.  

Перший період (1991–1996 рр.)  

Зі створенням Національного банку України (1991 р.) виникла 

дворівнева банківська система [191], у якій відразу ж відбулося стрімке 

зростання кількості банків («банківський бум»). У 1992 та 1993 роках 

з’являються банки «нової хвилі» із залученням значного обсягу приватного 

капіталу – «Аваль», «Інко», «Відродження», «Трансбанк», а також дрібні, 

кишенькові банки: «Правексбанк», «Діамант-банк». На кінець 1991 р. в 

Україні функціонувало 77 банків, у 1992 р. – 133, а в 1993 р. – вже 211 [53]. 

Починаючи з 1995 р. щороку реєструвалося у середньому 6 банків, але 

лише трохи більше 80% банків мали ліцензію на здійснення банківських 

операцій [38, c. 22]. Все це дуже нагадує США зразка ХІХ ст. Подальші 

наслідки функціонування такої банківської системи теж подібні: 

схильність до ризиків, провокування частих фінансових криз тощо.  

Хоча у 1992 р. Україна вступила до МВФ і Світового банку [37, c. 15–

27], це не позначилося стабілізацією фінансової сфери. У 

високоінфляційному середовищі (в 1993 р. інфляція склала 10 256%), 

спричиненому необґрунтованою емісією грошей, новостворені комерційні 

банки не встигали нарощувати свої ресурсні бази, система розрахунків 

розвалювалася, дуже часто позики знецінювалися раніше, ніж клієнти їх 
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повертали.  

Початково НБУ боровся з інфляцією за допомогою переважно 

адміністративних заходів (обмеження маржі між позичковими і 

депозитними ставками, «стеля» для позичкових процентних ставок на рівні 

250%, зобов’язання для комерційних банків коригувати свої процентні 

ставки пропорційно до зміни облікової ставки НБУ, підвищення норм 

резервування тощо [239, c. 3–5], але не наважувався на головне – 

обмеження пропозиції грошової маси. Починаючи з 1994 р. відкриття 

внутрішнього ринку для іноземних банків не мало жодного впливу на 

макроекономічні процеси [52]. Завершальним на даному етапі стало 

проведення грошової реформи та запровадження нової національної 

грошової одиниці – гривні. 

Другий період (1997–2001 рр.)  

Цей період відрізняється відносною стабільністю щодо зростання 

кількості банків, подоланням гіперінфляції, завершенням 

трансформаційних перетворень в економіці. Реформаторські дії НБУ 

викликали довіру з боку провідних міжнародних фінансових 

організацій45. 

Одночасно розпочалося оздоровлення банківської системи, де 

кожен четвертий банк був проблемним, а їх частка в загальних 

банківських активах становила 5% [35, c. 36]. Банківська система була 

низькокапіталізованою [84]. Зрозуміло, що за таких умов наслідки 

азійської кризи 1997–1998 рр. виявилися вкрай негативними [239, с. 498]. 

На тлі девальвації гривні на 38% відбулося знецінення капіталу банків, 

скорочення прибутків вдвічі, відтік депозитів на суму понад 

400 млн грн. [54]. Водночас на сім найбільших банків припадало 35,8% 
 

45 Так, станом на 1 жовтня 1997 р. в Україні вже функціонувало 17 комерційних банків 

за участі іноземного капіталу. Загальний обсяг іноземних інвестицій станом на 1 

вересня 1997 р. становив 77,7 млн дол., або 10,1% від загальної суми зареєстрованих 

статутних фондів українських комерційних банків (у Франції – 22,8%, Швейцарії – 

21,5%, РФ – 19,5%) [35, c. 11]. Слід зауважити, що вже на кінець 2000 р. в Україні 

працював 31 банк з іноземним капіталом. 
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капіталу всіх комерційних банків [38, c. 22]. Обсяги кредитування 

населення зростають, але переважна частина кредитів (51,5%) видаються 

в іноземній валюті, що є свідченням слабкої позиції гривні на 

внутрішньому ринку. 

Третій період (2002–2009 рр.)  

Деякі дослідники цей період розбивають на період до фінансової 

кризи 2008 року та після неї. Однак ми поділяємо думку Ю.І. Онищенко, 

яка на підставі аналізу банківської системи не простежує відмінностей 

між 2008 і 2009 рр. [175]. Спочатку спостерігалося підвищення 

фінансової стабільності банківської системи, зростання 

конкурентоспроможності банків, вдосконалення банківського 

законодавства (було прийнято нову редакцію «Закону України про банки 

і банківську діяльність», «Про Фонд гарантування вкладів в Україні») та 

покращення ефективності банківського контролю та нагляду відповідно 

до Базельських вимог. Водночас не відбувалося очікуваного збільшення 

банківських депозитів населення.  

Якщо за оцінками західних фахівців середній рівень депозитів у 

«дуже багатих» країнах становить 53% до ВВП, «багатих» – 31%, 

«бідних» – 20%, «дуже бідних» – 13%, то в Україні станом на 2006 р. цей 

показник становив 17,5% до ВВП [52].  

За період з 2001 до 2008 р. прибуток банків зріс у 3,7 рази. Але 

подальше зростання прибутків банків перервала світова фінансово-

економічна криза: за 2009 р. банки України зазнали збитків на суму 

38,4 млрд грн, а в 2010 р. – на суму близько 10,0 млрд грн [239].  

З осені 2008 р. економіка України та її банківська система ввійшли в 

глибоку рецесію, а стрімка девальвація гривні показала високу залежність 

українських банків від зовнішніх кредитів. Стався масовий відтік депозитів 

населення, збільшились проблемна заборгованість за кредитами та 

збиткові результати діяльності комерційних банків. Упродовж 2005–

2009 рр. кредитне навантаження населення зросло з 3000 грн на душу 
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населення до 15700 грн. Загалом функціонування банківської системи 

привернуло увагу до недостатності капіталу, недоліків державної системи 

гарантування вкладів населення та погіршення якості кредитного портфеля 

банків (за даними окремих експертів неякісні активи перевищили на 

початок 2011 р. 50% кредитного портфеля банків). Ситуація в банківській 

системі вимагала кардинальної перебудови емісійного і кредитного 

механізмів, проте цього не відбулося.  

Четвертий період (2010–2014 рр.) 

У 2010 р. значно погіршуються показники банківського сектора, 

проте очікуваного оздоровлення так і не відбулося [175]. Практично 

єдиним конкретним заходом стала відмова наприкінці 2011 р. від надання 

кредитів фізичним особам в іноземній валюті, що унеможливило 

виникнення в майбутньому ситуації з погіршенням кредитоспроможності 

позичальників внаслідок девальвації гривні. У зв’язку з нестабільною 

ситуацією та песимістичними очікуваннями іноземні банки почали 

залишати український ринок. Частка іноземного капіталу зменшилася з 

42% у 2011 р. до 32% на кінець 2014 р. Крім того, зростав рівень 

доларизації і готівкових розрахунків, а також процентних ставок, що стало 

наслідком непослідовної і неефективної економічної політики минулих 

років [93].  

Ми поділяємо думку О. Яременка, що головна причина фінансової 

нестабільності має інституціональне підґрунтя. Хоча з’явилися декілька 

позитивних тенденцій: покращилася якість менеджменту, стали 

ретельніше оцінюватися ризики [36, c. 24], цього виявилося недостатньо 

для запобігання черговій фінансовій кризі. 

П’ятий період (2015–2020 рр.)  

На нашу думку, цей етап для банківської системи є одним із 

найскладніших. Трикратна девальвація гривні, зниження темпів розвитку 

економіки негативно відобразилося на якості кредитних портфелів 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/135.pdf)..%20Практично
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банків46. Як наслідок, банки були змушені доформовувати власні 

кредитні резерви. 

Так, станом на 2015 р. розмір резервів становив 321 млрд грн, а на 

кінець 2016 р. – 332 млрд грн. Ситуація щодо рентабельності активів та 

капіталу банків бажала бути кращою. Якщо в 2015 р. вищезгадані 

показники становили -5,46% та -1,96% відповідно, то на кінець 2016 р.  

-12,6% та -116,74% [55]. 

Внаслідок відмови від режиму фіксованого курсу в лютому 2014 р. 

посилився вплив обмінного курсу, що в поєднанні з очікуваннями високої 

інфляції (за умов триваючої грошової емісії) призвело до колапсу 

кредитування реального сектора. Практично зупинилося кредитування 

населення. У середині 2015 р. НБУ оголосив про перехід до політики 

інфляційного таргетування, яка передбачає підтримання плаваючого 

обмінного курсу.  

Через регуляторну кризу протягом 2015 р. було ліквідовано 21 

комерційний банк. Така тенденція спостерігається і надалі. Проте 

відновлюється присутність банків зі 100% іноземним капіталом: якщо в 

2015 р. їх було 17, то станом на липень 2020 р. – вже 23. Проте в 2015 р. 

саме банки з іноземним капіталом домінували на банківському ринку: 50% 

сукупного статутного капіталу всіх банків; 59% ринку банківських активів 

(з них 15% належало банкам з російським капіталом); 67% обсягів 

кредитування економіки (з них 19% – банкам з російським капіталом) [258, 

c. 29]. 

Серйозним макроекономічним та інституційним викликом стала 

націоналізація «ПриватБанку» − найбільшого українського банку. Як 

зазначають Н. І. Горбаль, О. В. Гошовська, А. І. Полтавцева [49], 

 
46 У квітні 2015 р. інфляція сягнула 60,9% у річному вимірі, а падіння ВВП у І кварталі 

– 17%. Також девальваційний шок у лютому до 30,01 грн/дол. на офіційному та до 

40 грн/дол. на тіньовому ринках спровокував системну банківську кризу та 

розкручування девальваційно-інфляційної спіралі, що призвело до розвитку галопуючої 

інфляції [258]. 
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націоналізація «ПриватБанку» – це несприятливе рішення, але найкраще з 

усіх можливих. Українська держава чи не вперше прийняла складне 

рішення та вирішила проблему, а не залишилась осторонь, чекаючи, поки 

вона сама зникне. Також мало не вперше українська влада поставила 

економічну необхідність вище від політичної доцільності. Д. Гладких [44] 

теж вважає, що націоналізація ПАТ «ПриватБанк» була одним із елементів 

вимушеної санації банківської системи, яка мала й негативні соціально-

економічні наслідки: збільшення дефіциту бюджету, зростання інфляції, 

девальвація гривні, проблеми з поверненням токсичних кредитів.  

Проте не бракує цілком негативних оцінок процесу оздоровлення 

української банківської системи, який започатковано у 2014–2015 рр. 

(загалом упродовж 2014–2018 рр. з ринку було виведено 87 банків). 

Приміром, група авторів посилається на досвід Німеччини, де 

функціонують понад півтори тисячі банків, які кредитують малий і 

середній бізнес, забезпечують фінансову основу для децентралізації та 

задовольняють попит на фінансові послуги [258]. Все це справді так, але в 

Німеччині немає прикладів перебування на ринку «кишенькових» банків, 

які обслуговують власників, а до того ж вдаються до спекулятивних 

операцій у глобальному масштабі, як це трапилося з «ПриватБанком».  

Окремі автори зауважують переваги концентрації як чинника 

ефективності та потужності банківського ринку, але застерігають від 

формування олігополістичної структури ринку [151]. Детальний аналіз 

показує, що банки виводилися з ринку через непрозорість структури 

власності («Платинум Банк», «Банк Народний капітал»), недостатню 

капіталізацію («Фінбанк», «Фортуна-банк», «Діамантбанк», АКБ «Новий», 

КБ «Гефест», «Банк Богуслав», «Апекс-Банк», КБ «Фінансовий партнер», 

«Кредит Оптима Банк» та «Промислово-фінансовий банк»), недостатність 

коштів й неспроможність своєчасно та в повному обсязі виконувати 

законні вимоги кредиторів («Вектор Банк») [234]. Окрім того, два банки 

виконали злиття за спрощеною процедурою ‒ АКБ «Індустріалбанк» став 
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правонаступником АБ «Експрес-Банк». Наслідком структурних змін стало 

те, що на початок 2018 р. на державні банки припадало 55% активів 

банківської системи України.  

Незалежно від оцінок процесу трансформації української банківської 

системи, вимушений перекіс на користь державних банків не може 

вважатися сприятливим для економічного розвитку [160]. Як наслідок, у 

2014–2015 рр. Україна за показником «міцність банків» згідно з рейтингом 

глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 

зайняла 76 місце (із 144 країн), у 2015–2016 рр. – 79-те (із 140 країн), 2017–

2018 рр. – 81-ше місце (137 країн) [185].  

Хоча всі банки державного сектора відповідають вимогам 

достатності капіталу, а також демонструють прийнятну вартість ризику 

(цей показник знизився з 10% у 2017 р. до 2% у 2019 р.), за винятком 

«ПриватБанку» та «Укргазбанку», державні банки продемонстрували 

показник рентабельності власного капіталу (ROE) на рівні ~7% у 2019 р., 

що нижче як вартості капіталу, так і ROE приватних банків на рівні вище 

30% [77]. Для створення більш стабільної фінансової системи 

пропонується знизити частку держави у банківській системі України до 

25%, що відповідатиме показнику країн з розвинутим банківським ринком 

(Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Португалія). Приватизацію 

державних банків планується здійснювати за допомогою продажу 

міжнародному комерційному банку або здійснення первинного 

розміщення акцій. Це повинно залучити фінансово та операційно 

спроможних інвесторів, що ведуть діяльність згідно з найвищими 

стандартами в цій галузі. Незалежні експерти пропонували приватизувати 

«Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк» ще в 2017–2018 рр., а 

«ПриватБанк» − в 2019–2023 рр. [23].  

Не виключено, що в Україні можуть функціонувати малі банки, але з 

дотриманням відповідних стандартів, що унеможливлять нові банківські 

кризи. Примітно, що в 2015 р. найбільш стійкими виявилися малі банки – 
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банки 4-ї групи, прибуток яких сягав 813 млн грн, в той час як банки інших 

груп мали збиток. Це підтверджує спостереження з досвіду інших країн, 

що малі банки мають запас міцності на випадок циклічного спаду 

виробництва (розділ 1).  

З метою зміцнення довіри до банків НБУ активно співпрацював з 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та поліпшив комунікацію з 

населенням. Проте найбільш вагомими слід вважати заходи щодо 

поліпшення банківського нагляду. Зокрема, наприкінці 2017 р. 

розпочалося запровадження нового стандарту фінансової звітності (МСФЗ 

9), яким було змінено підходи до нарахування процентних доходів: на 

діючі кредити їх нараховують на валову вартість активу за ефективною 

ставкою відсотка протягом всього періоду, на знецінені активи – на чисту 

вартість після вирахування резервів [4].  

Стратегія розвитку банківської системи України повинна базуватися 

на підвищенні рівня конкурентоспроможності саме вітчизняних банків, а 

реформування банківського сектора має, перш за все, передбачати 

підвищення рівня концентрації банківського капіталу, розширення 

фінансового інструментарію, запровадження банківських інновацій і нових 

продуктів, світових стандартів аудиту і нагляду, зниження собівартості 

банківських послуг, вдосконалення організаційної структури, форм і 

методів управління банківським бізнесом [93]. 

Ми вважаємо, що розбудова потужної, стабільної  банківської 

системи, яка найоптимальніше перерозподіляє капітал в економіці, є 

запорукою економічного росту будь-якої країни. Саме тому НБУ повинен 

продовжувати і надалі підвищувати довіру суспільства до банків, 

створювати конкурентне середовище задля ефективної роботи банків та 

ефективно вирішувати питання реструктуризації проблемних активів. 

Незважаючи на всі труднощі, українська банківська система почала 

інтегруватися у світову економіку. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1327.html
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Досить несподівано обсяги кредитування в Україні сильно 

корелюють з показниками не лише країн ЦСЄ, що більш-менш очікувано, 

але й Північної та Південної Європи. У докризовий період також 

простежується кореляція з англосаксонськими і континентальними 

країнами, що дає можливість стверджувати про відповідність тенденцій в 

Україні засадничим світовим трендам. Подібно до інших країн, у 

післякризовому періоді окремі кореляційні коефіцієнти змінюють знак, але 

залишається вагомою кореляція з обсягами кредитування країн ЦСЄ і 

Південної Європи. На підставі тесту Гренджера можна припустити, що 

діяльність в Україні впливала лише на кредитну активність банків 

Північної Європи. У післякризовий період такий причинно-наслідковий 

зв’язок зникає. Натомість з’являється залежність від обсягів кредитування 

у країнах ЦСЄ і Південної Європи, а також Китаю.  

Обсяги кредитування в Україні сягнули піку в 2007–2008 рр., що 

пояснюється бумом споживчого кредитування за участі іноземних банків, 

які з 2005 р. активно розширювали присутність на вітчизняному ринку. З 

початком світової фінансової кризи обсяги кредитування почали 

знижуватися, але так і не відбулося необхідного збільшення заощаджень. 

Спочатку до зменшення кредитів спричинився балансовий ефект 

(залежність зобов’язань банківської системи від обмінного курсу), а від 

2014 р. додалися системні труднощі, пов’язані зі збільшенням 

недоброякісних позик та назрілою ліквідацією збанкрутілих банків. 

Станом на 2018 р. обсяги кредитування повернулися до рівня 2002–

2003 рр. Водночас сукупні заощадження залишаються вп’ятеро нижчими – 

заледве 5% від ВВП у 2019 р.  

Від початку 2000-х років сукупні заощадження в Україні неухильно 

зменшуються (Додаток Г, рис. Г.2ї), що відрізняє від країн ЦСЄ, де цей 

показник постійно зростає (Додаток Г, рис. Г.2і). Очевидно, що в 2005–

2008 рр. політика прискореного зростання обсягів кредитування – на тлі 

зменшення заощаджень – була надміру ризикованою і не могла не мати 
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деструктивних наслідків. Трохи краща ситуація з чистими заощадженнями, 

які відновили зростання від 2014 р. (до цього стали від’ємними у 2013 р.) 

(Додаток Г, рис. Г.3), але залишаються невисокими за мірками країн ЦСЄ 

(Додаток Г, рис. Г.2ї). З Україною можна порівняти хіба що країни 

Південної Європи і Латинської Америки, які не випадково мають тривалу 

передісторію глибоких фінансових криз, та Японію, що стикнулася з 

проблемою старіння населення.  

Поки що в Україні немає сприятливої залежності обсягів 

кредитування від чистих заощаджень (Додаток Г, рис. Г.8ї), що можна 

вважати одним з пояснень нестабільності вітчизняної банківської системи. 

У поточному періоді навіть спостерігається обернена залежність між 

заощадженнями і обсягами кредитування (вага st у декомпозиції залишків 

creditt рекордно висока – понад 90%, що уподібнює до Китаю і Японії). 

Подібну обернену залежність отримано для країн ЦСЄ, передусім для 

післякризового періоду, де заощадження визначають до 50% змін обсягів 

кредитування. Залежності чистих заощаджень від обсягів кредитування  в 

Україні немає. Натомість у країнах ЦСЄ є підстави для такої оберненої 

залежності у короткочасному періоді.  

Проведений аналіз виявляє доволі хаотичну траєкторію формування 

банківської системи України, яка функціонувала за умов цінової і грошової 

нестабільності, а також слабкого банківського нагляду. Назрілі зміни на 

краще було започатковано лише у 2015 р., що привело до оздоровлення 

банківської системи, гальмування інфляції та грошової стабільності (за 

умов переходу до плаваючого обмінного курсу). Проте зарано 

стверджувати про створення надійної банківської системи, передусім 

внаслідок значної частки в банківських активах державних банків (понад 

50%). Якщо орієнтуватися на країни зі стабільними банківськими 

системами (Канада, ЦСЄ), необхідно насамперед формувати залежність 

обсягів кредитування від внутрішніх заощаджень.  
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Висновки до розділу 2 

Основний результат проведеного аналізу полягає у тому, що 

конвергенція обсягів кредитування, а також залежність процесу 

кредитування від заощаджень мають локальний характер. Таким чином 

вихідну гіпотезу про конвергенцію банківських систем за умов глобалізації 

підтверджено лише частково – для європейських країн. Отримані 

результати для решти країн означають, що кредитна активність далі 

зберігає специфічні риси для окремих країн. Це може означати, що 

інституційні механізми європейської інтеграції мають набагато сильніший 

вплив, ніж потоки капіталу та пов’язана з цим зарубіжна експансія 

глобальних банків. Методологія проведеного емпіричного дослідження 

поєднує використання стандартних регресійних методів та популярного 

останнім часом методу векторної авторегресії, що домінує у вітчизняних та 

зарубіжних дослідженнях монетарної політики.   

Інші отримані результати дозволяють зробити ще декілька 

висновків:  

1. Припущення щодо прямої залежності обсягів кредитування (% від 

ВВП) від заощаджень підтверджується для англосаксонських країн 

(післякризовий період), країн континентальної і Північної Європи, 

ісламських країн (докризовий період) і Японії (в обох періодах – 

кризовому і післякризовому), а також для промислових країн загалом. 

Примітно, що у країнах Південної Європи та ісламських країнах 

спостерігається обернена залежність між заощадженнями і обсягами 

кредитування (післякризовий період). Подібна обернена залежність 

притаманна країнам ЦСЄ і Україні, а також дуже виразна в Китаї. Зворотна 

залежність заощаджень від обсягів кредитування переважно стійка 

обернена (англосаксонські країни, країни континентальної Європи), але 

трапляються випадки прямої залежності, переважно у докризовий період 

(країни Латинської Америки, Японія). 
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2. У післякризовому середовищі 2010–2019 рр. слабне кореляція між 

обсягами кредитування окремих країн та причинно-наслідкові зв’язки між 

ними. Зокрема, зникає кореляція між кредитною активністю країн 

континентальної і англосаксонської груп. Оскільки у докризовий період 

немає впливу найбільших європейських країн на обсяги кредитування 

країн Південної Європи, це заперечує поширене припущення, що саме 

кредитна експансія німецьких, французьких та нідерландських банків 

стала однією з причин боргової кризи в Греції та погіршення 

макроекономічних дисбалансів в інших країнах Півдня Європи. Зв’язки 

між обсягами кредитування окремих груп країн досить нестабільні та 

вразливі до змін у світовій економіці, що можна вважати ознакою 

недостатності глобалізаційних процесів на основі лібералізації потоків 

капіталу за умови послаблення національних регуляторів для фінансових 

ринків.  

3. Немає істотних відмінностей між обсягами кредитування країн 

англосаксонської і континентальної груп (динаміка кредитування останніх 

дещо сповільнилася в 1970-х роках, але від середини 1980-х років 

зростання цього показника практично не відрізнялося від 

англосаксонських країн). З іншого боку, надмірне кредитування у США і 

Великобританії (меншою мірою) позначилося «перегрівом» ринків 

нерухомості у США і Великобританії і стало «пусковим механізмом» для 

світової фінансової кризи 2008–2009 рр. Раніше, на початку 1990-х років, 

подібне сталося у Скандинавських країнах, так що обережність 

європейських банків цілком обґрунтована. Певну стагнацію обсягів 

кредитування помітно у країнах Південної Європи у 1990-х роках, але 

після входження до Єврозони відновлення обсягів кредитування було 

надто стрімким, що зумовило корекцію цього показника від 2010 р. до 

сьогодні. Натомість у країнах Північної Європи обсяги кредитування далі 

зростають.  
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4. Ісламські країни відрізняються високими сукупними та чистими 

заощадженнями, тоді як обсяги кредитування порівняно невисокі, але (що 

важливо) стабільні в часі. Попри деяке зменшення у післякризовий період, 

чисті заощадження досліджуваних трьох ісламських країн залишаються 

набагато вищими від показників європейських країн. 

5. Від початку 1990-х років обсяги заощаджень зростали у країнах 

континентальної групи і Північної Європи, тоді як протилежне 

спостерігалося у країнах Південної Європи, де виникла виразна асиметрія 

між обсягами кредитування та заощадженнями. У докризові роки значне 

збільшення заощаджень мали ісламські країни і Китай. У післякризовий 

період збільшення заощаджень простежується лише у Японії і країнах 

ЦСЄ та вимушено – у країнах Південної Європи, де чисті заощадження 

наприкінці минулої декади стали від’ємними.  

6. Підвищена залежність кредитної активності від заощаджень в 

англосаксонських країнах може пояснюватися присутністю ощадних 

банків та установ, які надають кредити лише із залучених депозитів, а 

також посиленням заощаджувального характеру поведінки домашніх 

господарств, які змушені заощаджувати незалежно від рівня процентної 

ставки та інфляції. Можна припустити, що у разі переходу до більш 

звичного вищого рівня процентної ставки вже в найближчі 3–5 років 

банківські системи англосаксонських країни матимуть істотні переваги, 

але за умови більшого покладання на механізми функціонування за 

канадським зразком, який передбачає менш ліберальні умови та більше 

покладання на «роздрібне» фінансування – через вклади фізичних осіб, що 

вважається найбільш стабільним у кризові періоди. 

7. В Україні попри виразні зміни на краще від 2015 р., що привело до 

оздоровлення банківської системи, гальмування інфляції та досягнення 

грошової стабільності (за умов переходу до плаваючого обмінного курсу), 

зарано стверджувати про створення надійної банківської системи, 

передусім з погляду значної частки в банківських активах державних 
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банків (понад 50%). Для України важливо перейти до збільшення 

заощаджень, які зменшуються від початку 2000-х років. Така структурна 

риса відрізняє Україну від країн ЦСЄ, де заощадження упродовж останніх 

двох декад  постійно зростають. Очевидно, що в 2005–2008 рр. політика 

прискореного зростання обсягів кредитування – на тлі зменшення 

заощаджень – була надміру ризикованою і не могла не мати деструктивних 

наслідків. Відсутність сприятливої залежності обсягів кредитування від 

чистих заощаджень може пояснювати нестабільність вітчизняної 

банківської системи. 

 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора: [104; 105; 107; 118; 120; 125; 127]. 
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РОЗДІЛ 3.  

СВІТОВЕ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ  

БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

 

3.1. Світові фінансові кризи як передумови зміни архітектури 

світового фінансового ринку 

Як показано вище, кризові явища 2008–2009 рр. мали серйозний 

вплив на розвиток теоретичних підходів до пояснення монетарної політики 

та механізмів впливу банківської системи, а також на функціонування 

фінансових ринків за умов посилення національних регуляторів та зміни 

функціональних зв’язків на внутрішньому та міждержавному рівнях. 

Зокрема, з’явилося розуміння зростаючої залежності процесів у 

монетарній сфері та економіці загалом від особливостей функціонування 

банківської системи. До цього фундаментальні зміни у фінансовій системі 

США створила Велика депресія 1929–1933 рр., що зумовила перехід до 

фінансування корпоративного сектора за допомогою радше інструментів 

фінансового ринку, ніж банківських кредитів. Також не зайве зауважити, 

що саме кризові явища 1907 р. надали поштовх створенню ФРС та 

дворівневої банківської системи в США.  

Не виключено, що такі наслідки світової фінансової кризи 2008–

2009 рр. як перехід до тривалого перебування на екстремально низькому 

(«нульовому») рівні процентної ставки та рекордне зростання рівня 

державного боргу матимуть не менш радикальний вплив. Якщо 

орієнтуватися на тенденцію до більшої закритості національних 

фінансових ринків та посилення відповідних регуляторів у середовищі, 

коли різниця процентних ставок не відіграє колишнього значення у 

формуванні потоків капіталу (зокрема, така структурна риса покладена в 

основу відомої моделі Манделла-Флемінга), ймовірно припустити 

підвищення ваги заощаджень як джерела кредитних ресурсів. З іншого 

боку, менша гострота платіжних дисбалансів в економіках з високим 
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рівнем державного боргу та обмеженою мобільністю капіталу може 

схиляти до емісійної діяльності на основі урядових боргових зобов’язань 

чи прямого банківського кредитування, як це пропонують економісти 

посткейнсіанського напряму (розділ 1).  

Незалежно від способу здійснення кредитної діяльності – на основі 

заощаджень чи емісійних механізмів, видається очікуваною переорієнтація 

процесу кредитування на потреби реального сектора. При цьому обсяги 

кредитування (% від ВВП) можуть навіть зменшуватися, але їхній вплив на 

динаміку доходу – ВВП і промислового виробництва – посилюватиметься. 

Така дослідницька гіпотеза вартує уваги передусім у контексті еволюції 

національних фінансових систем, які по-різному визначають місце і 

вагомість банківського сектора як фінансового посередника. У 

шумпетерівській інтерпретації кризові явища стають тим каталізатором 

об’єктивного процесу структурних змін, що необхідний для переходу до 

нового рівноважного стану і не міг реалізуватися еволюційним шляхом. 

Хоча загальновизнаної дефініції «криза» у науковій літературі до 

цього часу немає, проте в енциклопедичних словниках визначення цього 

поняття в основному збігається. Зокрема, йдеться про різку зміну 

звичайного стану речей; злам, загострення становища [251]. Аналогічну 

інтерпретацію подає Вебстерський міжнародний словник англійської мови: 

криза – це «переломний момент в кращу або гіршу сторону, хворобливий 

період, вирішальний момент» [388, p. 229]. З латинської мови «криза» – 

krisis – означає рішення, поворотний пункт, результат [276, p. 586].  

Сьогодні термін «криза» використовується в різних інтерпретаціях, 

які змінювалися з часом (табл. 3.1).  

 

 

 



177 
 

 

Таблиця 3.1  

Еволюція трактування поняття «криза» 

Науковці Сутність поняття 

1 2 

А. Богданов (1989 р.)  Криза – це така зміна організаційної форми комплексу, яка 

тягне за собою тенденцію відкинути застарілі способи 

виробництва, застарілі способи організації на користь 

способів і форм більш сучасних [22]. 

С. Ожегов, Н. Шведова 

(1992 р.)  

Криза – це скрутне, важке становище, розлад економічного 

життя, що зумовлене протиріччям в розвитку суспільства 

[173]. 

Л. Абалкін  

(1999 р.)  

Криза – період загострення, різкий перелом та глибокий 

розлад під час розвитку будь-якої сфери людської 

діяльності [295].  

В. Котляров  

(1999 р.)  

Криза – це переломний момент, визначений переворот, 

найрішучіша пора перехідного стану [6].  

В. Воронкова  

(2004 р.)  

Криза – це така фаза розвитку, якій притаманна різка зміна 

та порушення рівноваги устрою життя системи [40].  

Ч. Кіндлбергер, Р. Алібер 

(2005 р.) 

Криза – це будь-яка з найрізноманітніших ситуацій, коли 

деякі фінансові активи раптово втрачають значну частину 

своєї номінальної вартості [551].  

А. Чернявський  

(2006 р.)  

Криза — це переломний етап функціонування будь-якої 

системи, коли вона піддається впливу ззовні або зсередини, 

що потребує від неї якісно нового реагування. Основна 

особливість кризи полягає в тому, що вона загрожує 

руйнацією системи (частково або повністю) [58].  

Т. Юр’єва, В. Веснін 

(2009 р.)  

Криза – це такий стан, внаслідок якого виникають 

непередбачувані ситуації та наслідки, що спричинені 

використанням вже неадекватних засобів задля досягнення 

цілей [298]. 

О. Демчук, Т. Єфремова  

(2009 р.)  

Криза – це така критична ситуація, якій притаманні як 

негативні наслідки, що пов’язані з руйнуванням, так і 

позитивні наслідки, що пов’язані з розвитком та 

відновленням [57]. 

А. Ткаченко 

(2010 р.) 

Криза – це переломна, непередбачувана подія, наслідком 

якої є як позитивні (підвищення ефективності діяльності, 

залучення в роботу трансформаційних сил), так і негативні 

результати (розбалансування системи підприємства) у 

господарській діяльності [263]. 
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Закінчення таблиці 3.1 

1 2 

З. Копур 

(2015 р.) 

Криза – це дикі коливання поза межами прийнятних меж 

зміни цін або пропозицій на будь-яких ринках товарів та 

послуг або факторів виробництва [409].  

М. Гомес-Суарес,  

М. Мартінес-Руїс  (2016 р.) 

Криза – це  період скорочення виробництва, збуту та 

споживання товарів і послуг [507].  

Хакан Ай 

(2017 р.) 

Криза – ситуація, в якій економіка країни зазнає раптового 

спаду, спричиненого фінансовою кризою [550].  

Е. Нормор, М. Джавіді,  

Л. Лонг (2019 р.) 

Криза – конкретна, несподівана та нераціональна подія чи 

ряд подій, які створюють високий рівень невизначеності і 

одночасно створюють нові можливості та загрози для 

реалізації цілей різних організацій [616].  

Джерело: узагальнено автором на основі опрацьованих літературних 

джерел. 

Аналізуючи наведені визначення, можна зробити висновок, що криза 

стає своєрідною переломною подією, для якої характерна зміна параметрів 

системи внаслідок як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Оскільки немає 

двох абсолютно ідентичних криз, кожна з них має індивідуальний, 

неповторний характер, власний набір причин та факторів, важко знайти не 

лише єдине, загальновизнане трактування цього поняття, але й 

універсальні механізми запобігання кризовим явищам, а в разі їх 

виникнення – ефективної стабілізаційної політики [103].  

Кризові явища не обмежуються погіршенням економічних 

«фундаментів», а стосуються значно ширшого кола проблем (інституційні, 

психологічні, навіть культурні). Загалом це відповідає прийнятому поділу 

кризових явищ на економічні, соціальні, організаційні, технологічні та 

психологічні [276, с. 586].  

З погляду аналізу процесів у світовій фінансовій системі становить 

інтерес класифікація за масштабом прояву (загальні та локальні), 

проблематикою (на мікро- та макрорівнях), причинами виникнення 

(природні, суспільні та екологічні), структурою відносин (економічні, 
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соціальні, організаційні, психологічні, технологічні та інші). У складі 

економічних криз запропоновано виділяти фінансові кризи, що 

характеризують протиріччя у фінансовій системі чи фінансових 

можливостях фірми47 [26, c. 14–15].  

Для аналізу кризових явищ важливо, що відбувається: а) 

послаблення і усунення застарілих елементів пануючої системи, яка вже 

вичерпала свій потенціал; б) розчищення шляху для зміцнення елементів 

нової системи, майбутнього циклу; в) випробування на міцність і передача 

в спадщину тих елементів системи, які акумулюються й переходять у 

майбутнє [57, c. 5].  

Об’єктом нашого дослідження є світові фінансово-банківські кризи, 

питання сутності та причини виникнення яких викликає значний інтерес в 

академічному середовищі. Провідний внесок у дослідження цієї 

проблематики належить західним економістам, як П. Кругман, М. Бордо, 

Б. Ейкенгрін, Д. Корсетті, Ф. Мішкін, Дж. Сорос, М. Обстфельд, 

К. Рогофф, К. Рейнхарт, Н. Рубіні, Ч. Кінделбергер. Водночас відповідна 

проблематика цікавила багатьох вітчизняних дослідників: О. Білорус [20], 

О. Мозговий [161], В. Новицький [39]. 

Генеза масштабних фінансово-банківських криз сягає початку 

ХІХ ст., в багатьох з них є разючі подібності до кризових явищ сучасності.  

Криза 1820–1825 рр. – перша міжнародна фінансова криза, яку 

спровокував видобуток дорогоцінних металів в країнах Латинської 

Америки. Масові спекуляції із золотом та сріблом на фондовому ринку 

зменшили резерви Банку Англії і спровокували паніку в банківській 

 
47 Здебільшого соціальні кризи є продовженням і доповненням криз економічних (хоча 

можуть виникати і самі по собі), які виникають при загостренні протиріч чи зіткненні 

інтересів певних соціальних груп чи утворень. Організаційну кризу ототожнюють з 

паралічем організаційної діяльності, основним проявом якої є непомірна 

бюрократизація. Під час соціальних та економічних перетворень виникають 

психологічні кризи, що виявляються у вигляді стресу, який набуває масового 

характеру; це почуття непевності, паніки, страху за майбутнє, незадоволеності 

роботою, правовою захищеністю та соціальним станом. Технологічна криза виникає як 

криза старих технологічних ідей в умовах явно вираженої потреби в нових технологіях. 
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системі. У 1825 р. Банк Англії підвищив облікову ставку, що зумовило 

спад виробництва та масові банкрутства. Британські банки, що тримали 

облігації та акції гірничовидобувних компаній, зазнали значних втрат. 

Наприкінці 1825 р. почалися масові зняття депозитів [565]. Це призвело до 

того, що у 1826 р. обмежено монополію Банку Англії  на друк банкнот та 

випуск векселів на пред’явника на відстані 65 миль від Лондона і 

дозволено емісію банкнот інших банків поза цим регіоном (Country 

Bankers'Act of 1826). У 1833 р. такі банки почали прийом депозитів, які 

могли обмінювати на банкноти Банку Англії. Банк Англії почав 

функціонувати як повноцінний універсальний банк, а регіональні банки 

зберігали свої резерви в ньому [13]. Тодішня криза поширилася на країни 

Латинської Америки, які втратили найважливіший ринок збуту золота 

(відновлення місцевих економік тривало понад 30 років).  

Криза 1836–1838 рр. – фондова криза у Великобританії, коли 

неврожай кукурудзи виник на тлі відтоку капіталу до США, де розпочався 

бавовняний бум. У відповідь на зменшення золотовалютних резервів Банк 

Англії підвищив облікову ставку, що аналогічно спровокувало банківську 

паніку і фондову кризу, яка цього разу поширилася на США і Францію. 

Криза 1846–1847 рр. – фондова криза в Європі. Неврожайні 1846–

1847 рр., інвестиційний бум на акції залізничних компаній та поширення 

спекулятивних операцій з ними (що призвело до численних банкрутств) 

спровокували фондову кризу, що перекинулася на банківську систему 

Великобританії, Нідерландів, Німеччини.  

Криза 1857–1860 рр. – перша світова економічна криза. Цьому 

передувало швидке економічне зростання 1852–1857 рр., коли будувалися 

залізниці, зростало виробництво у добувній промисловості та металургії. 

Власний вплив мало банкрутство залізничних компаній та обвал 

фондового ринку у США, що зумовило кризу в банківській системі. 

Кризові явища перекинулися на Великобританію, Європу і країни 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1833
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Латинської Америки. Спекулятивний бум супроводжувався небувалим 

збільшенням грошової маси та обсягів кредитування. 

Криза 1861–1865 рр. – валютна криза у США під час Громадянської 

війни між Північчю та Півднем США. Ще у 1860 р. адміністрація 

новообраного президента А. Лінкольна звернулася за фінансовою 

допомогою до американських банків, але отриманий кредит не було вчасно 

повернуто, що створило кризу ліквідності банківської системи. 

Криза 1890 р. – для санації найстарішого англійського банку Baring 

Російський центральний банк та банк Франції надали Великобританії 

значний кредит, що дало змогу подолати валютну кризу. 

Криза 1907 р. – була спричинена Банком Англії, який у 1906 р. 

підвищив облікову ставку з 3,5 до 6% задля поповнення золотовалютних 

резервів, спровокувавши цим самим значний відплив капіталу з Нью-

Йоркської фондової біржі, що спричинило обвал цін на акції та 

банкрутство банків у США та Великобританії. Криза уразила загалом 9 

країн [598, p. 89].  

Криза 1914–1918 рр. – з початком Першої світової війни 

спостерігався розпродаж паперів іноземних емітентів урядами країн-

учасниць (США, Великобританія, Німеччина) для фінансування 

військових дій. 

Криза 1920–1922 рр. – банківські та валютні кризи в Данії, Італії, 

Фінляндії, Нідерландах, Норвегії, США та Великобританії [598, p. 76]. 

Криза 1929–1933 рр. – Велика депресія – найдовша і найглибша 

світова криза ХХ ст. розпочалася 24 жовтня 1929 р. («Чорний четвер»), 

коли обвалилися всі фондові індекси на американських біржах (зокрема, на 

Нью-Йоркській фондовій біржі вартість цінних паперів впала на 60-70%). 

Курси акцій промислових компаній впали в США на 87%, Великобританії 

– 48%, Німеччині – 64%, Франції – на 60%. Промислове виробництво в 

США скоротилося на 46%, Великобританії – 24%, Німеччині – 41%, 
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Франції – на 32% [679]. Затяжність цієї кризи пов’язують з неефективним 

управлінням президента США Г. Гувера. Лише в 1933 р. президент 

Ф. Рузвельт зумів стабілізувати економіку США, але коштом відмови від 

золотого стандарту для долара. 

Криза 1987 р. – спровокована обвалом на 22,6% американського 

фондового індексу Dow Jones Industrial. Далі обвалилися ринки Гонконгу, 

Канади, Австралії. Досвід цієї кризи посприяв запровадженню на 

фондових ринках світу «правил переривання торгів» (реалізується при 

падінні індексу понад 350 пунктів). 

Криза 1992–1993 рр. – криза Європейської валютної системи. 

Cпекулятивна атака на європейські грошові одиниці вважається 

«критичною подією» у розвитку світової фінансової системи після 

демонтажу Бреттон-Вудської системи [382]. Безпосередньою причиною 

стала експансійна політика Німеччини у зв’язку з об’єднанням країни (це 

позначилося відчутним підвищенням процентної ставки), а в ширшому 

розумінні – небажання інших європейських країн погодитися на 

скоординовану девальвацію власних грошових одиниць. Багато в чому це 

визначило перебіг двох подальших криз – «мексиканської» (1994 р.) та 

«азійської» (1997–1998 рр.).  

Криза 1994–1995 рр. – «мексиканська» криза. Передумовою стали 

політичні негаразди, що спровокували відтік іноземних інвестицій. 

Загалом у подібних кризах виділяють дві причини: політичні 

(незадоволення бідних верств населення та намагання змінити політичну 

владу революційними методами) та фінансові (недосконалість та 

недостатній розвиток банківської системи, завищений курс національної 

валюти та високий рівень державного боргу) [152].  

Криза 1997–1998 рр. – «азійська» криза. Передумовою став відплив 

капіталу з країн Південно-Східної Азії на тлі перегріву фондового і 

валютного ринків та ринку нерухомості, а також неефективного 
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використання фінансових ресурсів (оцінюється, що світовий ВВП знизився 

на 2 трлн дол. США). 

Криза 1998 р. – «російська» криза, яку зумовили величезний 

державний борг Росії, низькі світові ціни на сировину та «піраміда» 

державних короткострокових облігацій. Обмінний курс рубля впав із 6 до 

21 за долар. Збанкрутував майже кожен п’ятий російський банк [2, c. 38]. З 

метою уникнення дефолту уряд Росії призупинив емісію державних 

казначейських зобов’язань, запровадив 90-денний мораторій за сплатою 

іноземних кредитів, призупинив видачу банківських вкладів, запровадив 

«ручне керування» курсом рубля. 

Криза 1999–2002 рр. – «аргентинська» криза, що виникла головним 

чином внаслідок «піраміди» державного боргу, який фінансувався 

зовнішніми запозиченнями (іноземні інвестори звільнялися від 

оподаткування на строк до 25 років). Аргентина оголосила найбільший в 

історії дефолт – 132 млрд дол. США. 

Криза 2008–2009 рр. – найглибша, наймасштабніша криза з часів 

Великої депресії, що отримала назву Великої рецесії.  Кризовим явищам 

передував швидкий ріст кредитування. Якщо світовий ВВП в 1990–

2002 рр. збільшився майже на 42%, а в 2002–2007 р. – ще приблизно на 

34%, то вартість фінансових активів – удесятеро [446].  

Перші прояви іпотечної кризи (subprime-кредитування) 

спостерігалися ще в 2006 р. До цього, суттєво знизивши процентну ставку і 

утримуючи її на неадекватному рівні, ФРС США спричинила зростання 

попиту та цін на нерухомість. Як наслідок, банки почали знижувати 

вимоги до своїх кредитоодержувачів і вже в 2006 р. обсяги subprime-

кредитування сягнули 600 млрд дол., що становило 20% від національного 

іпотечного ринку [580]. Це призвело до банкрутства найбільшого 

інвестиційного банку Lehman Brothers та обвалу фондових ринків США. 

Криза 2010–2013 рр. – криза заборгованості Греції, що переросла у 

боргову кризу Єврозони. Джерелами проблем вважають: зростання обсягів 
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кредитування за умови прискореної інтеграції фінансових ринків, 

слабкість окремих національних банківських систем [627], надмірне 

зростання державного боргу під час фінансової кризи 2008–2009 рр. [559], 

cприятливі умови для державних запозичень у докризовий період [490], 

постійне погіршення економічних «фундаментів» у 2001–2009 рр., 

відсутність гарантій фінансової допомоги від найбільших країн Єврозони в 

2009–2010 рр. [333]. Не бракує припущень, що негативний вплив мала 

відсутність механізмів симетричного вирівнювання платіжних 

дисбалансів, а це уподібнює її до проблем золотого стандарту [427]. 

Своєрідним продовженням «грецької» кризи стала банківська криза на 

Кіпрі, наслідком якої став параліч банківської системи та переддефолтний 

стан країни, де сума вкладів у банках країни становила приблизно 835% 

від ВВП [415]. 

Навіть побіжний перегляд генези світових фінансових криз дозволяє 

зробити деякі узагальнення. Зазвичай кризові явища стають наслідком 

надмірного збільшення грошової маси та обсягів кредитування, що 

створює тиск на валютні резерви або сприяє виникненню «бульбашок» на 

окремих товарних і фінансових ринках (це більш притаманне кризам 

останніх двох десятиліть). Виникненню кризових явищ сприяє 

підтримання фіксованого обмінного курсу, причому навіть за умови 

проведення зваженої фіскальної політики. Локальна стабільність грошової 

одиниці сприяє спекулятивним операціям. Неодмінним елементом 

фінансових криз стають проблеми в банківській системі. Загалом виникає 

складне переплетіння надмірної грошової маси, інституційних та 

регуляторних проблем. У більшості випадків ситуацію ускладнює значний 

державний борг.  

З погляду формування архітектури світової фінансової системи 

найбільшої уваги заслуговують Велика депресія (1929–1933 рр.), 

«мексиканська» (1994–1995 р.) та «азійська» (1997–1998 рр.) фінансові 
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кризи, Велика рецесія (2008–2009 рр.) та боргова криза в Греції (2010–

2013 рр.).  

Велика депресія остаточно зруйнувала золотий стандарт, а хвиля 

«конкурентних» девальвацій грошових одиниць в 1930-х роках підготувала 

підґрунтя для Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних курсів48. 

Водночас було збережено квазізолотий стандарт для американського 

долара. Примітно, що під час Великої депресії не справдилися сподівання 

на стабілізуючий вплив ФРС, яку було створено в 1914 р. у відповідь на 

кризові явища 1907 р. Хоча Бреттон-Вудська система забезпечила майже 

три десятиліття поступального розвитку тодішньої світової економіки, її 

конструкція виявилася вразливою до надмірного зростання державного 

боргу в США та зростаючої дивергенції рівноважних обмінних курсів. 

Зокрема, післявоєнне зростання Німеччини зі зростаючим попитом на 

гроші передбачало значне зміцнення німецької марки до інших світових 

валют. Втім німецький уряд не погоджувався на це; за умов заниженого 

обмінного курсу марки відбувався імпорт інфляції [118].  

Зростаючі відмінності між рівноважними обмінними курсами країн-

учасниць створювали підстави для спекулятивних атак, що підважувало 

фундаментальні засади Бреттон-Вудської системи, передусім за умови 

зменшення золотовалютних запасів [485]. США розглядали власний 

дефіцит поточного рахунку наслідком припливу капіталу з країн Західної 

Європи, які не поспішали розвивати власні фондові ринки. Натомість 

європейські країни звертали увагу на зростаючий дефіцит бюджету в США 

та надмірне зростання пропозиції грошової маси, що зумовлювало 

підвищений попит на імпортні товари і послуги. Важливо зауважити, що 

 
48 Міжвоєнний золотий стандарт мав три слабкі риси [732]. По-перше, перехід до 

золотого стандарту окремих країн був добровільним. По-друге, бракувало узгоджених 

правил щодо механізмів вирівнювання платіжного балансу. Також не практикувалося 

міжнародного моніторингу щодо економічної політики країн-учасниць, яка могла 

провокувати платіжні дисбаланси. По-третє, не існувало механізмів міжнародної 

фінансової підтримки на випадок появи кризових явищ. Щонайбільше йшлося про 

епізодичну співпрацю окремих центральних банків.  
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первісні плани щодо Бреттон-Вудської системи передбачали періодичний 

перегляд паритетних обмінних курсів (adjustable peg) під контролем 

координуючого міжнародного агентства [374].  

Окремі економісти вважають, що головною причиною краху 

Бреттон-Вудської системи стали все-таки розбіжності структурного 

характеру між найбільшими країнами, а не проблеми з визначенням 

паритетного обмінного курсу [540]. Власний вплив мали політичні 

міркування, що визначали рішення МВФ щодо надання фінансової 

підтримки країнам з дефіцитом платіжного балансу [448].  

Перехід до плаваючого обмінного курсу більшості країн із середини 

1970-х років мав на меті щонайменше подолання проблеми платіжних 

дисбалансів та відхилень від рівноважного обмінного курсу, але так не 

сталося. Якщо криза заборгованості 1982–1983 рр. у країнах, що 

розвиваються, та низка кризових явищ 1990-х років могли розглядатися як 

локальні проблеми, що не підважують стабільності світової фінансової 

системи, то Велика рецесія (2008–2009 рр.) стала потужним сигналом 

щодо серйозних проблем у світовій фінансовій архітектурі, які 

акумульовано за декілька десятиліть.  

На перший погляд, «азійська» фінансова криза 1997–1998 рр., що 

виникла внаслідок раптового «реверсу» потоків капіталу з країн Південно-

Східної Азії49, мала застерегти як від надмірного збільшення грошової 

 
49 Кризові явища виникли на початку 1997 р., коли значне зменшення експорту в 

Таїланді позначилося втратою впевненості місцевих і зарубіжних інвесторів щодо 

здатності підтримання фіксованого обмінного курсу грошової одиниці – бата – до 

американського долара [614]. Виникли підозри, що валютних резервів центрального 

банку недостатньо для обслуговування зовнішнього боргу державного і приватного 

секторів. Відповідно виник підвищений попит на іноземну валюту, що й стало 

каталізатором кризових явищ. Після девальвації бата та підвищення процентної ставки 

багато компаній стали неплатоспроможними, а стрімке збільшення кількості 

неповернених позик призвело до банкрутства банківської системи. Фондовий ринок 

обвалився. Такі події змусили до перегляду оцінок стійкості валют інших країн 

азійського регіону, що врешті-решт позначилося так званим «ефектом зараження», 

коли кризові явища перекинулися на Індонезію, Філіппіни, Малайзію і навіть Південну 

Корею. Кожна з країн спочатку зазнала втрат від девальвації грошової одиниці, 



187 
 

 

маси і обсягів кредитування невиробничого сектора, так і надмірного 

дефіциту бюджету США, але цього не сталося. Важливо, що напередодні 

кризових явищ Південна Корея, Індонезія, Малайзія і Таїланд вважалися 

зразком успішних економічних реформ та надійних економічних 

«фундаментів» (високий темп зростання ВВП, низька інфляція, фіскальна 

дисципліна, висока норма заощаджень) [309]. На відміну від Мексики, що 

у 1994 р. зазнала фінансової кризи внаслідок надмірного державного 

боргу, азійські країни мали збалансований бюджет і низький державний 

борг [371]. У певному сенсі азійські країни стали «жертвою власного 

успіху», а проблеми було створено насамперед слабкістю банківської 

системи та відсутністю належної прозорості у фінансовому секторі. У 

поєднанні з недоліками корпоративного управління це призвело до 

неефективного розміщення виробничих ресурсів. У Південній Кореї до 

цього значною мірою спричинилася промислова політика, адже приватні 

інвестиції здійснювалися на підставі політичних, а не економічних 

міркувань.   

Надмірна залежність від обсягів кредитування створила підвищену 

вразливість від зовнішніх умов та циклічних чинників [499]. Для надання 

довгострокових позик банки і фінансові компанії використовували 

короткочасні позики в іноземній валюті. Не було враховано ризиків від 

можливого одночасного підвищення процентної ставки і девальвації 

грошової одиниці за умов зростаючої кількості недоброякісних позик50. 

Оскільки від середини 1997 р. відплив капіталу позначився девальвацією 

грошової одиниці на 30–40%, це відразу ж створило проблеми для 

 

проблем у фінансовій системі та обвалу фондового ринку, а згодом додалися втрати від 

зовнішньої торгівлі.  
50 Впевненість щодо можливостей тривалого підтримання низької процентної ставки 

підтримувалася досвідом Японії, де від початку 1990-х років демонтаж «бульбашки» на 

ринку нерухомості та зростання кількості недоброякісних позик не позначилися 

скільки-небудь вагомим підвищенням вартості кредитних ресурсів. Не було враховано, 

що Японія мала значно більші заощадження домашніх господарств і не залежала від 

зовнішніх запозичень.  
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комерційних банків, які поглибилися в наступному 1998 р. після початку 

глибокого спаду виробництва.  

Країни Південно-Східної Азії не мали інституційних передумов для 

лібералізації потоків капіталу [569], тим паче за умов фіксованого 

обмінного курсу [614]. Проте під тиском іноземних урядів та міжнародних 

фінансових організацій було вирішено вирівняти умови для місцевих та 

іноземних компаній на внутрішньому фінансовому ринку. Не було 

враховано, що навіть за умови оперативного вирішення регуляторних 

питань (зміни до конституції і правил інвестування на фондовому ринку, 

гарантії прав власності тощо) набагато більше часу потрібно для адаптації 

до нових умов таких неформальних інститутів як звичаї, традиції і правила 

поведінки. Приміром, у цілком успішній Південній Кореї після 

лібералізації фінансових ринків бракувало спеціалізованої експертизи 

щодо оцінки кредитних і валютних ризиків та системи ефективного 

банківського нагляду. Cлабкість фінансового сектора називають головною 

причиною кризових явищ у ще декількох працях [367]. Натомість 

обережний підхід до лібералізації потоків капіталу вважається однією з 

головних причин порівняно незначного впливу світової кризи 2008–

2009 рр. на економіку Індії [600]. 

Досить часто аргумент про передчасність відмови від 

адміністративного регулювання фінансового ринку і потоків капіталу 

використовується для критики так званого англосаксонського погляду на 

функціонування фінансових ринків, коли заперечуються переваги 

державних регуляторів і не розрізняються поняття неадекватного нагляду 

та надмірного регулювання [706]. Стверджується, що в країнах Південно-

Східної Азії не держава неефективно використала кредитні ресурси, а 

приватний сектор [561]. Помилка державних регуляторів у тому, що 

виникаючі проблеми не вдалося ідентифікувати заздалегідь. Відповідно 

виникає потреба у зниженні системних ризиків на основі взаємодії банків, 

корпоративного сектора і держави.  
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Д. Вейд вбачає глибші причини «азійської» кризи у тому, що після 

розвалу Бреттон-Вудської угоди США отримали можливість надмірного 

збільшення дефіциту бюджету, а це призвело до зростання експорту з 

Японії і країн Південно-Східної Азії та акумуляції значних валютних 

резервів у цих країнах [745]. На перший погляд, це підвищувало довіру до 

економік, але насправді за умови підтримання заниженого обмінного курсу 

монетизація валютних резервів призвела до виникнення кредитного буму, 

зростання вартості фінансових активів (asset inflation), аж до появи 

«бульбашок» на фондовому ринку і ринку нерухомості та значних 

виробничих потужностей у промисловості (industrial overcapacity). В 

Індонезії, Таїланді, Малайзії і Сінгапурі частка іпотеки у позиках 

комерційних банків становила від 20 до 40% [499]. Учасники іпотечного 

ринку не вірили у можливість зниження цін на нерухомість.  

Примітно, що в середині 1990-х років вже був досвід переходу до 

спадної траєкторії цін на ринку нерухомості не лише в Японії, але й двох 

Скандинавських країнах − Швеції та Фінляндії. В обох випадках 

безпосередньою причиною кризових явищ називається лібералізація 

потоків капіталу із середини 1980-х років, а їхній перебіг − завчасною 

ілюстрацією пізніших фінансових криз у Латинській Америці та Південно-

Східній Азії [544].  

Так само «перегрів» ринку нерухомості у США в 2004–2006 рр. мав 

би викликати аналогії не лише з азійською кризою 1997–1998 рр. чи 

ранішими проблемами Скандинавських країн, але й з Великою депресією 

1929–1933 рр., коли цьому передувало значне подорожчання нерухомості 

на Флориді та бум на фондовому ринку, але цього теж не сталося. 

Натомість у 2006–2007 рр. панувало переконання, що зменшення 

макроекономічної волатильності з кінця 1980-х років (“Great Moderation”) 

знижує до мінімуму ймовірність будь-якої фінансової кризи в США чи 

країнах Європи [655]. 
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Переважна більшість дослідників погоджуються у тому, що 

безпосередньою причиною світової фінансової кризи став «обвал» ринку 

нерухомості в США [432], але не бракує інших пояснень: брак належного 

контролю фінансових потоків за умов глобалізації [308; 332], надмірний 

дефіцит бюджету США, політика низької процентної ставки і 

прискореного зростання обсягів кредитування [307].  

Як зауважує А. Цукерман [413], Велика рецесія 2008–2009 рр. 

подібна до Великої депресії 1929–1933 рр. відразу декількома рисами. 

Обидві кризи виникли у фінансовому секторі, а надалі кризові явища 

поширилися на реальний сектор. Під час обох криз довелося рятувати 

банки та фінансові компанії, а чимало з них збанкрутували. В обох 

випадках криза розпочалася з демонтажу фінансової «бульбашки», що 

надалі призвело до стрімкого зменшення обсягів кредитування та 

зниження процентної ставки до мінімального (або «нульового») рівня 

(англ.: the lower zero bound − ZLB). Нарешті, в обох випадках фінансова 

криза виникла у США, а згодом поширилася на решту країн.  

Проте не бракує відмінностей у трьох площинах: якість інституцій, 

стабілізаційна політика та поведінка економіки. По-перше, напередодні 

фінансової кризи 2008–2009 рр. американський долар перебував на 

заниженому рівні, тоді як в 1929–1933 рр. обмінний курс був істотно 

завищеним. По-друге, у 1930-х роках не існувало схеми страхування 

депозитів, що відразу ж позначилося панікою у банківському секторі. У 

2009 р. обсяг гарантованих вкладів було підвищено до 250 тис. доларів, що 

допомогло стабілізувати банківську систему. По-третє, під час Великої 

депресії не було вимог до банківських резервів. По-четверте, набагато 

потужнішими стали можливості для фіскального стимулювання 

економіки51. У 2008–2009 рр. ФРС не вагалася надавати кошти для 

 
51 У 1929 р. частка федеральних податків у ВВП була меншою 4%, тоді як у 2007–

2008 рр. цей показник становив близько 18%. Зрослі можливості федерального уряду 

дозволили запровадити значний фіскальний стимул для економіки, що відбиває 

кейнсіанські підходи до стабілізаційної політки. Значною мірою на підставі уроків 
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банківської системи, включно з викупом проблемних активів (до початку 

2009 р. грошова база зросла з 800 млрд до 2 трлн доларів), що відрізняє від 

ситуації в 1929–1933 рр. Вдалося запобігти банкрутству банків, що в 1930-

х роках призвело до втрати значного «інформаційного капіталу» (не було 

враховано, що банківська система є джерелом інформації про 

платоспроможність позичальників, а це дозволяє адекватну оцінку ризиків 

та зберігає обсяги кредитування).   

Можна погодитися, що спільним між азійською кризою 1997–

1998 рр. і Великою рецесією 2008–2009 рр. стали: надмірне зростання 

обсягів кредитування, спекулятивні інвестиції та використання девальвації 

грошової одиниці для отримання переваг у зовнішній торгівлі [441]. 

Водночас не можна погодитися, що ключовим у подоланні кризових явищ 

має стати збільшення урядових видатків. Якщо можливостей для 

фінансування державного боргу немає (тобто бракує належного 

фіскального простору), монетизація дефіциту бюджету може мати не менш 

деструктивні наслідки, ніж докризове зростання обсягів кредитування.  

Фінансові кризи 1980–1990-х років та Велику депресію можна 

розглядати свідченням невдалого реформування Бреттон-Вудської 

системи, адже зберігається хаотичне і асиметричне вирівнювання 

платіжних дисбалансів, міжнародні зобов’язання окремих країн 

обмежуються фінансуванням міжнародних транзакцій, зміни в глобальній 

ліквідності визначаються фінансовими ринками та діями окремих країн 

[732]. Е. Трумен пропонує три напрями для реформ: 1) механізми 

запобігання кризовим явищам та вирівнювання платіжного балансу; 

2) створення надійної глобальної системи фінансової безпеки (GFSN); 3) 

підвищення ступеня міжнародної координації у питаннях, що стосуються 

стабільності фінансових ринків. Оскільки більшість фінансових криз 

 

Великої депресії було вирішено вдатися до більш оперативної, сильнішої та 

сфокусованої фіскальної і монетарної підтримки для економіки, ніж це відбувалося в 

1930-х роках.  
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виникають на тлі платіжних дисбалансів, пропонується запровадити 

обмеження не лише для країн з дефіцитом зовнішньої торгівлі, але й тих, 

що мають додатне сальдо поточного рахунку. При цьому підвищеної ваги 

набувають міжнародні ефекти від економічної політики найбільших країн 

(англ.: policy spillovers).  

Європейська боргова криза 2010–2013 рр., що стала наслідком 

лібералізації потоків капіталу і розширення обсягів кредитування за умов 

автономії національних урядів у проведенні фіскальної політики, виявила 

підвищену ефективність наднаціональних інститутів та механізмів 

координації економічної політики. Зокрема, це стосується запровадження 

банківського нагляду на міждержавному рівні та необхідності створення 

загального бюджету Єврозони, що має використовуватися для страхування 

депозитів банківської системи та надання допомоги «проблемним» 

банкам [627]. 

Європейський досвід доречно поширити на інші країни. Одним з 

варіантів може бути заохочення антициклічної політики за допомогою 

міжнародних фінансових організацій. Якщо на випадок циклічного спаду 

виробництва переважно немає заперечень щодо переваг від фіскальних і 

монетарних стимулів [705], то все набагато складніше для політики під час 

економічного буму. До сьогодні не розроблено механізмів запровадження 

фіскальної дисципліни (на зразок Маастрихтських критеріїв), а для 

монетарної політики таких орієнтирів не мають навіть країни ЄС.  

Потреба у скороченні державного боргу стає більш нагальною за 

умови, коли зростають обсяги кредитування, а банківська система відіграє 

все більше значення як чинник стабільності фінансової системи. Як 

стверджує М. Обстфельд [625], скорочення державного боргу необхідне 

передусім для отримання можливостей підтримки банківської системи, яка 

у багатьох країнах за вартістю активів перевищує обсяг ВВП.  

Проведений аналіз дозволяє зробити декілька висновків щодо 

реформування світової фінансової системи.  
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По-перше, необхідна інституціоналізація міжнародних механізмів 

координації економічної політики. Як показує досвід останніх декількох 

десятиліть, у глобалізованій економіці зі зростаючими потоками капіталу 

національним урядам бракує можливостей для ефективної протидії 

кризовим явищам. Ситуація на сьогодні не набагато відрізняється від 

міжвоєнного періоду, коли було відновлено золотий стандарт: відсутність 

чітких правил для монетарної політики, недостатність валютних резервів і 

фіскального простору для протидії відпливу капіталу, епізодична взаємодія 

центральних банків [732]. 

З іншого боку, попередні кризові явища не спонукають до 

відповідної корекції власної економічної політики. Це означає потребу в 

міжнародному моніторингу поточної економічної ситуації та вразливості 

окремих країн до кризових явищ. Передусім на увагу заслуговують 

динамічні зміни в структурі глобальних активів та зобов’язань, що 

визначають природу глобальних дисбалансів [626]. Хоча міжнародні 

фінансові організації (МВФ, Світовий банк) проводять таку роботу, 

ситуація багато в чому подібна до міжвоєнного періоду, коли бракувало 

об’єктивного моніторингу платіжних дисбалансів, а міжнародна 

координація економічної політики була недостатньою для мінімізації 

втрати від кризових явищ [732]. 

По-друге, необхідні механізми для визначення рівноважних 

обмінних курсів найбільших світових економік. Практика останніх 

десятиліть виявила, що «плаваючий» обмінний курс не гарантує 

підтримання рівноважного курсу чи вирівнювання платіжного балансу, але 

пом’якшує можливі негативні наслідки, передусім для країн виникаючих 

ринків [624]. 

Доречно повернутися до пропозиції Р. Маккіннона про формування 

трьох валютних зон, але з можливістю періодичної корекції обмінних 

курсів світових валют (щоправда, у межах пануючих трендів). Така 

можливість передбачає тіснішу координацію монетарної політики 
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найбільших емісійних центрів під наглядом, наприклад, МВФ. Вартує 

уваги, що навіть для Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних 

курсів початково передбачалася періодична корекція паритетних 

курсів [374].  

По-третє, доречно відновити обмежений контроль короткочасних 

потоків капіталу. Хоча такий контроль досить часто вважається 

недоцільним з міркувань глобалізації фінансових ринків [625], відповідні 

обмеження можуть бути корисними для країн з недостатньо розвиненими 

фінансовими ринками. Принаймні для країн з низьким доходом не варто 

поспішати з лібералізацією потоків капіталу, аж доки не буде створено 

відповідне інституційне середовище, як це помітно на прикладі країн 

Південно-Східної Азії [566].  

Підсумовуючи вищевикладене: в академічній літературі немає 

єдиного загальновизначеного уявлення про сутність криз, причини їх 

виникнення та наслідки для економіки країн; особливістю криз є їхня 

глобальність та непередбачуваність; неефективне функціонування 

міжнародних фінансових інститутів, наявність фінансових спекуляцій 

тощо. Стабільне правове забезпечення діяльності фінансової системи 

країни є необхідністю, що викликана часом і змінами в архітектурі 

світового фінансового ринку.  

 

3.2. Характеристика моделей функціонування фінансових 

систем в умовах глобалізації 

Ефективність державної політики у короткочасному (стабілізаційна 

політика) та довгостроковому (економічне зростання) аспектах перш за все 

пов’язують із досконалістю функціонування її фінансової системи. 

Правильно підібрана модель фінансової системи, що враховує особливості 

фінансового посередництва, вибір системи обмінного курсу, обмеження 

для потоків капіталу, способи фінансування дефіциту бюджету тощо, є 

фундаментом для ефективного розвитку економіки. 
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На наш погляд, ефективна фінансова система має забезпечити 

стійкість до кризових явищ за допомогою такого кредитування економіки, 

коли зростання ВВП на інвестиційно-інноваційній основі поєднується з 

відсутністю інфляційного тиску. Як зазначено вище, при цьому обсяги 

кредитування (% від ВВП) можуть навіть зменшуватися, але на тлі 

посилення впливу на динаміку доходу. У такому контексті національні 

фінансові системи можуть відрізнятися за співвідношенням між 

банківським і небанківським посередництвом, але з часом виявлятиме себе 

зближення обох підходів на основі взаємної синергії. Не виключено, що 

відбуватиметься конвергенція в межах регіональних моделей, як це 

виявлено на прикладі країн ЄС (розділ 2). Імовірно, що тривалий період 

низьких процентних ставок може бути не менш деструктивним, ніж 

періоди високої вартості кредитних ресурсів. У разі відновлення 

«нормального» рівня процентної ставки більші переваги має все-таки 

банківське посередництво, але за умови високої надійності банківської 

системи.  

На підставі проведеного аналізу можна погодитися, що складність 

фінансової системи залежить від ступеня розвитку ринкових відносин, 

різноманітних структурних зв’язків та рівня економічного розвитку країни. 

Саме фінансова система забезпечує нагромадження фінансових ресурсів 

держави і слугує індикатором економічного розвитку країни. Як 

запропоновано Л. Миргородською, «фінансова система – це сукупність 

ринків та інших інститутів, які використовуються для укладання 

фінансових угод, обміну активами і ризиками. Ця система містить у собі 

ринки фінансових інструментів, фінансових посередників, фірми, які 

пропонують фінансові послуги, і органи, що регулюють діяльність усіх 

цих ланок» [155, c. 9]. С. Лондар вважає, що «головне завдання фінансової 

системи та фінансів загалом – забезпечення контрольованого здійснення 

всіх економічних процесів, важливих для підтримання життєдіяльності і 
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розвитку суспільства» [142]. З іншого боку, виявляють себе суперечності 

між інтересами економіки та політики. 

Г. Комарова на підставі опрацювання значного масиву літературних 

джерел зробила висновок, що «в якості економічного розуміння фінансової 

системи потрібно розглядати сукупність фінансових відносин, які 

виникають у зв’язку з функціонуванням елементів фінансової системи. 

Вона є багатогранна та неоднорідна, елементи якої поєднує те, що вони 

переслідують спільну мету – стабілізацію фінансової системи на рівні 

нормативного правового регулювання» [92].  

У ще одній інтерпретації фінансова система має не лише забезпечити 

сталий збалансований розвиток на основі зростання обсягу ВВП, 

мобілізації фінансових ресурсів та подолання існуючих диспропорцій 

розвитку економічної системи, але й знаходити раціональне 

співвідношення між фінансовим і реальним секторами економіки, 

забезпечувати фінансову стійкість окремих ланок фінансової системи і 

раціональне розміщення фінансових ресурсів, формування достатніх 

страхових фондів [165]. Не менш важливою стає модернізація фінансової 

системи у відповідь на глобальні зміни фінансової архітектури. При цьому 

важливо утримуватися від поспішних кроків на зразок лібералізації 

потоків капіталу в непідготовленому для цього інституційному 

середовищі.  

Враховуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що фінансова 

система – це своєрідний індикатор чи «лакмусовий папірець» стану 

економіки і саме тому питання щодо визначення пріоритетів у розвитку 

фінансових систем країн світу та формування структури власної 

національної фінансової системи є надзвичайно актуальним. 

Держава повинна створювати таку парадигму фінансової системи, 

яка найбільше їй підходить і дає найкращий результат. При цьому 

необхідно враховувати: способи мобілізації фінансових ресурсів; відносну 

самостійність окремих ланок фінансової системи, але з одночасним тісним 
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взаємозв’язком і взаємною обумовленістю; необхідність законодавчого 

закріплення кожної з ланок фінансової системи [11].  

З метою недопущення економічного застою і кризових явищ 

необхідно налагоджувати та вдосконалювати насамперед механізми 

фіскальної і монетарної політик, з одночасною поступовою 

реструктуризацією фінансової системи [70, c. 8]. Зрозуміло, що 

національна фінансова система як сукупність принципів, форм, методів, 

організаційних інструментів, вартісних важелів, які використовуються з 

метою регулювання валютних, кредитних, розрахункових відносин і 

функціонують задля регулювання та розвитку в межах окремої країни, 

повинна враховувати взаємодію на регіональному і глобальному рівнях52. 

У світовій практиці прийнято розрізняти чотири типи моделей 

фінансових систем: банкоцентрична, ринково орієнтована, змішана та 

ісламська. Приміром,  А. Гершенкрон виділяє дві основні моделі 

фінансових систем: банківську (bank-based financial system, німецьку, 

систему універсального банківництва) і фондову (американо-британську, 

market-based financial system) [488]. Банківська модель фінансової системи 

(або ж континентальна, німецько-японська) поширена в континентальній 

Європі: Німеччині, Франції, Бельгії, Норвегії, Фінляндії, Іспанії, 

Португалії, Італії, країнах ЦСЄ, а також в Індії. Еталоном такої моделі 

вважають Німеччину. 

Банківська модель фінансової системи передбачає акумуляцію 

основної частини заощаджень у вигляді депозитів фізичних та юридичних 

осіб; при цьому рішення про інвестування коштів самостійно приймається 

банками, які виступають основними покупцями акцій та облігацій 

підприємств. Структура фінансових продуктів на таких ринках є більш 

консервативною [288, c. 206]. 

 
52 Окремі дослідники виокремлюють не лише регіональну та глобальну фінансові 

системи, що цілком природно, але й розрізняють міжнародну (поєднання фінансових 

відносин на двосторонній основі) і транскордонну (функціонує на основі 

багатосторонніх стосунків) фінансові системи [244].   
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В. Корнеєв виокремлює декілька чинників, що визначають 

банкоцентричний характер фінансової системи: інсайдерська структура 

власності з переважанням великих корпоративних власників; стабільно 

висока частка банківського кредиту у фінансуванні реального сектора; 

спорідненість галузевої структури економіки і ринку цінних паперів; 

консервативний характер власників заощаджень (домогосподарства), які 

зазвичай обмежені у виборі фінансових продуктів [97].  

Варто зазначити, що «банківські» системи можуть бути 

найефективнішими на певних етапах економічного розвитку і 

неадекватними на інших. До 1970-х років «банківські» економіки 

Німеччини, Японії і Франції розвивалися помітно швидше, ніж «фондові» 

економіки Великобританії і США. У 1990-х роках ситуація змінилася на 

протилежну. Середньорічні темпи зростання ВВП у США сягнули 3,1%, 

Великобританії – 2,6%, Франції – 2,1%, Німеччині – 1,7%, Японії – 1,1%. 

Вважається, що банківські системи мають переваги на ранніх стадіях 

індустріалізації, в умовах фінансування капіталомістких об’єктів, за умов 

неефективності правової системи та невисокої частки наукоємних галузей 

в економіці, а також в невеликих, закритих та однорідних економіках 

[137]. Сьогодні модель фінансової системи в Україні є наближеною до 

банкоцентричної моделі, оскільки основним джерелом коштів для 

реального сектора економіки є кредити банків. Водночас, на відміну від 

класичного функціонування банкоцентричної моделі фінансової системи, в 

Україні банки не виявляють активності на фондовому ринку, передусім 

операцій з акціями підприємств. Твердження про банкоцентричність 

українського фінансового ринку на основі багатофакторних регресійних 

залежностей у вигляді рядів Фур’є має емпіричне обґрунтування [90].  

Фондова модель (англосаксонська, market-based financial system) 

розповсюджена у США, Австралії, Великобританії, Канаді, Туреччині, 

Мексиці, Гонконзі, Сінгапурі та Малайзії. Еталоном вважається США. У 

фондовій моделі основними фінансовими посередниками є фінансові 
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інститути (пенсійні, інвестиційні фонди, страхові компанії), що 

акумулюють ресурси, залучені на фондовому ринку шляхом розміщення 

корпоративних цінних паперів [117]. 

Фондова модель базується на принципах лібералізму і потенційно 

заохочує підприємницьку активність найактивнішої частини населення. 

Хоча малозабезпеченим групам створюється прийнятний рівень життя за 

рахунок різноманітних урядових трансфертів, загалом має місце значне 

майнове розшарування. Соціальна напруга пом’якшується через наявність 

порівняно рівних можливостей для особистого успіху в умовах ліберальної 

ринкової економіки і демократичного правління [87, c. 20]. 

Фінансова система англосаксонського типу краще пристосована до 

захисту інтересів кредиторів та інвесторів, а тому сприяє розвитку 

фінансового сектора. Водночас поверхнево вважати, що інституційна 

система європейського континентального типу для цього не така 

сприятлива. Недоліки такої класифікації у тому, що поділ країн за 

ознаками правової системи є некоректним з методологічної точки зору, 

оскільки за таким принципом можна охопити невелику кількість 

розвинених країн і порівнювати розвинений фондовий ринок у США із 

розвиненим банківським сектором у Франції чи Німеччині. Часто 

англосаксонська модель також необґрунтовано ототожнюється з 

ліберальною моделлю, а європейська континентальна – з соціально 

орієнтованою, що зумовлюється підміною понять, а саме ототожненням 

розміру фінансового сектора із фінансовою системою в цілому, як це 

простежується в роботах Р. Мертона, З. Боді, В. Долар [79, c. 118].  

Сьогодні відмінності між банкоцентричною та фондовою моделями 

стають менш помітними, адже фінансова глобалізація сприяє конвергенції 

окремих моделей фінансових систем. Відповідно з’являються підстави для 

тверджень про виникнення особливої моделі фінансової системи, що 

дістала назву змішаної моделі. Як приклад можна навести банкоцентричні 

фінансові системи Німеччини та Японії, які дедалі більше набувають рис 
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фондової моделі. Потреба у пенсійних фондах американського зразка 

зумовлена швидким старінням населення Німеччини та Японії, а також 

зростанням урядових видатків та потреб в капіталі корпоративного 

сектора. З цією метою уряди стимулюють операції нерезидентів на 

національному ринку капіталів. Як наслідок, у більшості країн 

континентальної Європи від початку 1990-х років внесено законодавчі 

зміни, що спрямовані на захист прав дрібних акціонерів. Зміни в 

регламентації діяльності фондового ринку європейських країн наближують 

структуру фінансової системи до англосаксонської моделі. Зокрема, 

еталонні принципи корпоративного управління (Principles Corporate 

Governance), прийняті OECР у 1999 р., ґрунтуються на англосаксонській 

моделі [246].  

Четверта модель фінансової системи – ісламська – привертає увагу 

експертного середовища через стрімкі економічні зрушення, що 

спостерігаються в мусульманському світі. Під час фінансово-економічної 

кризи 2008–2010 рр. саме ця модель була найменш вразливою, на відміну 

від трьох згаданих вище моделей фінансової системи. До ісламської 

фінансової системи відносять ісламські банки, небанківські фінансові 

інститути, ринок капіталу та фінансову інфраструктуру.  

Термін «ісламська фінансова система» з’явився ще у середині 1980-х 

років і її законів, дотичних до економічних, соціальних, політичних 

аспектів ісламської спільноти, сформульованих у шаріаті 

(мусульманському праві). Для фінансової системи ісламського світу 

важливі не лише заборона процентної ставки («ріба») та розподіл ризиків 

(«гарар»), але й відмова від спекуляцій («мейсір») та непорушність угод – 

іслам проповідує виконання договірних зобов’язань як найважливіший 

обов’язок сторін угоди [264, с. 7–9].53 

 
53 До посередницьких ісламських контрактів відносяться: Mudharabah/мудараба – 

участь у прибутках і збитках; Ujroh/вакала – агентські послуги, Takaful/такафул – 

ісламське страхування; Amanah/амана – поточні рахунки або рахунки до запитання; 
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Центрами ісламських фінансів є такі країни як Іран, Саудівська 

Аравія та ОАЕ, Бахрейн, Малайзія. Проте лише в Пакистані, Судані та 

Ірані фінансова система побудована виключно на ісламському 

фінансуванні. Останнім часом ісламські банки наявні і в Європі, США, 

Австралії. Наразі саме Великобританія є центром ісламського банкінгу. 

Для дослідження принципових функціональних зв’язків окремих 

фінансових систем нами використано квартальні дані обсягів 

кредитування, ВВП та інфляції (додаток Д). Взаємну залежність між 

зазначеними показниками досліджено для трьох періодів: 1975–1989, 

1990–2008 і 2010–2019 років. Такий вибір умовно відбиває періоди після 

розпаду Бреттон-Вудської системи, початку глобалізації та після 

фінансової кризи 2008–2009 років. Предметний інтерес становлять: 

а) характер впливу обсягів кредитування на ВВП, зокрема у контексті 

кращої придатності «банківських» систем для країн з нижчим рівнем 

доходу; б) зв’язок між кредитуванням економіки та інфляцією; в) реакція 

банківської системи на збільшення ВВП; г) вплив середовища з низькою 

процентною ставкою на характер функціональних зв’язків у розрізі 

окремих фінансових систем.  

Попередньо можна припустити, що висока залежність обсягів 

виробництва від обсягів кредитування має поєднуватися зі слабкою 

залежністю інфляції від цього показника і краще виявлятися у країнах з 

«банківською» та «ісламською» системами. Глобалізація мала б підсилити 

вплив кредитних механізмів на реальний сектор і послабити цей вплив на 

 

Kafalah/кафала – банківська гарантія та ін. До транзакційних належать контракти: 

змішані (Qardh hasan/кард-уль-Хасан – безвідсоткова позика або благодійний кредит), 

пов’язані з майном; часткової участі (Musyarakah/мушарака – спільний бізнес). 

Контрактами, що пов’язані з майном, є контракти торгового фінансування 

(Murabahah/мурабаха – перепродаж з торговою націнкою, Salam/бай салям – авансовий 

платіж, Bai’al-Inah/бай уль-Іна – продаж з правом викупу, bai’ Bithaman Ajil/бай 

битхаман аджил – угода з відстрочкою платежу) та цінні папери, що забезпечені 

активами (Ijarah/іджара – договір оренди, Іjarah Thumma Al Bai’/іджара тумма аль бай – 

оренда з правом викупу, Istishna/істисна – ф’ючерси, угода на термін) [179].  
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інфляцію. Подібне слід очікувати у післякризовому середовищі з низькою 

процентною ставкою. 

Емпіричні результати не заперечують стимулюючого впливу обсягів 

кредитування для країн континентальної Європи (Додаток Д, рис. Д1), але 

виключно для періодів 1970–1989 і 2010–2019 рр. Проте в обох випадках 

незначна вага CREDITt в декомпозиції залишків Yt означає, що зазначений 

стимулюючий вплив залишався слабким. Для англосаксонських країн 

спостерігалася поступова еволюція зв’язку між кредитами і ВВП: від 

негативного (1970–1989 рр.) до нейтрального (1990–2008 рр.) і 

позитивного (2010–2019 рр.). Подібно до країн континентальної Європи, 

декомпозиція залишків не виявляє вагомого впливу співвідношення 

«обсяги кредитування / ВВП» на обсяги ВВП.  

Країни Південної Європи демонструють виразну пряму залежність 

між обсягами кредитування і ВВП в обох періодах – докризовому і 

післякризовому, але цей зв’язок вагомий лише для періоду 1990–2008 рр., 

подібно до країн Північної Європи, але в цьому випадку в передкризових 

роках простежується обернена залежність між обсягами кредитування і 

ВВП.  

Для країн з ісламською банківською системою залежності між 

обсягами кредитування і ВВП немає для періоду 1990–2008 рр., але 

відповідний позитивний вплив з’являється у післякризовий період. Також 

вага CREDITt в декомпозиції залишків Yt  зростає в цей час до майже 10%.  

Cприятливий вплив обсягів кредитування дуже виразний для Японії і 

країн Південно-Східної Азії як у достатньо турбулентних 1976–1989 рр. 

(вага CREDITt в декомпозиції залишків Yt  виглядає незначною для 

азійських країн, але в Японії сягає 39%), так і глобалізаційних 1990–

2008 рр. (вага CREDITt в декомпозиції залишків Yt  зростає до 17% в 

азійських країнах, а в Японії − до 78%). У поєднанні з результатами для 

країн континентальної групи отримані результати можна розглядати на 

користь більшої дієвості «банківських» систем фінансування реального 
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сектора для країн з нижчим доходом, що реалізовують стратегію 

наздоганяючого економічного зростання.  

У післякризовому середовищі 2010–2019 рр. стимулюючий вплив 

банківських кредитів зберігається для країн Південно-Східної Азії, а для 

Японії – ні. Натомість з’являється стимулюючий вплив для Китаю (вага 

CREDITt в декомпозиції залишків Yt  зростає до 19%), що лише підсилює 

висновок щодо можливостей сприятливого зростання обсягів 

кредитування як засобу збільшення ВВП. Проте для країн Латинської 

Америки очікуваного сприятливого впливу не виявлено. Це означає, що 

низький рівень доходу не обов’язково передбачає появу стимулюючого 

впливу від збільшення обсягів кредитування. Очевидно, що вагоме 

значення мають інституційні характеристики конкретних країн. Зокрема, 

йдеться про скерування банківських кредитів на продуктивні інвестиції. 

Якщо ж кредитування використовується підприємствами реального 

сектора неефективно або більшість кредитів мають споживче спрямування, 

збільшення частки кредитів у ВВП найімовірніше матиме рестрикційний 

(обмежувальний) вплив.  

Обернений зв’язок між обсягами кредитування і ВВП виразно 

простежується у країнах ЦСЄ (у передкризових 1995–2008 рр. вага 

CREDITt в декомпозиції залишків Yt  становить максимально 19%, а в 

післякризових 2010–2019 рр. зростає до 36%). Таку залежність найлегше 

пояснити переважанням споживчого кредитування, яке пропонували філії 

іноземних банків, в економіках зі значним відставанням рівня приватного 

споживання та забезпечення житлом від середньоєвропейських показників. 

За таких умов виник підвищений попит на кредити, який втім заохочував 

зростаючі обсяги імпорту. Якщо прийняти «витіснення» місцевої продукції 

дешевшим (і більш якісним) імпортом (наприклад, автомобілі та інші 

товари довгострокового користування, побутова хімія тощо), можна 

пояснити негативний вплив від розширення обсягів кредитної діяльності. 

Ще один реалістичний механізм створює можлива переорієнтація місцевих 
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банків на кредитування домашніх господарств, що підвищило процентну 

ставку (серед інших чинників) і обмежило можливості для кредитування 

промислових та інших підприємств реального сектора.  

Специфіка України полягає у тому, що дуже виразний сприятливий 

вплив у 1995–2008 рр. змінюється на не менш вагомий негативний вплив у 

2010–2019 рр. (вага CREDITt в декомпозиції залишків Yt  приблизно 

однакова в обох періодах і досить висока – від 10–20% з горизонтом у 4 

квартали до майже 50% через 16 кварталів). Хоча можна припустити 

залежність вітчизняної економіки від тих самих механізмів негативного 

впливу, що й у країнах ЦСЄ, в Україні у післякризові роки більше виявили 

себе негативні явища у банківській системі, що стали наслідком саме 

кредитного буму передкризових 2005–2008 рр. (подібно до країн ЦСЄ, 

цьому сприяла присутність іноземних банків на внутрішньому ринку).    

Цілком передбачувано в Україні збільшення обсягів кредитування 

позначається прискоренням інфляції, окрім короткочасного горизонту для 

періоду 1995–2008 рр. Декомпозиція залишків виявляє, що вага CREDITt в 

змінах інфляції  незначна для періоду 1995–2008 рр., але для періоду 2010–

2019 рр. зростає до майже 30%. Натомість у країнах ЦСЄ впливу 

кредитування на інфляцію немає.  

В обох групах країн – англосаксонській і континентальній – період 

глобалізації позначається послабленням впливу кредитної активності на 

інфляцію (імпульсна функція), хоча в обох випадках декомпозиція 

залишків не виявляє вагомої інфляційної «віддачі» від збільшення обсягів 

кредитування для усіх часових періодів. Ситуація дещо інша для країн 

Північної і Південної Європи, де в 1990–2008 рр. обсяги кредитування 

визначали до 17 і 23% змін інфляції, відповідно. Як це демонструє 

імпульсна функція, у докризовий період інфляційний вплив відчутніший 

для країн Південної Європи, але в післякризовий період з’являється цілком 

протилежний дефляційний вплив.  
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Для періоду 1990–2008 рр. зниження цін внаслідок збільшення 

обсягів кредитування виявлено лише для ісламських країн і Китаю, але в 

обох випадках залежність змінюється на більш звичну інфляційну в 

післякризових 2010–2019 рр. При цьому для ісламських країн вага 

CREDITt в декомпозиції залишків CPIt  перевищує 20% для докризового 

періоду, а в післякризовий період стає мінімальною. Для Китаю якраз 

навпаки − обсяги кредитування починають бути вагомими у змінах 

інфляції в період 2010–2019 рр.  

Для країн Південно-Східної Азії вплив обсягів кредитування на 

інфляцію слабне від початку 1990-х років (вага CREDITt в декомпозиції 

залишків CPIt  не перевищує 7%), але в Японії залишається приблизно на 

тому ж рівні (вага CREDITt в декомпозиції залишків CPIt  поступово 

зростає до 23%). Також можна зауважити, що в період 1975–1989 рр. 

декомпозиція залишків виявляє вагомий вплив обсягів кредитування на 

інфляцію в країнах Південно-Східної Азії, тоді як цього немає в Японії.  

Загалом можна твердити, що глобалізація зразка 1990–2000-х років 

справді посилила зв’язок між обсягами кредитування і зростанням ВВП, 

тоді як послабнув вплив на інфляцію (передусім це стосується країн 

континентальної групи, Південно-Східної Азії і Японії). Такий вислід 

природно пояснити збільшенням пропозиції товарів і послуг, яке створює 

дефляційний тиск на ціни. Водночас на прикладі України виявлено, що 

сприятливий вплив на ВВП може поєднуватися зі значним інфляційним 

тиском.  

Після переходу до екстремальної низької процентної ставки вплив 

обсягів кредитування на дохід у більшості країн посилився (країни 

континентальної Європи, ісламські країни, Китай), хоча в окремих 

випадках це означає лише втрату попередньої негативної залежності 

(англосаксонські країни, країни Північної Європи). Натомість вплив 

послабнув у країнах Латинської Америки і Південно-Східної Азії, а також 

країнах Південної Європи (це можна пояснити впливом боргової кризи 
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2010–2013 рр.). Оскільки в Японії перехід до екстремально низької 

процентної ставки відбувся ще на початку 1990-х років і тоді сприяв 

зростанню ВВП, а після кризи 2008–2009 рр. такий вплив послабнув, 

можна припустити, що підсилення стимулюючого впливу обсягів 

кредитування під час зниження процентної ставки має тимчасовий 

характер.  

У країнах ЦСЄ докризовий та післякризовий вплив обсягів 

кредитування не відрізняється і в обох випадках виявився негативним. Це 

може означати відсутність переваг від збільшення обсягів споживчого 

кредитування, адже відкриття фінансових ринків та експансія іноземних 

банків позначилася передусім значним розширенням обсягів кредитування 

фізичних осіб, причому значні обсяги кредитів надавалися в іноземній 

валюті.  

Для України виразно помітно зміну напряму функціонального 

впливу зі стимулюючого на обмежувальний після 2010 р. Це означає, що 

численні заклики до відновлення обсягів кредитування, які посилилися в 

2017–2018 рр., не мають належного обґрунтування. Очевидно, що спочатку 

треба поліпшувати інституційне середовище, а вже потім розглядати 

різноманітні підходи до збільшення обсягів кредитування. Якщо цього не 

зробити, то навіть за умови значного зниження процентної ставки 

довгострокового стимулюючого ефекту може не бути. Щонайбільше 

стимулюючий ефект може бути короткочасним, як це спостерігається для 

докризових 1995–2008 рр., але потім контрастно змінюється на 

протилежний, адже надмірне покладання на споживче кредитування та 

численні зловживання у банківській системі створили чималі труднощі в 

подальшому – після 2010 р. За допомогою державних коштів довелося 

надавати фінансову підтримку проблемним банкам, а в 2016 р. виникла 

необхідність націоналізації найбільшого українського банку – 

«ПриватБанку».  
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Розглядаючи зворотну залежність обсягів кредитування від 

досягнутого рівня доходу (Додаток Д, рис. Д.3), помітно подібний характер 

цієї залежності в обох вимірах – часовому і покраїнному. У період 1975–

1989 рр. переважно зі збільшенням доходу відбувалося зниження 

співвідношення «обсяги кредитування / ВВП», хоча помітні деякі нюанси. 

У країнах континентальної Європи така залежність досить тривала в часі, 

тоді як в англосаксонських країнах і країнах Південно-Східної Азії 

відбувається корекція до рівноважного значення. Виняток становить 

Японія, де зі збільшенням ВВП спостерігається прискорене зростання 

обсягів кредитування. Втім, в усіх зазначених вище випадках вага Yt в 

декомпозиції залишків CREDITt невисока, що не дає змоги стверджувати 

про вагомість причинно-наслідкового зв’язку між ВВП і обсягами 

кредитування.  

З початком глобалізації європейські та англосаксонські країни 

виявляють стійку обернену залежність між ВВП і обсягами кредитування, 

тоді як ісламські країни спочатку демонструють корекцію цієї оберненої 

залежності  до початкового рівня (1990–2008 рр.), а в післякризових роках 

– потужне прискорене зростання обсягів кредитування у відповідь на 

збільшення ВВП. Певною мірою це нагадує Японію в 1970–2000-х роках.  

Примітно, що в 1990–2000-х роках країни Латинської Америки і 

Китай теж виявляють прискорене зростання обсягів кредитування 

порівняно з досягнутим рівнем ВВП. У 2010–2019 рр. така залежність 

зберігається лише в країнах Латинської Америки, тоді як Китай і країни 

Південно-Східної Азії перейшли до зменшення обсягів кредитування. 

Подібне спостерігалося у країнах ЦСЄ та Україні (в обох випадках вага Yt в 

декомпозиції залишків CREDITt трохи вища за 10%). Сповільнене 

зростання обсягів кредитування було притаманно Україні й раніше – у 

1995–2008 рр., тоді як в країнах ЦСЄ залежності не спостерігалося.  

На підставі отриманих результатів можна стверджувати про певні 

відмінності між континентальною і англосаксонською моделями в аспекті 



208 
 

 

стимулювання доходу, які зникають з часом. У ширшому контексті в 

період підвищеної цінової і грошової турбулентності 1975−1989 рр. 

збільшення обсягів кредитування саме «банківських» країн 

(континентальна Європа, Японія, до певної міри Південно-Східна Азія) 

мало стимулюючий вплив.  

Після початку глобалізаційних процесів на початку 1990-х років 

переважно підсилюється вплив обсягів кредитування на ВВП, а тим більше 

після зниження процентної ставки до рекордно низьких значень в 2008–

2019 рр. (за винятком країн Північної Європи, ЦСЄ і України). На користь 

банківської моделі свідчить досвід Китаю, де капітал залучається 

переважно у банківському секторі. Також простежується виразне 

послаблення зв’язку між обсягами кредитування та інфляцією. Переважно 

прискорене зростання обсягів кредитування спостерігається у країнах, що 

реалізовують політику «наздоганяючого» економічного зростання (країни 

Південно-Східної Азії, Японія, Китай).  

 

3.3. Місце та роль центральних банків у забезпеченні сталого 

розвитку банківської системи 

Ключовим елементом сучасної фінансової системи будь-якої країни є 

центральний банк. Як це показано вище, роль центробанків змінювалася 

переважно під впливом фінансових криз, які періодично виникали та 

вимагали належної реакції з боку монетарної влади. Попри відмінності у 

визначенні формальних цілей центрального банку, засадничою метою 

їхньої діяльності завжди було підтримання цінової стабільності, адже саме 

нестабільність у вузькому (споживчі ціни) і широкому розумінні (ціни і 

обмінний курс) ставали причиною дестабілізації фінансових ринків і 

надміру глибокого спаду виробництва. Здебільшого це ставало наслідком 

проблем у банківській системі.  

Будь-які еволюційні зміни світової банківської системи відбиваються 

на процесі функціонування національної банківської системи [119].  
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Як зауважує А. Цукерман [412], задля досягнення цілей цінової і 

фінансової стабільності сучасний центральний банк повинен мати 

достатній ступінь незалежності. Його найвищі керівники повинні мати 

достатньо тривалий термін перебування на посаді і не мати таких зв’язків з 

політикумом чи приватним сектором, що створюють конфлікт інтересів. У 

теоретичному контексті неокласичних моделей йдеться про уникнення 

перебільшених преференцій на користь показника безробіття, що зазвичай 

характеризує дискретну монетарну політику. У такому разі політики 

намагаються знизити безробіття нижче деякого рівноважного значення за 

допомогою несподіваного збільшення пропозиції грошової маси 

(монетарний сюрприз), але учасники ринку зазвичай передбачають такий 

перебіг подій, що призводить до підвищення інфляції понад оптимальний 

рівень. Подібні висновки пропонують неокейнсіанські моделі з 

недостатньою гнучкістю цін. 

Водночас опоненти незалежного центрального банку вважають, що 

за певних обставин незалежний статус не гарантує зниження інфляції до 

оптимального рівня. Г. Піга [641] вважає, що незалежний центральний 

банк може створити істотні деформації в економічній системі та потерпати 

від браку транспарентності, що суперечить логіці процесів у 

демократичних суспільствах. На підтвердження такої тези наводиться 

приклад націоналізації більшості центральних банків на початку ХХ ст., а 

також відомі аргументи М. Фрідмана щодо недоцільності зосередження 

надмірного впливу на монетарну політику в межах компетенції 

центрального банку. Відповідно критикується наднаціональний 

незалежний статус Європейського центрального банку. Приміром, це може 

перешкодити відновленню рівноваги доходу під час глибокої рецесії.  

Нижче у проекції на зазначені вище міркування проаналізовано 

тенденції в політиці центральних банків найбільших промислових країн, а 

на цій основі оцінено діяльність Національного банку України.  
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Європейський центральний банк 

Як зазначено у розділі 2, спробі створення економічного і 

монетарного союзу країн ЄС перешкодив демонтаж Бреттон-Вудської 

системи та фінансова криза 1973–1975 рр. Надалі створення 

Європейського монетарного союзу (European Monetary Union – EMU) 

відбувалося у три етапи [18]: 

1) 1990–1993 рр.– досягнення консенсусу щодо скасування перешкод 

для вільного руху товарів, послуг, людей і капіталу;  

2) 1994–1998 рр. – заснування Європейського монетарного інституту 

(European Monetary Institute), що проіснував з 01.01.1994 р. до 

01.06.1998 р., задля створення належних передумов для запровадження 

спільної валюти – євро. Головним було уникнути надмірних дефіцитів – 

бюджету і поточного рахунку – завдяки збалансованості фіскальної і 

монетарної політик країн – потенційних кандидатів для приєднання до 

Єврозони;  

3) 1 січня 1999 р. – запровадження євро. З 1 січня 2002 р. готівкові 

монети та банкноти набули широкого використання, а наприкінці лютого 

того ж року національні валюти країн Єврозони припинили своє 

функціонування. 

Функціонування Європейського центрального банку досліджено в 

працях таких вітчизняних науковців як О. Барановський, А. Бояр, 

О. Дзюблик, С. Савчук. Серед закордонних науковців можна виділити 

Дж. Клейса, О. Іссінга, К. Байєра. 

Ідея створення ЄЦБ належала міністру закордонних справ ФРН 

Г.Д. Геншеру. Цю ідею підтримали також канцлер ФРН Г. Коль, президент 

Франції Ф. Міттеран та президент Європейської спільноти Ж. Делор. За 

їхньою ініціативою був створений комітет Делора, до складу якого 

ввійшли голови всіх центробанків країн-членів, і у квітні 1989 р. 
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опублікували звіт Делора, в якому було зазначено три етапи 

запровадження європейської монетарної системи [730, p. 41]54. 

Роль ЄЦБ полягає у здійсненні нагляду за діяльністю зареєстрованих 

у країнах-членах ЄС банків, які належать до системно важливих, тобто 

[674]: а) сукупний розмір їхніх активів перевищує 30 млрд євро; 

б) сукупний розмір активів перевищує 5 млрд євро і 20% ВВП країн-членів 

ЄС, в яких вони зареєстровані; в) визнані національними органами 

пруденційного нагляду як системно – значимі для відповідної країни-члена 

ЄС; г) отримують пряму допомогу по лінії Європейського механізму 

фінансової стабільності і/або Європейського стабілізаційного механізму. 

Окрім того, ЄЦБ може віднести до категорії системно важливих банків і 

інші установи, які є значимими і мають на території не менше аніж двох 

країн ЄС відокремлені підрозділи. 

Інструменти монетарної політики, які використовує ЄЦБ, є 

аналогічними до тих, що використовує Бундесбанк [249]: операції 

відкритого ринку, рефінансування банків, визначення мінімальних 

резервних вимог для кредитних інституцій.  

Відповідно до умов Маастрихтського договору, Статуту ЄСЦБ та 

ЄЦБ було створено Європейську систему центральних банків (ЄСЦБ, 

European System of Central Banks, ESCB), до складу якої увійшли ЄЦБ та 

національні центральні банки країн-членів ЄС. 

Органом монетарного регулювання Єврозони є Євросистема 

(Eurosystem), утворена 18 країнами – членами ЄС, що запровадили євро як 

національну валюту: Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, 

Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, 

 
54 Зразком для інституційного впорядкування ЄЦБ стала німецька модель Бундесбанку. 

Саме останній брав активну участь в процесі, який привів до укладання 

Маастрихтського договору та розроблення критеріїв участі в Європейському 

монетарному союзі. У 1998 р. ЄЦБ заснований у Франкфурті-на-Майні як 

правонаступник Європейського монетарного інституту. Необхідною умовою 

входження країни до Єврозони є дотримання критеріїв, які зазначено в 

Маастрихтському договорі. 
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Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія. Євросистема складається з 

ЄЦБ і НЦБ країн, що входять у зону євро.  

Забезпечення цінової стабільності – це основне завдання 

Євросистеми, а також досягнення фінансової стабільності та фінансової 

інтеграції, що й об’єднує її учасників. Відповідні питання належать до 

дискусійних. Зокрема, в середині 2000-х років виникли пропозиції щодо 

віднесення ЄЦБ до категорії інституцій ЄС, які можуть підлягати 

політичному впливу з боку країн-учасниць. Як показали С. Ейнфінгер і 

М. Хоберіхтс [450], у теоретичному контексті неокейнсіанської моделі 

будь-які спроби послаблення максимально незалежного статусу ЄЦБ 

можуть мати протилежний ефект, адже за умов недостатньої довіри до 

центрального банку дотримання інфляційного таргету вимагає більш 

консервативної монетарної політики. Інакше кажучи, це означає 

підтримання вищої рівноважної процентної ставки, адже це враховуватиме 

вищу премію від ризику. Фінансова криза 2008–2009 рр. значною мірою 

знизила актуальність даної дискусії з погляду проведеного зниження 

процентної ставки, але не виключено, що заклики до більшого врахування 

особливостей поточної економічної політики країн-учасниць Єврозони 

поновляться після неминучого переходу до циклу підвищення процентної 

ставки, який можна очікувати вже після завершення пандемії COVID-19.  

У табл. 3.2 нами систематизовано останні в часі операції ЄЦБ, що 

потребували реакції ЄЦБ задля стабілізації доходу країн-учасниць ЄС.  

Оскільки перші ознаки нестабільності фінансових ринків з’явилися 

ще влітку 2007 р., довелося збільшити обсяги рефінансування проблемних 

сегментів, а водночас підвищити облікову ставку ЄЦБ. Задля запобігання 

підвищенню очікувань інфляції в липні 2008 р. цей показник було 

підвищено ще на 0,25 бп, що мало заспокоїти учасників фінансового 

ринку. Також у цей період відбувалися скоординовані з ФРС і 

швейцарським Центральним банком інтервенції на валютному ринку з 
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метою підтримання валютної ліквідності на світових ринках (при цьому 

спостерігався перехід від короткочасних до довгострокових позик).  

Таблиця 3.2 

Антикризові заходи в країнах Єврозони 

Початок 

кризових 

процесів в 

ЄС 

Причина виникнення 

 

Завдання, які ставив 

перед собою ЄЦБ 

 

Заходи, що вживав 

ЄЦБ 

 

1 2 3 4 

08.2007 р. На початку серпня BNP 

Paribas, акції якого 

обертаються на ринку 

цінних паперів, оголосив, що 

заморозить можливість 

виводу коштів інвесторів із 

трьох своїх фондів – таким 

чином заблокував клієнтам 

доступ до 2,2 млрд дол. Це 

пояснили різким падінням 

ліквідності та неможливістю 

визначити вартість деяких 

активів 

– стабілізація грошового 

сектора шляхом надання 

додаткової ліквідності, 

– запобігання 

інфляційним ризикам 

– операції з 

рефінансування на 

кредитному аукціоні 

за мінімальною 

ставкою зі строком 

погашення три або 

шість місяців, 

–підвищення 

облікової ставки до 

4,25% 

09.2008 р. – банкрутство Lehman 

Brother– четвертого 

інвестиційного банку в світі, 

як наслідок – скорочення 

кредитування у великих 

масштабах,  

– лавиноподібне списання 

активів з балансів банків, 

недовіра до банківського 

сектора  

– стабілізація 

фінансової системи, 

– відновлення 

довіри до банківської 

системи  

– рекапіталізація 

проблемних 

кредитних установ, 

– зниження облікової 

ставки до 1% 

07.2009 р. Європа стає епіцентром 

глобальної кризи:  

збільшуються відсотки 

позик державного боргу, 

зростає 

безробіття, зменшуються  

обсяги кредитування 

– гарантування 

фінансової допомоги 

країнам-членам 

Єврозони, 

– уникнення дефолту 

Греції, 

– запобігання 

інфляційним ризикам 

 

– створення 

Європейського 

фонду фінансової 

стабільності з 

обсягом 750 млрд 

євро, 

– викуп 

держоблігацій 

проблемних країн, 

– підвищення 

облікової ставки до 

1,5% 
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Закінчення таблиці 3.2 

1 2 3 4 

07.2011 р. головна причина погіршення 

банківського сектора – це 

криза суверенних боргів 

периферії Європи 

– задоволення потреби 

банків у доларовій 

ліквідності, 

– зниження 

дохідності за 

державними цінними 

паперами проблемних 

країн та підтримка їх 

платоспроможності 

 

– відновлення роботи 

кредитних аукціонів 

зі строком 7 днів, 1, 

3, 12 місяців за 

фіксованою ставкою 

і необмеженим 

лімітом, 

– надання 7- та 30- 

денних кредитів в 

доларах через 

кредитні аукціони та 

з необмеженим 

об’ємом ліквідності 

через своп-лінію з 

ФРС, 

– викуп державних 

облігацій на 

вторинному ринку, 

– зменшення 

резервних вимог до 

комерційних банків з 

2 до 1% за 

депозитами і 

борговими 

інструментами 

кредитних 

організацій 

2020 р. COVID-19 – «світовий 

фінансовий шок – 2020» 

ЄЦБ та ще п’ять 

центральних банків 

(Канади, 

Великобританії, Японії, 

США та Швейцарії) 

домовилися полегшити 

взаємне надання 

ліквідності у 

американській валюті  і  

здешевити кредити та 

пожвавити економічну 

активність бізнесу 

– регулятори 

вирішили знизити 

надання таких 

кредитів на 0,25%. 

Окрім того, 

іноземні банки, які 

позичатимуть долари 

у ФРС, надаватимуть 

їх у своїх 

юрисдикціях в 

щотижневому 

режимі на термін у 

84 дні, 

– зниження облікової 

ставки 

Джерело: складено автором на основі [48; 72; 73; 242; 243; 445]. 

Подібно до інших центральних банків, з початком світової 

фінансової кризи (вересень 2008 р.) ЄЦБ поєднав стандартне у таких 

випадках зниження процентної ставки (до 1% у травні 2009 р.) з низкою 
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додаткових нестандартних заходів, що мали на меті відновити довіру 

інвесторів та функціонування окремих сегментів фінансового ринку [440]. 

Було оголошено про надання необмеженого обсягу позик рефінансування, 

послаблено вимоги до застави при отриманні рефінансування (зокрема, 

рейтинги для цінних паперів було знижено з «А-« до «BBB-»), продаж 

частки валютних резервів, викуп державних цінних паперів країн 

Єврозони на суму 60 млрд євро (липень 2009 р.). Поєднання стандартних і 

нестандартних заходів дало можливість знизити спред між урядовими і 

корпоративними облігаціями до рівня серпня 2007 р., що засвідчило 

можливість відмови від стимулюючих заходів, проте ситуацію змінила 

грецька боргова криза. Вцілому, грошово-кредитна політика ЄЦБ мала 

загальний позитивний вплив на економіки Польщі, Угорщини та 

Чехії [763]. На початку травня 2010 р. спред між 10-річними облігаціями 

Греції і Німеччини сягнув 1000 бп. Виникли побоювання щодо 

платоспроможності не менш заборгованих Ірландії, Португалії, а дещо 

пізніше – Італії та Іспанії. Результуюче зниження вартості проблемних 

цінних паперів погіршило баланси фінансових компаній – тоді можливості 

для рекапіталізації за допомогою урядових коштів виглядали непевними з 

погляду значного збільшення державного боргу в 2008–2009 рр. Для 

стабілізації фінансових ринків було запроваджено Securities Markets 

Programme (SMP). Оскільки восени 2011 рр. боргова криза Єврозони 

загострилася, на початку жовтня було активізовано придбання урядових 

облігацій, у листопаді-грудні облікову ставку знижено ще на 50 бп. Для 

поліпшення ситуації комерційним банкам надавалося фінансування 

терміном на три роки (загальний обсяг склав близько 1 трлн євро).  

Монетарна політика ЄЦБ у 2010–2013 рр. вважається такою, що 

нетрадиційні інструменти використовувалися лише для підсилення 

стимулюючого ефекту від основного інструментарію – за допомогою 

зниження процентної ставки [411]. Такий вибір монетарної політики 

пояснюється специфікою інституційного середовища Єврозони, яке 
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поєднує банківську структуру фінансового ринку з функціонуванням 

суверенних держав. Орієнтація на цінову стабільність у середньостроковій 

перспективі передбачає таргетування грошової маси і обсягів 

кредитування, а це визначає вибір інструментів монетарної політики. 

Використовуючи високий ступінь автономії, ЄЦБ в публічній комунікації 

перейшов від проблематики довіри (credibility) до стабільності (stability), а 

також фактично відмовився від запевнень, що «ніколи» не виступатиме 

«кредитором останньої надії» [684]. Поки що такий  підхід спрацьовує, але 

багато залежатиме від здатності своєчасно перейти до неминучого 

підвищення облікової ставки і скорочення пропозиції грошової маси, що 

може бути складним в неоднорідному середовищі країн Єврозони.  

Примітно, що в післякризових 2015–2018 рр. ЄЦБ утримався від 

підвищення процентної ставки після того, як до такої політики перейшла 

американська ФРС. Така політика відповідає логіці найновіших 

неокейнсіанських моделей з урахуванням банківського сектора, коли 

центральний банк таргетує короткочасну процентну ставку за допомогою 

операцій відкритого ринку [640]. Це дозволяє уникнути агресивної реакції 

на підвищення інфляції та пов’язаної з цим нестабільності процентної 

ставки і доходу.  

На сьогодні ЄЦБ залишається практично єдиним центральним 

банком з-поміж найбільших європейських країн, що враховує пропозицію 

грошової маси [510]. Така позиція більше відповідає логіці кейнсіанської 

теорії чи навіть її посткейнсіанських моделей. Оскільки пропозицію 

грошової маси визначає попит на кредити, який зростає під час 

економічного буму і спадає під час рецесії, грошова маса стає ендогенною, 

тобто залежною від сукупного попиту. Втім, отримані нами емпіричні 

результати не показують вагомої залежності обсягів кредитування від 

ВВП, хоча імпульсна функція показує обернену залежність між цими 

двома показниками (додаток Д). Це може означати, що потенційно 

залежність між ВВП і грошовою масою існує, але не реалізується на 
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практиці. Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

монетарна політика ЄЦБ сприяла відновленню економіки країн ЄС завдяки 

відновленню довіри до банківської системи, посиленню контролю та 

регулювання фінансової системи, підвищенню капіталізації банківських 

інституцій. При цьому вдало використано незалежний статус ЄЦБ задля 

проведення стимулюючої монетарної політики в неоднорідному 

середовищі країн Єврозони.  

Центральний банк Великобританії (Банк Англії) 

Функціонування Центрального банку Великобританії досліджено в 

працях таких науковців як М. Щеглюк, І. Кавіцька, Т. Латковська, 

Г. Азаренкова, І. Шкодіна, М. Гойхман, О. Мозговий, В. Романчукевич, а 

також іноземних дослідників: R. Harrison, M. Joyce, M. Tong, R. Woods, 

G. Kapetanios, H. Mumtaz, I. Stevens, K. Theodoridis та ін. Британська 

банківська система базується на багаторічних історичних традиціях і є 

однією з найбільших інноваційних систем у світі. Банк Англії є 

найстарішим центральним банком у світі (1694 р.), що слугує емісійно-

касовим центром країни. У своїй діяльності Банк Англії спирається не на 

правові норми, а на різноманітні правила і процедури, які регламентують 

діяльність кредитно-банківських установ («джентельментські угоди» між 

цими установами та Банком Англії). Формально Банк Англії є незалежним 

від уряду, проте працює під керівництвом міністерства фінансів. 

Основними трьома цілями Банку Англії визначено [12]: 1) підтримка 

вартості національної валюти, головним чином за допомогою операцій на 

відкритому ринку, узгоджених з урядом (здійснення монетарної політики); 

2) забезпечення стабільності фінансової системи через прямий контроль 

над банками й учасниками фінансових ринків Сіті і забезпечення стійкої й 

ефективної системи платежів; 3) забезпечення і підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності фінансової системи усередині країни і зміцнення 

позицій Лондонського Сіті як провідного міжнародного фінансового 

центру.  
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Метою грошово-кредитної політики Банку Англії є забезпечення 

цінової стабільності для підтримки економічних цілей уряду, зокрема 

зростання економіки та зайнятості. Стабільність цін визначається як 

цільовий показник уряду на рівні 2% інфляції, яку Банк Англії прагне 

досягти через рішення, прийняті Комітетом з монетарної політики 

(Monetary Policy Committee) [293]. 

 У Великобританії грошово-кредитна політика, як правило, 

здійснюється через облікову ставку Банку Англії (Official Bank Rate), за 

якою Банк кредитує фінансові установи і яка впливає на весь спектр 

процентних ставок, установлених комерційними банками, іншими 

установами для своїх вкладників і позичальників. Проте члени Комітету 

монетарної політики приймають і визначають основні засади грошово-

кредитної політики [99]. 

 На сьогодні поняття «цінова стабільність» у більшості країн світу 

наповнена практичним змістом. Саме низький рівень інфляції свідчить про 

це. Оскільки немає очікувань підвищення інфляції, існують можливості 

для політики кількісного пом’якшення. Втім навіть така монетарна 

політика вважається недостатньою. Зокрема, Говард Девіс зазначає про 

надмірну увагу до інфляції та ігнорування дисбалансу фінансового 

сектора, який може мати непередбачувані довгострокові наслідки [422].  

У табл. 3.3 охарактеризовано найважливіші позиції монетарної 

політики Банку Англії зі стабілізаційною метою.  

Таблиця 3.3 

Антикризові заходи Банку Англії  

Початок 

кризових 

процесів у 

Велико-

британії 

Причина виникнення 

 

Завдання, які 

ставив перед собою 

Банк Англії 

 

Заходи, що вживав Банк 

Англії 

 

1 2 3 4 

08.2007 р. Через проблеми з ліквідністю 

один з найбільших банків  

стабілізація 

грошового сектора  

– гарантування за всіма видами 

депозитів банку Northen Rock, 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 

 країни Northen Rock звернувся 

до Центробанку за кредитом у 

розмірі 3,2 млрд дол. 

шляхом надання 

додаткової 

ліквідності 

– націоналізація Northen Rock, 

що коштувало уряду 119 млрд 

фунтів стерлінгів 

09.2008 р. банкрутство банку Bradford & 

Bingley – частково через 

кредитний ризик 

– стабілізація 

фінансової системи, 

– відновлення 

довіри до банківської 

системи  

– націоналізація Bradford & 

Bingley, що коштувало уряду 

14 млрд фунтів стерлінгів, і 

фактично банк розділили на 

дві частини: портфель 

іпотечних книг та 

інвестиційних портфелів 

залишився у державному 

розпорядженні Bradford & 

Bingley, а мережа депозитів та 

філій (і ліцензія на 

використання назви B&B для 

цих аспектів) була 

продана Abbey National, що 

належить іспанській групі 

Santander 

04–10. 

2008 р. 

проблеми з ліквідністю 

британської банківської 

системи 

стимулювання 

розвитку економіки 

– банкам запропоновано своп 

високоякісних цінних паперів, 

забезпечених іпотекою, на 

державні облігації строком до 

3 років. До кінця січня 2009 

року загальний обсяг активів, 

які обміняли на державні 

облігації, становив 185 млрд 

фунтів стерлінгів. Така 

тимчасова програма була 

продовжена на необмежений 

строк через незадовільний стан 

банків, 

– стрес-тести оцінили потреби 

банків у капіталі:  

• 20 млрд фунтів стерлінгів 

надано банку RBS в обмін на 

звичайні акції (15 млрд фунтів 

стерлінгів) і привілейовані (5 

млрд фунтів стерлінгів). 

Відбулася відставка голови 

ради директорів і заміна 

президента банку. У результаті 

частка держави становила 58% 

акцій банку;  

•17 млрд фунтів стерлінгів 

надано банкам Lloyd TBS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_National
https://en.wikipedia.org/wiki/Santander_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Santander_Group
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Закінчення таблиці 3.3 

1 2 3 4 

   HBOS в рамках їхнього злиття. 

Додаткові умови угоди: 

переоцінка вартості банку 

HBOS перед злиттям 

(скорочення вартості HBOS 

удвічі). Голова ради 

директорів і президент HBOS 

склали свої повноваження. У 

результаті державі належало 

44% акцій об’єднаного банку 

02.2009 р. проблеми з ліквідністю 

британської банківської 

системи 

впровадження 

програми захисту 

активів 

– у рамках цієї програми банки 

могли придбати гарантії від 

втрат понад встановленого 

рівня за певними класами 

активів, 

– Комітет з монетарної 

політики знизив офіційну 

ставку Банку Англії до 0,5% 

Комітет з монетарної політики у період з березня 2009 р. до липня 2013 р. санкціонував купівлю 

активів вартістю 375 млрд ф. ст. – переважно це були боргові цінні папери уряду або 

першокласні цінні папери 

 

03.2020 р. COVID-19 – «світовий 

фінансовий шок – 2020» 

пожвавлення 

економічної 

активності бізнесу 

 

Джерело: складено автором на основі [240; 293; 376; 617; 715]. 

 

У відповідь на кризові явища 2008–2009 рр. Банк Англії знизив 

облікову ставку до заледве 0,5% у березні 2009 р. (з 5% у жовтні 2008 р.), 

але цього виявилося недостатньо для запобігання глибокій рецесії. Надалі 

головним монетарним інструментом стала політика кількісного 

пом’якшення за допомогою придбання державних цінних паперів. Це мало 

знизити кошти обслуговування державного боргу і підвищити вартість 

фінансових активів задля стимулювання ВВП і уникнення дефляції. 

Щоправда, ефекти від перших раундів кількісного пом’якшення були 

частково нівельовані відмовою від банківських кредитів на користь 

запозичень на фондовому ринку та зростаючою емісією банківських акцій і 
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облігацій з метою поповнення капіталу. Загалом приймається, що після 

придбання урядових облігацій на 200 млрд фунтів пропозиція грошової 

маси зросла в середньому на 122 млрд фунтів, або на 8%.  

З березня 2009 р. до 2012 р. здійснена Банком Англії купівля 

державних цінних паперів становила 14% ВВП, що допомогло збільшити 

пропозицію грошової маси [154], але головним результатом такої політики 

все-таки вважається запобігання системним банкрутствам у фінансовій 

сфері. Це зумовило відмову від придбання короткочасних облігацій на 

користь довгострокових цінних паперів. Втім така політика містить 

щонайменше два ризики. Якщо в майбутньому процентна ставка зросте, 

центральний банк матиме втрати від зменшення вартості портфеля активів, 

адже процентна ставка і вартість облігацій мають від’ємну кореляцію. 

Придбання іпотеки містить інший ризик, адже може відбутися передчасне 

погашення боргових зобов’язань.  

Ще один ризик пов’язаний зі змінами обмінного курсу. Оскільки 

грошова емісія зазвичай супроводжується зниженням обмінного курсу, 

виникають підстави для валютних війн, що може мати негативні наслідки 

у довгостроковому періоді. Окрім того, девальвація загрожує 

прискоренням інфляції, яке може нівелювати ефект від стимулювання 

виробництва. Саме це сталося у Великобританії. Станом на кінець 2011 р. 

інфляція зросла до 5%, а очікуваного відновлення динаміки ВВП так і не 

відбулося (у 2012 р. ВВП зріс лише на 0,7%). Це створило дилему для 

Банку Англії: гальмування інфляції вимагало підвищення процентної 

ставки, тоді як стагнація виробництва – зниження вартості кредитних 

ресурсів [635]. Облікова ставка залишалася низькою до жовтня 2017 р., але 

в 2013 р. Банк Англії відмовився від придбання урядових облігацій. Цьому 

передували досить суперечливі заяви. 

У серпні 2013 р. чільні посадовці Банку Англії оголосили, що 

підвищення облікової ставки або відмови від придбання урядових 

облігацій не буде аж доки безробіття не знизиться до 7% або не 



222 
 

 

відбудеться значного посилення інфляційних очікувань, або не виникне 

загроза фінансовій стабільності. У лютому 2014 р. безробіття знизилося до 

7%, але підвищення облікової ставки так і не відбулося. Натомість у серпні 

2016 р. облікову ставку було знижено з 0,5 до 0,25% та здійснено 

четвертий раунд кількісного пом’якшення, оскільки були побоювання 

щодо можливої рецесії після голосування за вихід Великобританії з ЄС 

(Brexit). Придбання урядових облігацій було доповнено заходами щодо 

стимулювання банківського кредитування. Від початку 2017 р. Банк Англії 

утримувався від згортання монетарних стимулів, хоча спостерігалося 

локальне прискорення інфляції, а ВВП повернувся до рівноважного рівня. 

Перехід до більш рестрикційної монетарної політики відбувся лише 

наприкінці року. Зрозуміло, що з початком епідемії COVID-19  відновлено 

експансійну монетарну політику.  

Отже, можемо ствердно сказати, що Банк Англії постійно генерує 

нові ідеї, активно реалізовує програму структурних реформ, забезпечуючи 

тим самим подолання негативних наслідків фінансових криз та забезпечує 

цінову стабільність для підтримки економічних цілей уряду, зокрема 

зростання зайнятості та економіки. 

Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки 

Головною ланкою грошово-кредитної системи США є ФРС, яка 

визначає стандарти монетарної політики для інших центральних банків, а 

передусім ЄЦБ, Банку Англії, Банку Японії тощо. Значна залежність 

монетарної ситуації у світі від показників США має належне емпіричне 

обґрунтування. Достовірно ФРС має найбільш незвичну структуру серед 

всіх центральних банків світу, що досить часто викликає суперечливі 

оцінки. Проте лауреат Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц 

заявив, що американський банківський сектор проявив себе як джерело 

шкоди для суспільства, а не здорова сила розвитку, тому стає гострою 

потреба у створенні нових банків, а не рятування «кризових 

гігантів» [259]. 
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Творці закону про ФРС навмисно відкинули концепцію єдиного 

центрального банку, намагаючить досягти такої структури, яка б 

відображала розподіл обов’язків між регіонами, приватним сектором та 

державою, а також між банкірами, бізнесменами та населенням. Це 

привело до формування такої структури, що включає сьогодні федеральні 

резервні банки, Раду керуючих ФРС, Федеральний комітет по операціях на 

відкритому ринку (FOMC), Федеральну консультативну раду і близько 

4800 банків – членів ФРС [157, c. 419]. 

Загалом ФРС виконує п’ять загальних функцій [707]:  

1) проведення монетарної політики задля сприяння максимальній 

зайнятості, стабільним цінам та помірним довгостроковим процентним 

ставкам в економіці США; 2) забезпечення стабільності фінансової 

системи, з одночасною мінімізацією та стримуванням системних ризиків 

шляхом активного моніторингу; 3) сприяння  безпеці та надійності 

окремих фінансових установ; 4) сприяння безпеці та ефективності 

платіжно-розрахункової системи; 5) захист прав споживачів. 

При створенні ФРС територія США була поділена на 12 округів, 

кожен з яких був окремо включений в Резервний банк [707]. На окрему 

увагу заслуговує Федеральний резервний банк Нью-Йорка, адже в цьому 

окрузі розташована значна кількість найбільших комерційних банків 

США, здійснюється активна діяльність на ринках облігацій та іноземної 

валюти. ФРБ Нью-Йорка – єдиний, що є членом Банку міжнародних 

розрахунків, а президент ФРБ Нью-Йорка – єдиний серед президентів ФРБ, 

що є постійним членом FOMC і віце-президентом цього комітету [157, 

c. 420]. 

Всі ФРБ є квазіприватними, які володіють акціями свого округу, 

дивіденди по акціях яких не перевищують 6% річних. Попри те що 

формально ФРС США не підпорядковується уряду, Білий дім все ж має 

вирішальний вплив на її роботу, через те що президент США призначає 

https://www.federalreserve.gov/%20aboutthefed/structure-federal-reserve-system.htm
https://www.federalreserve.gov/%20aboutthefed/structure-federal-reserve-system.htm
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членів керівного органу ФРС – Раду директорів, включаючи голову та 

віце-голову. 

Слід зазначити, що фізичні особи та юридичні, але не банки, також 

можуть підписатись на акції резервних банків, щоправда, такі цінні папери 

не випускаються в обіг, окрім того, для їх власників існують два серйозних 

обмеження: акціонерам заборонено придбавання та володіння акціями на 

суму, що перевищує 25 000 доларів, а також вони позбавлені права 

голосу [134]. 

Грошово-кредитне регулювання ФРС здійснюється за допомогою 

таких інструментів: зміна норми обов’язкових резервів для комерційних 

банків та інших кредитних установ, зміна облікової ставки кредитування 

ФРС, операції ФРС на відкритому ринку.  

У табл. 3.4 починаючи з 2007 р. і дотепер умовно виділимо такі 

етапи, які потребували від ФРС США вжиття відповідних заходів, як 

традиційних, так і нетрадиційних, для покращення економічної ситуації 

країни.  

Таблиця 3.4 

Антикризові заходи американської ФРС 

Період 

кризових 

процесів у 

США 

Причина 

виникнення 

Завдання, які ставила 

перед собою ФРС 

Заходи, що вживала ФРС 

1 2 3 4 

2007–2008 рр. Банкрутство 

інвестиційних 

банків Lehman 

Brothers (якому ФРС 

не допомогла), Bear 

Stearns, Merill Lynch 

та страхової компанії 

AIG 

– стабілізація фінансової 

системи, 

– стабілізація зовнішніх 

валютно-фінансових ринків 

– зниження ставки 

федеральним фондом (в 

декілька етапів: з 5,25 до 

0,25%), 

– зниження дисконтної ставки 

до рівня 0,5%, 

– надання кредитної лінії AIG 

максимальною сумою 85 млрд 

дол. терміном до 2-х років під 

ринкові відсоткові ставки 

(Libor+3,5%),– подовження 

кредитної лінії  
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 

   AIG до 5 років з додатковою 

сумою 38 млрд дол. із 

зниженням ставки і відкриття 

додаткової лінії в сумі 38 

млрд дол. (освоєно 20,5 млрд 

дол.), 

– фінансування двох дочірніх 

структур AIG – Maiden Lane II 

LLC та Maiden Lane III LLC 

на суму 19,5 та 24,3 млрд дол 

відповідно, 

– фінансування 14 

центробанків терміном від 1 

до 95 днів (Великобританії, 

Канади, Японії, ЄЦБ тощо) на 

суму понад 10 трлн дол. США 

– придбання знецінених  

боргів банків, 

– придбання облігацій 

іпотечних компаній: FNMA,  

Після того як ставки було знижено практично до 0, стандартні засоби стимулювання фінансової 

системи вичерпали свої можливості, ФРС вимушена була застосувати такі заходи політики – 

кількісне пом’якшення (розширення балансу ЦБ шляхом придбання активів на відкритому 

ринку) і якісне пом’якшення (зміна структури активів, що є на балансі, на користь нових 

фінансових інструментів – QE1, QE2, QE3), зберігаючи базову ставку, близьку до 0. 

11.2008–

05.2010 рр. 

(QE1) 

 

 

 

 

підтримка стагнуючого 

ринку нерухомості (влито 

2,1 трлн дол.) 

Fannie Mae, FNLMC, Freddie 

Mac,  

– придбання довгострокових 

казначейських цінних паперів 

11.2010–

07.2011 рр. 

(QE2) 

 загальне стимулювання 

економічної активності 

країни без прискорення 

базової інфляції 

– придбання довгострокових 

казначейських облігацій на 

суму 600 млрд дол.  

09.2011–

12.2012 рр. 

 

Стимулювання  

сукупного попиту в  

економіці 

запуск програми «Твіст», 

метою якої було зниження 

довгострокових кредитних 

ставок 

 

– придбання казначейських 

цінних паперів терміном від 

6-ти до 30-ти років на суму 

400 млрд дол., 

– продаж короткострокових 

казначейських цінних паперів 

терміном погашення до 3-х 

років 
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Закінчення таблиці 3.4 

1 2 3 4 

09.2012–

10.2014 рр.  

(QE3) 

 досягнення стабілізуючого 

ефекту за допомогою 

антикризових заходів у 

фінансовому секторі 

 

– придбання ФРС іпотечних 

цінних паперів протягом 

невизначеного строку на суму 

40 млрд дол.,  

– придбання FOMC 

казначейських цінних паперів 

на суму 85 млрд дол. 

Починаючи з грудня 2013 р. ФРС почала згортання програми QE3, щомісячно зменшуючи обсяг 

придбання казначейських облігацій до 10 млрд дол. , іпотечних цінних паперів – до 5 млрд дол. 

У жовтні 2014 р. придбання цінних паперів було здійснено востаннє.  

Почався процес переходу від політики кількісного пом’якшення до кількісного посилення. 

10.2017 р. –

прогноз до 

12.2021 р. 

 - зростання ефективності 

грошово-кредитної 

політики, 

- реалізація програми по 

скороченню «роздутого» 

балансу регулятора 

 

Джерело: складено автором на основі [262; 305; 318; 393; 648]. 

Одним з головних критеріїв успішності стабілізаційної політики 

ФРС став перехід до зростаючої траєкторії фондового ринку вже на 

початку 2009 р. [479]. Що більше, часткове припинення програми 

кількісного пом’якшення у ІІ кварталі 2010 р. позначилося відновленням 

спадної тенденції на фондовому ринку, яка припинилася лише після 

поновлення політики придбання урядових облігацій пізніше, восени 

2010 р. Загалом у 2009–2014 рр. відбулося три раунди кількісного 

пом’якшення. До жовтня 2014 р. баланс ФРС зріс до 4.5 трлн дол., або 

вп’ятеро порівняно з докризовим рівнем [562]. До вересня 2017 р. баланс 

ФРС залишався без змін, а згодом розпочалося поступове скорочення 

грошової бази, яке тривало до серпня 2019 р. (цей показник знизився до 3,8 

трлн доларів).  

У програмі кількісного пом’якшення ФРС використовувала покупку 

як державних облігацій, так і забезпечених іпотекою цінних паперів для 

зниження довгострокових процентних ставок, особливо для житлової 

іпотеки [154]. Переважно такий крок оцінюється як єдино можливе 



227 
 

 

рішення для конкретних умов фінансової кризи 2008–2009 рр. [319; 597], 

але не бракує критичних зауважень: а) «витіснення» з ринку державних 

облігацій приватних компаній; б) зниження довіри до центрального банку, 

а відповідно – зростання інфляційних очікувань; в) зниження банківських 

резервів; г) заохочення політики збільшення дефіциту бюджету і 

державного боргу.  

Період низьких процентних ставок завершився в грудні 2015 р., коли 

ФРС перейшла до політики поступового підвищення облікової ставки. 

Загалом до 2018 р. ставку було підвищено на 0,25 пп вісім разів. Лише в 

липні 2019 р. ставку було знижено на 0,25 пп з міркувань зростаючої 

економічної невизначеності. Таке рішення розцінювалося як недвозначне, 

адже хоча економіка США перебувала у зростаючій фазі, інфляція 

становила близько 2%, а ціновий ефект від запровадженого імпортного 

мита ще не матеріалізувався. Передчасне послаблення монетарної політики 

могло призвести до «перегріву» економіки, прискорення інфляції та 

«бульбашки» на фондовому ринку [562]. Втім дискусійні питання зникли з 

початком пандемії COVID-19 навесні 2020 р., коли з’явилася нагальна 

потреба у черговій стабілізації економіки.  

Практично відразу ж було знижено процентну ставку та 

запроваджено додаткові заходи щодо збільшення пропозиції грошової 

маси. Зокрема, 15 березня 2020 р. Правління ФРС оголосило чергові зміни 

у вікні знижок: а) звуження коридору базової ставки порівняно зі ставкою 

овернайт (це має сприяти більш активному використанню вікна 

депозитарними установами для задоволення несподіваних потреб у 

фінансуванні); б) депозитарні установи отримали право брати позики у 

вікні дисконтування на понад 90 днів [718]. 

Отже, аналіз діяльності ФРС США засвідчив, що використання 

традиційних інструментів грошово-кредитної політики і регулювання 

фінансових ринків виявилося недостатнім для стабілізації фінансової 

системи США під час кризових явищ 2008–2009 рр. Поставленої мети було 
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досягнуто за допомогою нетрадиційних підходів, передусім політики 

кількісного пом’якшення за допомогою придбання урядових облігацій, що 

дозволило оперативно мінімізувати ризики, стабілізувати фінансові ринки і 

забезпечити нормальну діяльність банківської системи США. Разом з тим 

слід зауважити, що відразу ж після появи ознак стабілізації економіки ФРС 

перейшла до поступового підвищення процентної ставки (осінь 2015 р.). 

Також вартує уваги, що реакція на кризові явища в зв’язку з пандемією 

COVID-19  поки що не передбачає оголошення нових раундів політики 

кількісного пом’якшення.  

Національний банк України 

Подібно до інших країн, основними цілями НБУ розглядається 

досягнення стабільності банківської системи, створення здорового 

конкурентного середовища серед учасників банківського ринку, а також 

захист інтересів вкладників і кредиторів [292].  

Відповідно до Конституції України основною функцією 

Національного банку України є забезпечення стабільності грошової 

одиниці (ст. 99), і тому реалізація основної функції НБУ досягається, як 

мінімум, через виконання чотирьох функціональних завдань [267]: 

стабілізацію цін, процентної ставки, обмінного курсу і банківської 

системи.  

У Законі України «Про Національний банк України» зазначається, 

що «грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, 

стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці 

України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного 

балансу» [206]. 

Побудова ефективної грошово-кредитної політики є надзвичайно 

важливою та актуальною, оскільки від її ефективності залежить ефективне 

функціонування економіки в цілому. Головним суб’єктом грошово-

кредитної політики є НБУ, Рада якого самостійно розробляє основні засади 
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грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. 

Основними об’єктами, на які спрямовується вплив грошово-кредитної 

політики, є грошова маса, процентні ставки, швидкість обігу грошей тощо. 

Традиційно основні засади грошово-кредитної політики України за 

останні роки базуються на таких основних принципах [207]:  

– пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в 

державі;  

– дотримання режиму плаваючого обмінного курсу; 

 – перспективний характер прийняття рішень;  

– прозорість діяльності Національного банку;  

– інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного 

банку. 

У контексті оцінки дієвості інструментів монетарної політики НБУ 

варто акцентувати, що країни, які продемонстрували позитивну динаміку 

до зростання, дедалі більше опановують складний і диверсифікований 

арсенал інструментів монетарної політики. В Україні, в основному, всі 

регулюючі інструменти НБУ спрямовані на стабілізацію банківських 

установ, тому пріоритетними інструментами його грошово-кредитної 

політики можна визначити: 1) процентну політику; 2) політику 

обов’язкових резервів; 3) операції на відкритому ринку; 4) політику 

рефінансування. 

У табл. 3.5 умовно виділено декілька етапів, що потребували від 

НБУ як традиційних, так і нетрадиційних заходів, які мали на меті 

фінансову стабілізацію та покращення економічної ситуації країни.  
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Таблиця 3.5 

Антикризові заходи НБУ 

Період 

кризових 

процесів 

Причина 

виникнення 

Завдання, які ставив 

перед собою НБУ 

Заходи, що вживав 

НБУ 

1 2 3 4 

2008–

2009 рр. 

– зростання грошо-

вої маси, 

– скорочення 

ресурсної бази 

банків, 

– падіння 

обмінного курсу 

гривні, 

– скорочення обся-

гів кредитування  

– стабілізація фінансової 

системи, 

– балансування грошово-

кредитного і валютного 

ринку країни, 

– довіра до банківської 

системи 

– цільове надання 

стабілізаційних 

кредитів, 

– обмеження на 

дострокове вилучення 

депозитів, 

– емісія депозитних 

сертифікатів НБУ, 

– валютне 

регулювання, 

– зниження облікової 

ставки 

2012–

2013 рр. 

– криза базових 

відносин у 

соціально-

економічній та 

політико-правовій 

сферах 

– зниження інфляції (у 

2013 р. зафіксовано 

дефляцію на рівні 0,5%) 

– стабілізація та зміцнення 

банківського сектора, 

– застосування режиму 

валютного таргетування 

обмінного курсу 

– підвищення норми 

обов’язкового 

резервування до 4%, 

– стрімке підвищення 

облікової ставки, 

– рефінансування 

банківських установ 

(2014 р. – 165 347 млн 

грн, що у 2,5 рази 

більше ніж у 2013 р.) 

У 2014 р. відбувся перехід до гнучкого курсоутворення і монетарного таргетування 

2015–

2017 рр. 

– різке знецінення 

гривні, 

– ескалація військо-

вого конфлікту на 

сході України 

– зменшення інфляції, 

– обмеження попиту на 

іноземну валюту,  

– стримування девальва-

ційного тиску на гривню 

– підвищення облікової 

ставки до 30% 

(04.03.2015), 

– зниження рівня 

облікової ставки до 

18,5%,  

– використання режиму 

інфляційного 

таргетування 

У 2015 р. грошово-кредитна політика НБУ мала явні ознаки експансійної, проте на 

практиці – жорсткою, наслідком якої стала «пастка офіційної облікової ставки», яка то 

збільшувалася, то зменшувалася. 
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Закінчення таблиці 3.5 

1 2 3 4 

З 2016 р. НБУ перейшов до режиму таргетування інфляції, який передбачав 

використання таких важелів: норми обов’язкового резервування (3% – для строкових, 

6,5% – для депозитів на вимогу), вузький коридор процентних ставок на міжбанку 

(близько 4%), проведення не регулярних операцій на відкритому ринку. 

2018–до 

тепер 

 – досягнення цілей щодо 

інфляції згідно з «Основ-

ними засадами монетарної 

політики» 

 

Джерело: [168]. 

 

Після початку кризових явищ на світових ринках (вересень 2008 р.) 

реакцією НБУ було обрано зростання грошової маси, що вкупі з 

девальвацією гривні та підвищенням процентної ставки мало стабілізувати 

економіку, але однаково не вдалося уникнути глибокого спаду 

виробництва – на 16% у 2009 р. Такий перебіг подій не дивує, адже в 2006–

2008 рр. вітчизняні банки позичали кошти за кордоном задля збільшення 

обсягів споживчого та іпотечного кредитування. Після стрімкої девальвації 

гривні виявилося, що зовнішні зобов’язання банківської системи не 

відповідають структурі її активів (балансовий ефект). Окрім того, 

скорочення обсягів виробництва погіршило платоспроможність 

позичальників, а спадна корекція цін на ринку нерухомості – якість 

банківської застави. Не дивно, що зросли інфляційні ризики, виникла 

розбалансованість грошово-кредитного і валютного ринку, знизилася 

довіра до банківської системи [98].  

Зі стабілізаційною метою НБУ використав підвищення ставок 

рефінансування, цільове надання стабілізаційних кредитів, встановлення 

обмежень на дострокове вилучення депозитів, емісію депозитних 

сертифікатів НБУ, встановлення лімітів відкритої валютної позиції, 

рекапіталізацію проблемних банків [131]. Однак так і не вдалося 

оперативно загальмувати інфляцію та відновити обсяги кредитування. 

Банківську систему не було оздоровлено, що в поєднанні з погіршенням 
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фінансового стану рекапіталізованих банків заклало підвалини для 

майбутніх труднощів. Власні проблеми створювала необхідність ліквідації 

грошового «навісу», адже передкризові 2006–2007 рр. позначилися 

екстремально високим зростанням обсягів кредитування і грошової маси.  

Зрозуміло, що така ситуація передбачала не менш контрастний  

перехід до зменшення грошових агрегатів. Необхідність такого маневру не 

завжди сприймалася як обґрунтована. Приміром, О. Мельниченко [154] на 

підставі сповільнення темпу зростання грошової маси до 4% в 2009 р. 

стверджує, що НБУ діяв у протилежному напрямі щодо заходів 

центробанків розвинених країн, хоча й визнає факт стрімкого зростання 

активів  у докризові часи (40% – за 2007 р., 80% – за 2008 р.). Подальше 

зменшення пропозиції грошової маси на 6% у 2012 р. розглядається 

ознакою дефіциту коштів для діяльності суб’єктів господарювання, що 

спричинило дефляційні процеси в економіці і, як наслідок, зниження 

темпів зростання ВВП. 

Зрозуміло, що в післякризовому контексті з’явилися численні 

пропозиції доповнити нібито занадто жорсткі монетаристські підходи 

заходами з арсеналу кейнсіанської школи. Д. Павлючков і О. Дахно [177] 

припустили, що монетарну політику необхідно будувати на основі 

поєднання використання важелів, заходів та інструментів, що впливають 

не лише на фінансовий (грошово-кредитний), а й реальний сектор 

економіки.  

О. Дзюблюк і Г. Забчук [61] закликали не лише до селективного 

кредитування, але й субсидування процентних ставок. Зрозуміло, що це 

виразно контрастує є пропозиціями економістів неокласичної школи, що 

заперечували будь-які переваги штучного зниження процентної ставки як 

такого, що матиме інфляційні наслідки і погіршить стан реального сектора. 

Хоча субсидовані позики використовувалися з певним успіхом у країнах 

Південно-Східної Азії, їхнє використання у країнах Латинської Америки 
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стало одним з джерел прискорення інфляції (поряд з дефіцитом бюджету) і 

спаду виробництва.  

Як зауважують В. Міщенко і Льон [159], за умови поширення 

відповідальності центрального банку на сферу державних фінансів і 

управління державним боргом зростає небезпека, що фіскальна політика 

уряду домінуватиме над монетарною, що часто спостерігається в багатьох 

країнах під час фінансових і банківських криз, а в Україні відбувалося в 

2008–2009, а згодом у 2014–2016 рр.  

Емпіричні дослідження показують, що ключем до зниження 

процентної ставки та збільшення пропозиції грошової маси в Україні 

слугує поліпшення сальдо бюджету [284]. Окрім того, це дає змогу знизити 

інфляцію, тоді як експансійна монетарна політика має виразний 

інфляційний вплив. Присутність «неокейнсіанських» механізмів для шоку 

податків виявлено і в інших дослідженнях [30]. Також підтверджується 

прямий зв’язок між дефіцитом бюджету та інфляцією.  

Відповідно, найкращим способом узгодження фіскальної і 

монетарної політики стає зниження дефіциту бюджету України та 

зменшення витрат на його фінансування з боку уряду та НБУ [109; 149]. 

Водночас не можна погодитися, що слід активізувати співпрацю уряду та 

НБУ в напрямі надання державних гарантій реальному сектору економіки 

за кредитами комерційних банків. 

З початку 2014 р. чергові кризові явища спричинили відплив коштів 

з банківських рахунків (у січні–березні обсяг депозитів населення в 

національній валюті зменшився на 32,3 млрд грн, в іноземній – на 

3,1 млрд дол. США), що вимагало підтримки ліквідності банків з метою 

уникнення кризи неплатежів та забезпечення вчасного виконання 

зобов’язань банків перед вкладниками. Додаткові труднощі створила 

девальвація гривні, що позначилася негативним балансовим ефектом. На 

жаль, відмова від валютного «якоря» для цін не була доповнена 

системними діями НБУ щодо переходу до іншого «якоря» стабільності, що 
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призвело до прискорення інфляції.  Цілком обґрунтовано тодішні дії НБУ в 

частині адміністративних заходів і валютних інтервенцій виявилися 

непослідовними і малорезультативними [139].  

Перехід до таргетування інфляції загалом слід оцінити позитивно, 

попри дещо сповільнене гальмування цінової динаміки в 2016–2017 рр.55. 

Можна погодитися, що лише в першому півріччі 2019 р. стійка тенденція 

до уповільнення інфляції, якій сприяла жорстка монетарна політика, дала 

змогу НБУ перейти до зниження облікової ставки [261]. Зокрема, 

послабленню інфляційного тиску сприяло зміцнення обмінного курсу 

гривні та розширення внутрішньої пропозиції на окремі продукти 

харчування.  

З аргументами посткейнсіанської школи перегукуються твердження, 

що збільшення мінімального обсягу статутного капіталу банку не є досить 

ефективним заходом регулювання та підвищення стабільності банківської 

системи України, оскільки набагато важливішим є регулювання напрямів 

вкладання капіталу [141]. Вже післякризові явища не лише 2008–2009 рр., 

але й початку 2014 р., що зі всією очевидністю показали недоречність 

експансійної монетарної політики НБУ. С. Шумська [290] висловлює 

незадоволення тим, що підтримка економічного зростання не є 

пріоритетом НБУ, перебуваючи в ієрархії цілей на третьому місці після 

цінової та фінансової стабільності. Cтверджується, що згортання грошової 

пропозиції задля гальмування інфляції може негативно вплинути на 

зниження монетизації економіки і сприятиме рецесії. В іншій праці 

стверджується, що політика таргетування інфляції призводить до 

 
55 Спочатку (до 2015 р.) було створено технічні передумови для таргетування інфляції:  

започатковано реформування НБУ, побудовані макроекономічні моделі та квартальний 

прогнозний цикл [261]. Далі у першій половині 2015 р. були створені належні 

інституційні передумови: змінено процес прийняття рішень щодо монетарної політики 

НБУ, запроваджено роботу Комітету з монетарної політики НБУ, впроваджено 

публікацію Інфляційного звіту НБУ, розроблено Стратегію монетарної політики НБУ 

на 2016–2020 роки. З другої половини 2015 р. триває впровадження ключових 

елементів інфляційного таргетування.  
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стиснення грошової маси, зниження показника монетизації економіки та 

сповільнення економічної динаміки [278, c. 302–320].  

Як показало наше дослідження, збільшення заощаджень в Україні не 

має впливу на процес кредитування, а в короткочасному періоді навіть 

виникає негативний ефект, що відрізняє її від англосаксонських країн чи 

країн Північної Європи і Південно-Східної Азії (Додаток Г). З іншого боку, 

не бракує країн, де залежність якраз обернена, наприклад – Китай. Цілком 

можливо, що мається на увазі акумуляція заощаджень для кредитування 

інвестиційних проєктів та інновацій [574], але у такому контексті 

доречніше звернутися до інституційних механізмів перерозподілу 

кредитних ресурсів.  

Можна погодитися, що для процесу кредитування необхідні 

заощадження, але тоді суперечливо виглядає пропозиція щодо 

інструментів інвестиційного рефінансування банків. Якщо під цим 

розуміти звичайні емісійні інструменти, то без опори на заощадження це 

матиме цілком протилежні наслідки, ніж очікуване збільшення обсягів 

кредитування. Ще небезпечніше спробувати запровадити в Україні 

пропозиції ММТ щодо заміщення заощаджень емісією боргових 

зобов’язань уряду (розділ 1). Таке можна розглядати для найбільших 

промислових країн, та й то з великою обережністю, але для України 

загрожує втратою довіри до банківської системи, що лише створить 

чергову фінансову кризу і аж ніяк не допоможе збільшенню заощаджень. 

За відсутності припливу капіталу (тобто імпорту заощаджень) 

збільшення внутрішніх заощаджень, які в Україні вкрай низькі (Додаток Г, 

рис. Г.1ї), вимагає підтримання достатньо високої доходності депозитів, а 

також цінової і грошової стабільності (за умов заниженого обмінного 

курсу гривні деяке зміцнення вітчизняної грошової одиниці може бути 

продуктивним чинником стимулювання доходу). Саме така монетарна 

політика проводилася в 2017–2018 рр. Оскільки посилення ролі банків як 

інституту фінансового посередництва вимагає довіри до банківської 
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системи, проведене у 2016−2017 рр. очищення від неплатоспроможних 

банків лише поліпшило ситуацію.  

З погляду стимулювання продуктивної кредитної активності, що 

збільшує дохід (як показано у Додатку Д, цю рису було втрачено у 

післякризовий період), на додачу до цінової і грошової стабільності, яка 

може бути недостатньою для попиту на інвестиційний ресурс найкраще 

використати інституційні заходи. Насамперед важливо позбутися 

можливостей неповернення кредитів, якими часто зловживають вітчизняні 

позичальники. Передусім це стосується кризових періодів, коли під 

прикриттям об’єктивних труднощів насправді йде пошук шляхів 

неповернення отриманих кредитів.  

З іншого боку, саме кризові періоди є етапом переосмислення 

економічних процесів, аналізу домінуючих парадигм та внесення 

необхідних коректив. Не стало винятком останнє в часі переосмислення 

монетарної політики центральних банків, її спроможності забезпечувати 

стабільність банківської системи і стабілізацію доходу навколо деякого 

рівноважного рівня. Аналізуючи антикризову політику центральних банків 

найбільших країн світу, немає підстав вважати, що у післякризовому 

середовищі відбувся відхід від класичних постулатів, згідно з якими 

стабільність рівня цін – це основна ціль грошово-кредитної політики. Як це 

помітно передусім на прикладі американської ФРС, після періоду 

екстремально низької процентної ставки та використання нетрадиційних 

немонетарних інструментів (політика кредитного і кількісного 

пом’якшення, політика балансових рахунків тощо) надалі відбувається 

перехід до більш звичної монетарної політики з характерним підвищенням 

процентної ставки (період 2016–2018 рр.). Водночас не виключено, що за 

останні десятиліття істотно знизився рівень рівноважної процентної 

ставки, а це може істотно обмежити можливості традиційних інструментів 

монетарної політики, як процентна ставка чи резервні вимоги. Проте 

навряд чи дієвою альтернативою можуть стати операції з урядовими 
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борговими зобов’язаннями, як це пропонують теоретики ММТ, адже 

природним обмеженням для такої політики слугує рівень державного 

боргу. При перевищенні цим показником деякого безпечного «порогу» 

виникатимуть проблеми з довірою до обох політик − фіскальної і 

монетарної.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Однією з характерних особливостей світової економіки є те, що 

кризові явища приводять до радикальних змін у світовій фінансовій 

системі. Приміром, Велика депресія 1929–1933 рр. остаточно зруйнувала 

золотий стандарт, а економічні труднощі на зламі 1960–1970-х років 

зумовили демонтаж механізмів Бреттон-Вудської системи фіксованих 

обмінних курсів та перехід до плаваючого обмінного курсу основних 

світових валют. Дуже ймовірно, що такі наслідки світової фінансової кризи 

2008–2009 рр. як перехід до тривалого перебування на екстремально 

низькому («нульовому») рівні процентної ставки та рекордне зростання 

рівня державного боргу матимуть не менш радикальний вплив, зокрема, з 

урахуванням тенденції до більшої закритості національних фінансових 

ринків в середовищі з екстремально низькою процентною ставкою та 

зростанням обсягів державного боргу.  

 

Проведене дослідження дає можливість зробити такі висновки:  

1. Зазвичай кризові явища стають наслідком надмірного збільшення 

грошової маси та обсягів кредитування, що створює тиск на валютні 

резерви або сприяє виникненню «бульбашок» на окремих товарних і 

фінансових ринках (це більше приматанно кризам останніх двох 

десятиліть). Виникненню кризових явищ сприяє підтримання фіксованого 

обмінного курсу, причому навіть за умови проведення зваженої фіскальної 

політики, а неодмінним елементом фінансових криз стають проблеми в 
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банківській системі. Загалом виникає складне переплетіння надмірної 

грошової маси, інституційних та регуляторних проблем. У більшості 

випадків ситуацію ускладнює значний державний борг. 

2. Перехід до системи плаваючих обмінних курсів основних світових 

валют із середини 1970-х років не вирішив двох ключових проблем, що 

зумовили крах Бреттон-Вудської системи: автоматичного підтримання 

рівноважного обмінного курсу та симетричного вирівнювання платіжного 

балансу, коли зусилля країн з від’ємним сальдо поточного рахунку 

підтримуються відповідною політикою країн з додатним сальдо експорту-

імпорту товарів і послуг.  

3. Подальше реформування світової фінансової системи має 

спиратися на глибоку інституціоналізацію міжнародних механізмів 

координації економічної політики. Оскільки попередні кризові явища не 

спричинили до відповідної корекції власної економічної політики, це 

означає потребу в міжнародному моніторингу поточної економічної 

ситуації та вразливості окремих країн до кризових явищ. Необхідні 

механізми для визначення рівноважних обмінних курсів найбільших 

світових економік. Доречно повернутися до пропозицій щодо формування 

декількох валютних зон, але з можливістю періодичної корекції обмінних 

курсів світових валют (щоправда, у межах пануючих трендів) під 

наглядом, наприклад, МВФ. Для країн з низьким доходом доречно 

відновити обмежений контроль короткочасних потоків капіталу і не 

поспішати з лібералізацією потоків капіталу, аж доки не буде створено 

відповідне інституційне середовище.  

4. У період підвищеної цінової і грошової турбулентності 

1975−1989 рр. збільшення обсягів кредитування «банківських» країн 

переважно стимулювали зростання ВВП, тоді як у «фондових» 

англосаксонських країнах спостерігалося цілком протилежне. З початком 

глобалізаційних процесів сприятливий вплив обсягів кредитування 

переважно посилився (окрім країн континентальної Європи), включно з 
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післякризовим періодом 2010–2019 рр. За останнє десятиліття виняток 

становить Японія, де відбувається корекція рівноважного рівня показника 

«кредити / ВВП» після тривалого періоду низької процентної ставки, який 

було започатковано на початку 1990-х років. Втім, рекордно низька 

процентна ставка не гарантує отримання стимулюючого впливу від 

збільшення обсягів кредитування понад досягнутий рівень ВВП, як це 

виявлено для країн Латинської Америки і ЦСЄ.  

5. У 1975–1989 рр. обсяги кредитування мали виразний інфляційний 

вплив. Така залежність зберігається в 1990–2008 рр. (за винятком 

ісламських країн і Китаю), але вага обсягів кредитування в змінах інфляції 

переважно зменшується. У післякризовому середовищі з низькою 

процентною ставкою інфляційний вплив від збільшення обсягів 

кредитування зберігається у низці країн (ісламські країни, Китай, 

Латинська Америка), але його немає у країнах англосаксонської і 

континентальної груп та Південної Європи.  

6. Прискорене зростання обсягів кредитування у відповідь на 

збільшення ВВП спостерігалося із середини 1970-х років у Японії (до 

2008 р.), а від початку 1990-х років − у країнах Латинської Америки і 

Китаї. У решті країн у процесі глобалізації простежується сповільнене 

зростання обсягів кредитування. У післякризових 2010–2019 рр. 

прискореним зростанням обсягів кредитування вирізняються лише 

ісламські країни і країни Латинської Америки.  

7. Для України збільшення обсягів кредитування мало стимулюючий 

вплив на ВВП у 1990–2000-х роках, але останнім часом простежується 

виразний рестрикційний вплив. Незалежно від характеру впливу на дохід, 

більші обсяги кредитування є інфляційними. Для обох періодів – 1985–

2008 і 2010–2019 рр. – збільшення ВВП позначається зниженням 

співвідношення «кредити / ВВП», що засвідчує відсутність тенденції до 

прискореного зростання обсягів кредитування. 
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8. Проаналізувавши місце та роль центробанків у забезпеченні 

сталого розвитку банківської системи, з упевненістю стверджуємо, що при 

стабільній економічній ситуації в країні вони керуються принципами 

класичного постулату монетаризму. Хоча у кризові періоди досліджувані 

нами центробанки застосовували і нетипові інструменти грошово-

кредитної політики з метою підвищення ліквідності банківської системи 

задля стимулювання розвитку економіки країни, після відновлення 

економічної рівноваги зазвичай відбувається перехід до поступового 

підвищення процентної ставки, як це виявилося у США (осінь 2015 р.). 

Також вартує уваги, що реакція американської ФРС на кризові явища у 

зв’язку з пандемією COVID-19 поки що не передбачає оголошення нових 

раундів політики кількісного пом’якшення.  

 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора: [99; 103; 109; 110; 117; 118; 119]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 

СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ ПІСЛЯ СВІТОВОЇ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008–2009 РОКІВ 

 

4.1. Стан європейської банківської системи в сучасних умовах 

Як показано у попередніх розділах, перебування на низькому рівні 

процентної ставки створює низку проблем для банківської системи: 

зменшення маржі, відтік депозитів, посилення конкуренції з 

небанківськими фінансовими компаніями. З іншого боку, тривале 

зниження процентної ставки само по собі означає очікування не менш 

довготривалої стагнації інвестицій, що пов’язане з численними ризиками. 

За таких умов банки як джерело вартісної інформації та експертизи 

отримують додаткові переваги, які можуть виявитися вирішальними у 

конкуренції з небанківськими установами.  

Тенденція зменшення кількості кредитних інститутів (КІ) ЄС–28, яка 

розпочалася у 2009 році, продовжилась і в 2018 році, хоча й повільнішими 

темпами: їх кількість зменшилася до 6088 (-2,6%), порівняно з 2017 роком. 

Кожен четвертий КІ припинив своє існування після фінансової кризи 

2008–2009 років (рис. 4.1).  

Раціоналізація в банківському секторі ЄС також зачепила банківські 

відділення. У 2019 р. їх кількість зменшилася на 6% порівняно з 2018 р. 

Якщо до початку фінансової кризи 2008–2009 рр. простежувалася 

позитивна динаміка кількості відділень, після – негативна (Додаток Е, рис. 

Е.1). Тенденція до зменшення кількості відділень відбиває не лише реалії 

післякризової консолідації банківських установ, але передусім ширше 

використання інтернет-банкінгу, адже більше половини користувачів 

(54%) використовували його в 2018 р., порівняно з 51% у 2017 р. та 25% у 

2007 р. Найбільшого скорочення в абсолютних показниках у 2018 р. 
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зазнали Німеччина (2185 одиниць), Італія (1920) та Іспанія (1314). Лише 

Болгарія відкрила 82 нових відділення [345, p. 11].  

 

Рис. 4.1. Кількість кредитних інститутів ЄС, 2000–04.2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі [472]. 

 

Попри скорочення мережі, активи банків ЄС зросли у 2018 р. до 

43,35 трлн євро, з них – 30,9 трлн євро в Єврозоні (Додаток Е, рис. Е.2). 

Експансія відбулася в основному за рахунок країн Єврозони (1,6%) [353]. 

У 2019 р. активи монетарно-фінансових інститутів (МФІ) становили 45,52 

трлн євро, з них 32,4 трлн євро припадає на МФІ в Єврозоні (загальний 

обсяг сукупних активів зріс на 5%).  

У 2018 р. серед чотирьох найбільших європейських країн лише 

Франція мала значне зростання активів банківського сектора – на 

4,2%, Італія та Іспанія – відповідно на 1,3 та 2,9%. Країнами з найбільш 

значним зменшенням активів були Кіпр (-13,1%) і Латвія (-19,5%) [345, p. 

21] 56. 

 
56 У 2019 р. з-поміж країн Єврозони найбільшу питому вагу в загальному обсязі 

банківських активів банківського сектора мали: Франція – 29% (9,32 трлн євро), 

Німеччина – 26% (8,31 трлн євро), Італія – 11% (3,72 трлн євро) та Іспанія – 8% (2,68 

трлн євро). Усі вищезгадані країни в 2019 р. продемонстрували позитивну динаміку, а 

найбільший приріст відбувся в Німеччині (7%). Серед менших країн Єврозони 
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Сім з 50 найбільших європейських банків з активами 3,1 трлн євро 

мають штаб-квартиру в Німеччині (Додаток Е, рис. Е.3). Франція та 

Великобританія мають в цьому рейтингу по шість банків, з активами 7,6 та 

6 трлн євро відповідно [316]57. Загальні зобов’язання (пасиви) фінансового 

сектора станом на березень 2020 р. досягли 30,03 трлн євро, збільшившись 

за досліджуваний період на 41,2% (Додаток Е, рис. Е.4). 

Пріоритетність банківського кредитування залишається 

специфічною характеристикою європейської економіки. Загальна сума 

виданих кредитів МФІ ЄС зросла на 2,5% у 2018 р. і сягнула понад 

25,1 трлн євро (Додаток Е, рис. Е.5). Зростання відбулося в основному за 

рахунок позик для нефінансових установ (без придбання урядових 

облігацій), що зросли на 3,4% до більш ніж 15,5 трлн євро [345, p. 19].  

Обсяги кредитування домогосподарств Єврозони зростають вже 

четвертий рік поспіль (на 540 млрд євро з 2015 р.). Позики, надані 

нефінансовим корпораціям (НФК) (сектор включає всі приватні та 

державні підприємства, які виробляють товари або надають нефінансові 

послуги) в ЄС зросли на 3,8% у 2018 р. – майже до 5,5 трлн євро (це 

найвищий показник з 2012 року) [345, p. 19].  

Такі показники означають, що банки європейських країн успішно 

подолали наслідки боргової кризи 2010–2013 рр. Оскільки в структурі 

кредитування переважають позики для НФК і домогосподарств 

(Додаток Е, рис. Е.6), це засвідчує спрямованість банків щодо надання 

кредитів реальній економіці. Хоча відразу ж після початку кризових явищ 

 

найбільше зростання відбулося в Ірландії – 14% (4% від усіх активів), а скорочення – на 

Мальті – 9% (0,13% від активів) [702]. 
57 Згідно S&P Global Market Intelligence вже сьомий рік поспіль найбільшим в Європі 

банком за розміром активів є HSBC Holding PLC. Фінансова установа, що базується у 

Великобританії, на кінець 2018 р. володіла активами на загальну суму 2,2 трлн євро. 

Французький BNP Paribas SA посідає друге місце (2,04 трлн євро), а інший 

французький банк Crédit Agricole Group – третє місце (1,9 трлн євро). Німецький 

флагманський банк Deutsche Bank займає 5-те місце (1,6 трлн євро). Іспанська компанія 

Banco Santander SA зайняла 4-ту позицію, однак можливе об’єднання між Deutsche 

Bank та Commerzbank AG може привести до утворення банку з сукупними активами 

1,8 трлн євро [316]. 
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2008–2009 рр. у країнах ЄС підвищена залежність від банківського сектора 

спровокувала зменшення обсягів кредитування (див. рис. 1.2), передусім 

для МСП, що обмежило можливості для інвестицій та поглибило спад 

виробництва [642], надалі ситуація поліпшилася. 

Нефінансовим корпораціям у сфері нерухомості, професійних, 

науково-технічних, адміністративних та допоміжних послуг надано 

третину (36,9%) кредитів у 2018 р., а в 2019 р. цей показник зріс до 37,6% 

(Додаток Е, рис. Е.7). На виробничий сектор, а також оптову і роздрібну 

торгівлю припало 14,1 та 12,9% відповідно [345, p. 21]. 

Як уже зазначалося, найбільшу питому вагу у виданих кредитах 

займають кредити домогосподарств та неприбуткових організацій, що їх 

обслуговують. У 2019 р. цей показник в Єврозоні становив 5,94 трлн євро, 

з них левову частку становлять позики на придбання житла – 

4,53 трлн євро, що відновили зростання з 2015 р. (Додаток Е, рис. Е.8). 

Зниження процентної ставки до «нульового» рівня не стало 

перешкодою для поновлення банківського кредитування, попри 

зменшення маржі, відтік депозитів та посилення конкуренції з НФК. Окрім 

переваг як джерела вартісної інформації та експертизи, комерційні банки 

почали використовувати деякі особливості нових умов58. Оскільки для 

стимулювання інвестиційного процесу важливо знизити довгострокову 

процентну ставку, банки отримали можливість такої трансформації за 

допомогою дешевших короткочасних ресурсів (maturity transformation). Як 

показали Д. Квінт і Д. Рабанал [649], комерційні банки можуть 

використовувати дешеві короткочасні депозити для фінансування 

довгострокових інвестиційних проєктів (вважається, що вартість такого 

фінансування не може змінюватися з часом). Зазначена кредитна політика 

найкраще справджується у відповідь на фінансові шоки, які призводять до 

 
58 Довший час вважалося, що монетарна політика центрального банку здатна вплинути 

на короткочасну процентну ставку, але не впливає на довгострокові ставки з міркувань 

нестабільних очікувань довгострокової динаміки та премії від ризику («Greenspan 

conundrum»).  
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втрати банківського капіталу, зниження банківських спредів, інвестицій і 

зайнятості. Втім така політика втрачає привабливість за умови відновлення 

звичного макроекономічного стану, коли короткочасні процентні ставки 

нестабільні й можуть перевищувати рівень довгострокової ставки.  

Стабілізації банківської системи сприяли заходи щодо збільшення 

ліквідності, які реалізував ЄЦБ. Хоча традиційні (зниження процентної 

ставки) і нетрадиційні (кількісне пом’якшення) заходи було запроваджено 

із запізненням порівняно зі США59, у липні 2012 р. вдалося знизити 

дохідність урядових облігацій країн Єврозони, що було важливим у розпал 

боргової кризи і допомогло стабілізації фінансової системи [378]. Як 

довено на прикладі Італії, після отримання довгострокового 

рефінансування від ЄЦБ терміном на три роки банки відновлювали 

кредитування [386]. Водночас значні ресурси спрямовувалися на 

придбання урядових облігацій, що частково нівелювало стимулюючий 

ефект. Також менш ефективними виявилися заходи щодо поліпшення 

економічної ситуації окремих банків за допомогою урядової допомоги. 

Такі банки переважно не поліпшили власних показників у післякризовому 

середовищі [489].  

Подібні результати отримано для вибірки 340 банків з понад 50 

країн [377]. Більша урядова підтримка для банківського сектора схиляє до 

більшого ризику, передусім у кризовий період. Адміністративні 

регулятори здатні обмежити надмірну активність комерційних банків та 

пов’язаний з цим моральний ризик у таких сферах, як ринки урядових 

цінних паперів і нерухомості, страхування, володіння нефінансовими 

компаніями, ринок нерухомості. Повчально, що вимоги до капіталу банків 

та різноманітні банківські регулятори виявилися нездатними 

нейтралізувати додатковий ризик для банків, що використовували 

 
59 Процентну ставку було знижено до нульового рівня у вересні 2014 р. (ФРС зробила 

це у грудні 2008 р.), а програма повноцінного кількісного пом’якшення розпочалася 

лише у березні 2015 р. (ФРС почала реалізовувати таку політику відразу ж після краху 

Lehman Brothers).   
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державну підтримку, хоча це спрацювало для банків, які не мали такої 

можливості. Отримані результати означають, що доцільно не лише 

посилювати ринкову дисципліну, але й уникати надмірної диверсифікації 

комерційних банків та концентрації банківської системи. Доцільність 

обмеження розміру банків задля більшої надійності банківської системи 

отримано за даними 254 банків країн БРІКС за період 2005–2014 рр., 

причому кризові явища 2008–2009 рр. лише підсилюють такий 

висновок [416].  

Оцінюючи ефективність кредитної політики країн Єврозони, окремі 

дослідники на підставі моделі DSGE, яка враховує особливості фінансових 

циклів та можливості спільної макропруденційної політики, стверджують, 

що не потрібно прагнути до конвергенції співвідношення «обсяги 

кредитів / ВВП» для найбільших європейських країн і країн периферії 

[645]. Макропруденційні заходи доцільно запроваджувати на рівні окремих 

країн. Певні переваги для заходів на наднаціональному рівні з’являються 

лише після збільшення обсягів кредитування між країнами понад 45% від 

загального обсягу. Такі результати до певної міри послаблюють 

аргументацію на користь банківського союзу, але можуть відбивати 

відмінності щодо досягнутого ступеня економічного розвитку та якості 

інституцій. Якщо обидва ці показники вирівняються, можна сподіватися на 

більшу ефективність спільного регулювання банківського сектора.  

В іншому дослідженні основною причиною, що сповільнює процес 

реформування банківського нагляду і страхування депозитів, названо саме 

існуючі відмінності між національними системами банківського нагляду 

[554]. Зокрема, відповідні зміни повільніше здійснюються у країнах з 

більшою кількістю банків. Політичні чинники впливають менше. З іншого 

боку, отримано, що надійна загальноєвропейська схема страхування 

депозитів прискорює запровадження вимог капіталізації. Цілком природно, 

що цьому опираються країни з високим рівнем державного боргу.  
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У 2018 р. залучені депозити країн ЄС зросли на 2,8% − до 

23,6 трлн євро (Додаток Е, рис. Е.9), причому понад половину приросту 

припало на Францію − 346 млрд євро (депозити МФІ у цій країні зросли 

майже на 185 млрд євро). Депозити нефінансових установ зросли на 

162 млрд євро у Франції, на 109 млрд євро – у Німеччині та на 

113 млрд євро – у Великобританії [345, p. 18].  

Один із важливих показників стану банківської системи – 

рентабельність власного капіталу банків (ROE) – ключовий показник для 

оцінки привабливості банківського сектора для інвесторів. На жаль, 

рентабельність європейських банків залишається низькою (рис. 4.2), що є 

наслідком складної економічної ситуації в країнах ЄС протягом останніх 

років. В 2008 р. від’ємне значення ROE в Єврозоні мали три держави ЄС: 

Бельгія – 44,6%, Нідерланди – 11,9% і Німеччина – 11,4%. У 2011 р. 

кількість країн з від’ємним значенням ROE банківських систем подвоїлася: 

Кіпр – 102,8%, Італія – 14,3%, Словенія – 16,9%, Ірландія – 15,4%, 

Португалія – 5,4%, Греція – 2,1%. З тих країн, що не входять в Єврозону, у 

2008 р. від’ємне значення ROE мала Данія (-5,0%) [739, p. 19–20]. 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка показника рентабельності власного капіталу банків 

ЄС, 2007–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [703]. 
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Оскільки ЄЦБ підтримує наднизькі процентні ставки, прибутковість 

залишається ключовим викликом для європейських банків. Їхня 

рентабельність для країн ЄС–28 у 2018 р. становила 6,08% проти 5,79% у 

2017 р. Хоча це набагато нижче від 10,02% напередодні фінансової кризи 

2008–2009 рр., але рентабельність стала найвищою з 2007 р. [345, p. 27]. 

Найпоширенішою відповіддю на фінансові труднощі було 

скорочення витрат. Не дивно, що більшість основних європейських 

банківських секторів мали більш високий рівень ефективності (нижчі 

коефіцієнти витрат до доходів), ніж на початку кризи (рис. 4.3). У 2008 р. в 

Іспанії було зафіксовано найнижчий коефіцієнт витрат до доходу з-поміж 

аналізованих країн – 51,76%, а в 2017 р. іспанські банки були 

ефективнішими, ніж навіть нідерландські (55,99%), французькі (71,70%), 

німецькі (71,01%) та італійські (62,41%) банки [739, p. 19–20].  

 

Рис. 4.3. Відношення витрат до доходів в європейському  

банківському секторі, 2007–2019 рр. 

Джерело: побудовано основі [703].  

 

Зважаючи на те що у багатьох з цих країн вже спостерігається 

інтенсивне скорочення кількості філій та персоналу, ще нижчого 

співвідношення витрат до доходів вимагатиме явище цифровізації. У 

післякризовий період отриманню прибутку перешкоджають негативні 
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реальні процентні ставки, що ускладнює отримання прибутку від основної 

діяльності – фінансового посередництва.  

Банківська система Єврозони ввійшла в коронавірусну кризу в 

ослабленому стані, причому прибутковість сектора в 2019 р. вперше за три 

роки знизилася. Наслідком сповільнення темпів економічного росту і 

падіння процентних ставок стало зниження рентабельності власного 

капіталу в 113 банках, підконтрольних ЄЦБ, в 2019 р. – з 6,2 до 5,2%. 

Найменш прибутковими були німецькі банки, де 21 банк мав середню 

прибутковість власного капіталу лише 0,08%. Це значно нижче 

рентабельності італійських банків, які зазвичай вважалися найслабшим 

сектором, − 4,85% у 2019 р. [556].  

На перший погляд, зниження прибутковості банків Єврозони ще 

більше віддаляє європейські банки від їх конкурентів у США, котрі у 

2019 р. мали вдвічі вищі прибутки. Також слід зазначити посилення 

вразливості банківського сектора Європи перед економічними та 

фінансовими потрясіннями, спричиненими заходами щодо стримування 

пандемії COVID-19, які змушують величезну кількість компаній та 

працівників шукати допомоги уряду. Кредитні маржі в секторі також 

скоротились через зниження процентних ставок ЄЦБ до рекордно низького 

рівня – -0,5%. Економісти прогнозують, що економіка Єврозони може 

скоротитися приблизно на 8% за підсумком 2020 р., оскільки світ 

стикається з найглибшим спадом після Великої депресії 1930-х років [335]. 

В одному з емпіричних досліджень виявлено, що кризові явища 

2008–2009 рр. призвели до послаблення ваги європейських банків на 

користь фінансових ринків [362]. У післякризовому середовищі 

сповільнилося зростання банківських депозитів і спостерігається зростання 

емісії корпоративних облігацій.  

З іншого боку, великі банки з країн Єврозони зберегли глобальний 

характер власної діяльності у післякризовому середовищі, тоді як істотно 

ослабили позиції американських, британських і швейцарських банків [685]. 
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Проте, у порівнянні з іншими глобальними банками, слабкість 

європейських банків визначає нижча капіталізація, що в поєднанні з 

фіскальними проблемами країн Єврозони знижує можливості для 

ефективної конкуренції. Зміцненню позицій європейських банків має 

сприяти прискорення процесів створення банківського союзу, подальша 

гармонізація умов банківської діяльності та обмеження на придбання 

урядових облігацій.  

Ще одним сприятливим чинником може стати істотне покращення 

якості активів банків країн ЄС, як це помітно за останні роки. Станом на 

червень 2019 р. середньозважений коефіцієнт збитковості кредитів 

становив 3%, що значно краще від показника червня 2015 р. – 6% (рис. 

4.4). Це найнижчий показник, відколи ЄБА запровадила гармонізоване 

визначення цього показника в усіх європейських країнах у 2014 р. У 

середньому він покращується щороку на 0,75 пп [444, p. 8]. 

 

 

Рис. 4.4. Середньозважений коефіцієнт проблемних кредитів, 

2014–06.2019 р., % 

Джерело: побудовано на основі [618]. 

 

Загальний обсяг проблемних кредитів станом на червень 2019 р. 

становив 636 млрд євро, або майже на 50% менше порівняно з червнем 

2015 р. (рис. 4.5), що можна пояснити продажем та сек’юритизацією 

кредитних ресурсів. Попри поліпшення якості кредитного портфеля у всіх 
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країн, цей показник залишається нерівномірним (від менш ніж 1% у 

Швеції до 39% – у Греції) [556]. 

 

Рис. 4.5. Загальний обсяг проблемних кредитів європейського 

банківського сектора (млрд євро), 2015–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [444]. 

Італія зафіксувала найбільше зниження обсягу проблемних кредитів 

(145 млрд євро) за період з червня 2015 р. до червня 2019 р.; подібне 

скорочення щонайменше на 50% продемонстрували Іспанія (81 млрд євро), 

Великобританія (60 млрд євро) та Німеччина (43 млрд євро). Далі слідують 

Ірландія (зменшення на 35 млрд євро) та Португалія (зменшення на 

20 млрд євро). Грецькі та кіпрські банки зменшили обсяги недіючих 

кредитів на 35 млрд євро (-30%) та 17 млрд євро (-73%) відповідно [444, 

р. 8]. 

Цьому покращенню якості кредитного портфеля передували: 

1) зусилля банків щодо покращення управління показником недіючих 

кредитів шляхом вдосконалення стратегій моніторингу та 

реструктуризації, інвестування в інформаційні технології та управління; 

2) економічне зростання, зниження рівня безробіття, низькі процентні 

ставки та динамічний розвиток ринку нерухомості в ЄС протягом останніх 

4 років [556].  
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У березні 2018 р. Європейська Комісія (Єврокомісія) представила 

пакет заходів щодо подолання проблеми безнадійних кредитів, що 

передбачав [615]: запровадження загальних мінімальних рівнів покриття 

для нових позик, що стають безнадійними (це мало змусити банки до 

резервування коштів під покриття ризиків) та посилення процедури 

стягнення застави (це надало банкам ефективний механізм позасудового 

відшкодування вартості забезпечених позик, а принагідно сприяло 

розвитку вторинних ринків для безнадійних позик). 

Робочий документ Комісії, що містить проєкт створення 

національних компаній з управління активами (AMCs) надає національним 

органам рекомендації щодо того, як вони можуть створити такі компанії 

для вирішення проблеми безнадійних позик. 

Після перенесення загальнонаціонального стресового тесту на 

2021 р., Рада наглядових органів домовилася про проведення додаткової 

процедури транспарентності задля надання актуальної інформації про 

банківські ризики та якість активів учасників ринку. На відміну від стрес-

тестів, запропонована процедура – це суто розкриття, де публікуються 

лише дані по кожному банку. Весняна процедура 2020 р. охопила 127 

банків з 27 європейських країн [443].  

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна 

констатувати, що кількість кредитних інститутів та їх відділень в ЄС за 

досліджуваний період має негативну динаміку. Разом з цим загальний 

обсяг активів банківського сектора зростає, причому експансія відбулася в 

основному за рахунок збільшення активів у Єврозоні. Аналогічно до 

активів, обсяги банківських пасивів також мають позитивну динаміку 

(зростання за досліджуваний період на 41,2%). Зазначимо, що якість 

активів щороку покращується. Це свідчить про виважену, правильно 

побудовану політику банків та Центробанку загалом. 
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4.2. Динаміка основних показників англосаксонської  

банківської системи 

Американська банківська система 

Подібно до європейських країн, за останні роки значно зменшилася 

кількість американських банків. Частково це пояснюється наслідками 

фінансової кризи 2008–2009 рр., але причини глибші. Так, наприкінці 

1998 р. у США функціонували близько 8,8 тис. комерційних банків, що на 

40% менше, ніж в 1989 р. [32]. У 2018 р. в країні нараховувалося 4718 

банків, 78 014 відділень банків та 691 ощадна установа, застрахованих у 

Федеральній корпорації страхування депозитів (FDIC). Зростання 

спостерігалося лише для відділень банків у період до 2008 р. (рис. 4.6). 

Так, кількість комерційних банків зменшилася на 42%, ощадних установ – 

на 57% протягом 2000–2018 рр. Щодо кількості відділень на 100 тис. осіб, 

то в 2008–2018 рр. відбулося їх зменшення на 13% − до 31 відділення на 

особу [727]. 

Зменшення кількості банків можна пояснити злиттям та 

поглинанням банків, при цьому кількість ліквідованих банків незначна 

(Додаток Е, табл.). Діюча в США ефективна система регулювання та 

контролю, зокрема з боку FDIC, дозволяє здійснювати процедуру санації 

банків, не доводячи їх до банкрутства [118]. 

 

Рис. 4.6. Динаміка банків, їх відділень та ощадних інститутів,  

2000–2019 рр. 

Джерело: узагальнено та побудовано на основі [462; 464; 704]. 
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Наслідком банківської кризи 2008 р. стало припинення діяльності 

11 банків, тоді як 129 банківських установ були придбані іншими банками. 

Протягом 2019 р. було створено 13 нових банків, 226 установ були 

об’єднані, а чотири банки були поглинуті іншими банками. Кількість 

установ у списку проблемних банків FDIC зменшилась з 55 наприкінці ІІІ 

кварталу 2019 р. до 51 на кінець IV кварталу 2019 р. Активи проблемних 

банків знизилися з 48,8 млрд доларів у І кварталі 2019 р. до 46,2 млрд 

доларів у IV кварталі 2019 р. [704, c. 4] 
60. 

Аналізуючи Додаток Е, рис. Е.10, можна стверджувати, що після 

фінансової кризи 2008 р. співвідношення активів ФРС до ВВП США 

зросло із 6 до 19% в січні 2020 р. Якщо зіставити діаграми обсягу активів 

ФРС та комерційних банків, стає помітно, що у кризовий період 2008–2009 

років показник обсягів кредитування комерційних банків демонстрував 

скорочення на 5%, в той час як показник ФРС зріс на 149%. Період 

фінансової кризи також негативно вплинув і на пасиви комерційних 

банків, які в 2009 р. зменшилися на 6,6% в порівнянні з 2008 роком [558].  

Щодо прибутків комерційних банків та ощадних установ, то з 2000 

до 2007 р. їхні чисті прибутки мали позитивну динаміку, яка змінилася на 

негативну в 2008 р. (Додаток Е, рис. Е.11). Чистий дохід банківського 

сектора за 2008 р. становив 10,2 млрд дол., зменшившись на 89,8 млрд дол. 

порівняно зі 100 млрд дол., що надійшли в 2007 р. (чистий збиток сягнув 

32,1 млрд дол.). Це найнижчий щорічний показник загалом з 1989 р., коли 

чистий прибуток становив 10,0 млрд доларів. Середня прибутковість 

активів (Return on Assets, ROA) за рік становила 0,08% і була найнижча з 

 
60 Станом на квітень 2020 р. американська банківська система представлена 5108 

банками, з них 782 – національні банки (15%), 10 – іноземні банки, 325 – ощадні 

інститути (6%) та 286 – ощадні банки (6%). З них 2965 банків (58%) не є членами ФРС, 

а 740 (14%) – члени ФРС [461]. Як відомо, всі національні банки зобов’язані бути 

членами ФРС, що не є обов’язковим для штатних банків. У 1947 р. близько 49% банків 

були членами ФРС (максимальний показник) [157, с. 422]. Проте на частку банків-

членів ФРС припадає близько 85% активів банківської системи. На сьогодні майже всі 

комерційні банки є членами FDIC, тому подальші аналітичні показники будуть 

враховувати дані тих комерційних банків, які є її членами. 
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1987 р. Майже кожна четверта установа (23,6%) була збитковою у 2008 р. і 

майже дві з кожних трьох установ (62,8%) повідомили про нижчі 

прибутки, ніж у 2007 р. [458, p. 1]. 

Слід зауважити значне підвищення чистого прибутку в 2018 р.: на 

46% − комерційних банків та на 17% − ощадних інститутів порівняно з 

2017 р. (Додаток Е, рис. Е.11). Зростання чистого операційного доходу (на 

53,1 млрд дол., або на 7%) у поєднанні з меншими витратами на податок на 

прибуток (скорочення на 36,9 млрд дол., або на 37,7%) та на резерви 

збиткових кредитів (на 1,1 млрд дол., або на 2,2%) відобразилось протягом 

2018 р. у зростанні чистого прибутку банківського сектора до 236,7 млрд, 

що на 72,4 млрд дол. (44,1%) вище за показник 2017 р. [458, p. 1].  

Наслідком такої позитивної динаміки стали зміни в оподаткуванні. 

Так, у США замість існуючої прогресивної шкали податку на 

корпоративний прибуток встановлено єдину номінальну ставку в розмірі 

21%. Нова ставка істотно нижче за колишню максимальну ставку 

корпоративного прибутку (35%) і максимальну ставку індивідуального 

прибуткового податку (37%). У 2019 р. номінальна ставка податку на 

прибуток з урахуванням податків штатів і місцевих податків становила у 

США 25,89% (це нижче, ніж в Німеччині (29,89%), Франції (32,02%), 

Бельгії (29,58%), Греції (28%), Італії (27,81%), Португалії (31,5%) і Японії 

(29,74%)). Якщо застосувати прогресивну ставку податку, що існувала до 

нового податкового закону, то чистий прибуток за увесь рік у 2018 р. мав 

би становити 207,9 млрд дол. [21].  

Для 5177 комерційних банків та ощадних установ, застрахованих 

FDIC, чистий дохід за 2019 р. становив 233,1 млрд дол., що на 

3,6 млрд дол. (1,5%) менше, ніж у 2018 р. Зниження в першу чергу було 

пов’язане з уповільненням зростання чистих процентних доходів (до 5,5 

млрд дол., або 1%) та більш високими резервами позик (на 5 млрд дол., або 

9,9%). Середня чиста процентна маржа (NIM) знизилася з 3,40% у 2018 р. 

до 3,36% у 2019 р., оскільки активи середньої прибутковості зростали 
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швидше, ніж чистий процентний дохід. Середня прибутковість активів 

(ROA) знизилася з 1,35% у 2018 р. до 1,29% у 2019 р. [459, p. 1]. 

Оптове фінансування притаманне державам, які не мають змоги 

залучити достатній рівень роздрібного депозитного фінансування, а тому 

схильні до підвищення вартості позик у зв’язку з побоюваннями щодо 

труднощів пролонгації заборгованості [82, p. 35].  

Саме тому після кризи 2008 р. використання депозитного 

фінансування зросло. Разом з тим підприємства здебільшого 

переорієнтувались на менш складну та менш капіталомістку діяльність, 

включаючи роздрібний банкінг, а в деяких випадках і управління 

капіталом. Ці закономірності виявилися як у стратегічних змінах, 

здійснених багатьма банками, так і в структурі їхніх балансів та доходів.  

Загалом питома вага позик у банківських активах, як правило, 

зростає, хоча в різних країнах динаміка значно відрізняється; найбільше 

зростання демонструють Канада, Індія, Мексика та Швейцарія. Структура 

активів банків, як правило, відображає скорочення боргових цінних 

паперів у посткризовий період. Основні винятки − Італія, де обсяги 

державних цінних паперів помітно зросли [407, р. 18–19]. Зокрема, частка 

позик у портфелі активів комерційних банків США істотно не змінилася: 

2002 р. − 60%, 2008 р. − 57%, а в 2019 р. − 56% [407, р. 84]. 

Питома вага бізнес-позик (що включає, зокрема, нежитлову іпотеку) 

теж не зазнала значних змін. Так, у 2008 р. цей показник становив 40% 

[407, р. 91]., в той час як в 2019 р. його обсяг становив 47% (24% − 

комерційні та промислові позики та 23% − нежитлова іпотека) від 

загального обсягу позик. Частка позик на придбання та під заставу житла 

фізичних осіб у 2008 р. становила 29%, а в 2019 р. − 23% від загального 

обсягу позик та 13% усіх активів банків США. 

Потрібно зазначити, що саме іпотечне кредитування визначило 

більшу ризикованість фінансової системи англосаксонського типу. 
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Кредитні установи виявилися нездатними адекватно оцінити величину 

майбутнього доходу. Як показало дослідження системних банків 65 країн 

за період 2000–2012 рр. [520], країни з інвестиційними банками 

відрізнялися нижчим ризиком окремих банків, але вищим системним 

ризиком банківського сектора загалом. Водночас у таких країнах спад 

виробництва, зумовлений проблемами на іпотечному ринку, виявився 

менш тривалим, ніж у країнах з традиційною банківською системою. 

У дослідженні взаємного зв’язку між обсягами кредитування і 

емісією урядових облігацій, фондовим та іпотечним ринками США, 

Великобританії, Німеччини і Японії за період 1960–2015 років з’ясовано, 

що значна диверсифікація банківських операцій підвищує вразливість до 

фінансових ризиків [317]. Фактично зв’язки між окремими сегментами 

фінансового ринку сприяють взаємному підсиленню номінальних шоків, 

передусім у разі виникнення «бульбашок» на ринках фінансових активів. 

У ще одному дослідженні за даними 55 країн за період 1975–2014 рр. 

не виявлено переваг ринкових фінансових структур у зниженні 

волатильності доходу (ВВП) чи інвестицій [369]. Окрім того, зростання 

відносної величини фондового ринку порівняно з банківським сектором 

істотно підвищує волатильність інвестицій. Такі результати вимагають 

обережності щодо оцінки переваг англосаксонської системи у більш 

відкритому глобалізованому середовищі, тим паче з урахуванням тенденції 

щодо поступового відходу від традиційної орієнтації на банківські кредити 

в європейських країнах, як це задекларовано 2015 року у зв’язку з планами 

створення Європейського союзу ринків капіталу (European Capital Markets 

Union).  

Також слід зауважити декілька основних змін у портфелі активів 

банків, які є свідченнями відмови від більш складних або капіталомістких 

активів на користь активів, що зазвичай становлять менший ризик. 

Найбільш помітною тенденцією після кризи в цьому відношенні є 

збільшення частки фондів ліквідних активів, у тому числі в Австралії, 
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декількох європейських країнах, Великобританії та США. У деяких 

країнах збільшення пов’язане з більш високими залишками грошових 

коштів; водночас суттєво збільшився обсяг володіння державними 

зобов’язаннями. Оскільки частка боргових цінних паперів, доступних для 

продажу задля цілей ліквідності, як правило, зросла, багато банків 

скоротили свою частку міжбанківських активів (що відображається на 

зменшенні міжбанківських зобов’язань) [407, p. 19].  

У післякризові роки частка проблемних позик у загальній кількості 

кредитів різко зросла у Великобританії та США, що загалом відповідає 

країнам Єврозони (передусім Італії та Іспанії). Розглянемо більш детально 

якість та стан кредитного портфеля американських банків. Так, у 2009 р. 

спостерігався найвищий показник частки проблемних кредитів (виплати 

процентів та тіла кредиту, прострочених до 90 днів або більше) до 

загальної валової позики (загальна вартість кредитного портфеля) (рис 

4.7). Причому сума позики, записана як невиконана, включає валову 

вартість позики, записану на балансі, а не лише суму, яка прострочена. 

Починаючи з 2009 р. питома вага непогашених кредитів скорочується 

щороку.  

 

Рис. 4.7. Частка непогашених кредитів від валового обсягу позик  

у США, 2000–2018 рр., % 

Джерело: [346]. 
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Кредитна заборгованість домогосподарств швидко зростала в 

2003−2008 рр., в основному за рахунок збільшення іпотечного боргу, який 

на своєму піку в ІІІ кварталі 2008 р. сягав 9,29 трлн дол., або 86% від 

загального обсягу боргу домогосподарств. Після Великої рецесії 2008–

2009 рр. загальний показник заборгованості та іпотечний борг 

демонстрували негативну динаміку, скорочуючись в середньому на 1% 

щоквартально, досягнувши свого мінімуму в ІІ кварталі 2013 р. − 

11,23 трлн доларів (7,84 трлн дол., або 70% від загального показника, 

становила іпотека). Проте з ІІІ кварталу 2013 р. борг домогосподарств 

зростав на 1% щоквартально, що можна вважати, з одного боку, 

позитивною ознакою, оскільки це може свідчити про покращення доходів 

домогосподарств, з іншого боку – збільшення розміру кредитів може 

спричинити зниження їх якості (Додаток Е, рис. Е.12).  

Незважаючи на збільшення обсягу позик, домогосподарства в США 

не збільшили боргове навантаження порівняно з 2008 р., адже відповідний 

показник на рівні 66% ВВП є значно нижчим, ніж у І кварталі 2009 р. – 

87% ВВП.  

Загальна заборгованість домогосподарств у США в IV кварталі 

2019 р. зросла на 601 млрд дол. порівняно з попереднім роком, 

перевищивши 14 трлн дол.; іпотечне кредитування зросло на 120 млрд дол. 

– до 9,56 трлн. Загальна заборгованість для людей у віці від 18 до 29 років 

зросла до рекордних 1,04 трлн дол., а за віковою структурою найбільшу 

частку іпотеки отримують громадяни віком 40-49 років – 27% та 50-59 

років – 24%. Позитивна динаміка також простежується у студентській 

заборгованості – збільшення з 1,46 трлн дол. (2018 р.) до 1,51 трлн дол. 

(2019 р.); майже 100 млрд дол. припадає на громадян віком від 60 років. За 

віковою структурою цей вид кредиту зосереджений більшою мірою в 

громадян віком від 30 до 39 років (33%) [713]. Така тенденція може 

стримувати попит на кредити з боку молодих споживачів, стимулюючи їх 

до накопичення заощаджень [584].  
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Сукупні залишки боргових зобов’язань домогосподарств у І кварталі 

2020 р. зросли на 155 млрд дол., що на 1,1% більше, і нині сягають 

14,30 трлн дол. Залишки за іпотечним кредитом становлять 9,71 трлн дол., 

що на 156 млрд дол. більше, ніж у 2019 р. Збільшення студентських 

кредитів на 27 млрд дол. та автокредитування на 15 млрд дол. в основному 

компенсувалося сезонним зниженням залишків на кредитних картках на 

34 млрд дол. Зниження залишку кредитних карток було значно більшим, 

ніж за аналогічний період минулого року, що може відображати ранні 

ознаки зменшення споживчих витрат через COVID-19.  

Сукупні кредитні ліміти на кредитні картки також збільшились на 

34 млрд дол., сягнули понад 3 трлн дол. Станом на 31 березня 2020 р. 

зафіксовано 4,6% непогашеної заборгованості, що на 0,1пп менше 

порівняно з ІV кварталом 2019 р. Близько 189 тис. споживачів у своїх 

кредитних звітах у 2020 р. подали інформацію про банкрутство [465].  

Свідченням процесу консолідації є збільшення питомої ваги п’яти 

найбільших банків у загальному обсязі банківських активів США. Згідно з 

даними ФРС, що враховує дані американських комерційних банків з 

обсягом активів понад 300 млн дол. США, у 2019 році до найбільших 

банків відносять JP Morgan Chase, активи якого 2,34 трлн дол. (має статус 

Національного банку), Bank of America – 1,85 трлн дол., Wells Fargo – 

1,71 трлн дол., Citi Bank – 1,45 трлн дол. та US Bank – 459,5 млрд дол. 

Загальний обсяг активів представлених п’яти банків становить майже 

44,2% всіх активів банків у США [468].  

Ще одним свідченням процесу консолідації є Truist Bank, який був 

утворений у грудні 2019 року в результаті злиття BB & T Corporation 

(Branch Bankingand Trust) і Sun Trust, завдяки чому зайняв шосту позицію в 

топ-10 найбільших банків США за величиною консолідованих активів. 

Варто звернути увагу, що сім з десяти найбільших банківських 

корпорацій США контролюють понад тисячу дочірніх підприємств; майже 

всі ці дочірні компанії є небанківськими структурами, і деякі з них 

https://www.usbanklocations.com/pnc-bank-locations.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SunTrust&action=edit&redlink=1
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функціонують за кордоном. Такі дочірні компанії створені задля різних 

цілей: 1) з регуляторних причин, наприклад, тому що потрібні окремі 

дочірні компанії в кожній країні, у якій фірма працює, або для певної 

діяльності; 2) обмежити оподаткування, наприклад, шляхом перенесення 

певної діяльності на юрисдикцію з нижчими податками; 3) керувати 

регуляторним тягарем фірми, наприклад, уникати обтяжливих законів чи 

регуляторних режимів; 4) забезпечити або обмежити позицію різних 

власників вимог на фірмі у разі банкрутства [337, c. 70].  

Отже, основні показники американської банківської системи за 

досліджуваний період засвідчують позитивну їх динаміку, окрім 

фінансової кризи 2008–2009 рр. Кількість банків у країні поступово 

зменшується, що є свідченням не настільки їх ліквідації, наскільки їх 

злиття чи поглинання. При цьому від 2009 р. питома вага непогашених 

кредитів скорочується щороку, що є свідченням зваженої кредитної 

політики банків.  

Можна стверджувати, що враховано уроки іпотечної кризи 2006–

2008 рр., яка фактично спровокувала світову фінансову кризу. Хоча 

присутність «бульбашки» на ринку нерухомості було ідентифіковано ще у 

2002 р. [342], нічого не було зроблено для виправлення ситуації. Що гірше, 

стрімко зростали обсяги субстандартних позик (subprime) – у 2005 р. їхній 

обсяг становив 625 млрд дол., або 20% від усіх іпотечних позик, а у 2006 р. 

цей показник зріс до 45% [442, p. 249]. Своєчасне підвищення облікової 

ставки ФРС у 2002–2003 рр. могло виправити ситуацію, але цього не 

сталося (цикл підвищення процентної ставки розпочався лише в середині 

2004 р.).  

Втім тодішній керівник ФРС Бен Бернанке (2005, 2010) не 

погоджується, що монетарна політика відіграла помітну роль у кризових 

явищах. Подібної думки дотримується його попередник на посаді 

керівника ФРС А. Грінспен (2005, 2009). Їхні аргументи полягають у тому, 

що монетарна політика не може впливати на вартість таких реальних 
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активів як нерухомість чи акції фондового ринку. З іншого боку, до 

зниження процентної ставки в США значною мірою спричинився приплив 

капіталу з-за кордону, а зниження процентної ставки в 2002–2003 рр. було 

обґрунтованим з міркувань боротьби зі спадом виробництва. Усі ці 

пояснення виглядають реалістичними, але потрібно врахувати, що приплив 

капіталу до США значною мірою пояснювався якраз споживчим бумом у 

зв’язку з подорожчанням нерухомості. Низькі процентні ставки ФРС 

пояснюють не лише бум на ринку нерухомості, але й поширення 

субстандартних позик [624]. Якби за допомогою своєчасного підвищення 

облікової ставки ФРС вдалося запобігти надмірному зростанню цін на 

нерухомість, це могло стати чинником сповільнення припливу капіталу до 

США.  

Примітно, що сусідня Канада уникнула як іпотечного буму, так і 

подальших ускладнень у фінансовій системі, попри подібну структуру 

фінансової системи. Канада має зрілу, конкурентоспроможну та 

централізовано регульовану банківську систему. Уряд країни вважає, що 

між сектором фінансових послуг та комерційним сектором економіки 

повинно бути чітке розмежування. Це становить предметний інтерес з 

погляду вивчення особливостей англосаксонської банківської системи.  

Канадська банківська система 

Сучасний стан канадської банківської системи можна найкраще 

зрозуміти та інтерпретувати через дослідження динаміки таких її 

показників як кількість банківських установ, їхня дохідність/збитковість, 

якість кредитного портфеля та аналіз діяльності найбільших банків країни. 

Вісім найбільших банків країни розвинули значний бізнес та мають філії в 

зарубіжних країнах, зокрема у Вест-Індії. Частково це пояснюється 

встановленим там комерційним відносинам, а частково – характером 

канадської економіки (активна зовнішня торгівля вимагає операцій з 

іноземною валютою).  
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У цілому канадські банки витримали фінансову кризу набагато 

краще, аніж більшість їх міжнародних конкурентів. У 2019 р. в країні 

функціонувало 85 фінансових інституцій, з них 53 – місцеві банки та 

дочірні компанії іноземних банків, кількість останніх за досліджуваний 

період збільшилася на 43% (рис. 4.8). Оскільки фінансова криза 2008–

2009 рр. не зменшила кількості банків, це свідчить про виважену політику 

комерційних банків та Центробанку в цілому.  

 

Рис. 4.8. Динаміка загальної кількості фінансових інституцій Канади, 

2004–2019 рр. 

Джерело: [328; 329; 330]. 

Проте від 2014 р. спостерігається зменшення кількості відділень − на 

7,21% (Додаток Е, рис. Е.13), причому 42% всіх відділень функціонують в 

місті Онтаріо61. Шість найбільших банків Канади в 2018 році керували 

5578 відділеннями в країні, що на 2,9% менше, ніж десять років тому. Хоча 

зниження не настільки драматичне, як колись прогнозували ті, хто вважав, 

що банкомати та мобільний банкінг припинять поширення традиційних 

 
61 Щодо Онтаріо, то це – національний фінансовий центр Канади, де розташовано 

близько 12 тис. фірм, що пропонують широкий спектр фінансових послуг − від 

роздрібного банкінгу і кредитування до управління капіталом та обробки платежів. 

Саме банки представляють найбільшу частину сегмента фінансових послуг Онтаріо. 

Маючи одну з найвищих концентрацій банків, ринків капіталу та страхових компаній у 

світі, Онтаріо є центром фінансових послуг Канади [379].  



264 
 

 

відділень та філій, кількість котрих не корелює зі зростанням населення. У 

Канаді два найбільші кредитори тиснуть на конкурентів, нарощуючи 

прибуток у розрахунку на одне відділення. Королівський банк Канади та 

банк Торонто-Домініон заробляють 14 млн кан. дол. на рік від кожного 

свого внутрішнього відділення, випереджаючи конкурентів. Показник 

Scotia склав 11 млн дол., CIBC – 10,2 млн дол., BMO – 9,2 млн дол. та 8,2 

млн дол. – у National Bank. Станом на 2018 рік у Канаді було 20 відділень 

на кожні 100 000 дорослого населення, що менше, ніж до фінансової кризи 

2008 року – приблизно 25, за показниками Світового банку. Для 

порівняння: кількість відділень у США у 2018 році – 31 на 100 000 

дорослих, а у 2008 році – 35 [438]. 

На кінець грудня 2019 р. загальний обсяг активів канадських банків 

становив рекордні 6,4 трлн кан. доларів (Додаток Е, рис. Е.14), або понад 

277% від ВВП (історичний мінімум зафіксовано у 1988 р. − 104% від 

ВВП)62. Варто зазначити, що на активи восьми найбільших банків Канади в 

2019 р. припадало 91% від загального обсягу всіх активів (у докризовий 

період цей показник становив 88%). На кінець 2019 р. частка активів у 

національній валюті в портфелях банків становила 47%, або 2,97 трлн дол., 

скоротившись на 7%. Обсяг активів в іноземній валюті зріс майже на 

третину і становив 53%, або 3403 трлн дол. [343].  

У 2019 році в портфелі активів у канадських доларах найбільшу 

питому вагу займала іпотека, обсяг якої сягав 1,31 трлн дол. Обсяг 

житлової іпотеки на кінець 2019 року збільшився на 37% та становив 41% 

від загального портфеля активів і 19% – від активів у національній валюті. 

Частка корпоративної іпотеки становила 6%, а частка в загальних активах 

та активах у канадських доларах – 3 та 1% відповідно [397]. 

 
62 Обсяг банківського сектора Канади з 2000 р. завжди перевищував ВВП країни, а 

найбільший приріст показника за проаналізований період припадає на кінець 2011 р., 

коли активи банків Канади зросли на 17% та становили 205% від ВВП. Середній темп 

приросту ВВП Канади за 2000–2019 роки становить 8% [343]. 
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Загальний обсяг позик у портфелі активів Канади сягає 55% і 

перебуває приблизно в такому діапазоні з 2002 року (2002 – 60%, 2010 – 

55% [407, р. 87]. Цінні папери становлять 19% від активів комерційних 

банків на кінець 2019 року, з них найбільшу питому вагу мають цінні 

папери в іноземній валюті – 14% [397]. 

У загальній вартості позик в національній валюті на кінець 

2019 року найбільшу частку мають індивідуальні позики, що становили 

528,61 млрд дол., або 18 та 8% від активів у національній валюті та в 

загальному обсязі активів відповідно. Також високу питому вагу мають 

інші позики, що включають проміжне фінансування (bridge financing), 

призначене для покриття короткострокових потреб бізнесу, що становило 

375,27 млрд дол. та становило 13 та 6% від загального обсягу активів у 

національній валюті та сукупних активів відповідно [397]. Також іпотечні 

цінні папери відіграли особливо важливу роль у доступі до екстрених 

грошових коштів для банків Канади [108]. 

Відносно пасивів комерційних банків, то за досліджуваний період 

спостерігається позитивна динаміка. Фінансова криза 2008–2009 рр. не 

відобразилася вкрай негативно на статті «пасиви» комерційних банків, 

зменшивши загальні обсяги лише на 5%. Так, пасиви комерційних банків 

на початку 2020 р. збільшилися вчетверо порівняно з 2000 р. Починаючи з 

2019 р. найбільшу питому вагу займають депозити до запитання фізичних 

осіб (Додаток Е, рис. Е.15).  

Рекордне зменшення чистих прибутків банків було зафіксовано у 

2009 р. – на 88% (рис. 4.9). Станом на 2019 р. цей показник зріс на 2% − до 

49,38 млрд кан. доларів. Загалом після фінансової кризи чистий прибуток 

комерційних банків демонстрував позитивну динаміку, однак цього року 

приріст був найнижчим за останні 10 років [557]. Усі статті доходів 

комерційних банків Канади у 2019 р. демонстрували позитивну динаміку 

(дещо слабшу, ніж в 2018 р.), окрім прибутків від операцій з цінними 

паперами, що скоротилися на 18% у порівнянні з минулим роком [473].  



266 
 

 

 

Рис. 4.9. Чисті прибутки банків Канади, 2000–2019 рр., млрд кан. дол., % 

Джерело: побудовано на основі [473].  

 

На думку аналітиків, прибутковість обмежувалась такими факторами 

як падіння доходів від інструментів на ринку капіталу та більш високі 

резерви безнадійних кредитів. Зі слів Габріель Дешейн, аналітика 

Національного банку Канади, інвестиції банків для розширення бізнесу на 

ринках капіталу, особливо у США, ще не принесли доходів, однак витрати 

на цю стратегію, безумовно, мали вплив. Також чималий вплив на 

сповільнення динаміки прибутків комерційних банків могло мати 

зростання за підсумками 2019 року відрахувань у резерв під знецінення на 

27%, спричинене неплатоспроможністю споживачів, котра у вересні 

2019 року підвищилась на 19% [677].  

Серед відсоткових прибутків найбільшу частку становлять позики; з 

них 24% – кредити фізичним особам для потреб, не пов’язаних з бізнесом 

(45,1 млрд дол., тобто +11%), та 32% – інші позики. Надходження від 

іпотеки в 2019 році становили 25% від відсоткових прибутків та сягнули 

47,5 млрд дол. Іншою статтею, що показала негативну динаміку в 

2019 році, були невідсоткові прибутки, отримані від страхування, що 

склали 4,9 млрд дол. та скоротились на 3% у порівнянні з 2018 роком і 

становлять 6% невідсоткових прибутків [473]. 
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Відносно чистих доходів в розрізі найбільших банків, то вони 

розподілилися відповідно до даних у Додатку Е, рис. Е.16. В 2002 р. 

спостерігався найвищий показник частки проблемних кредитів до 

загальної валової позики − 1,26% (рис. 4.10). Починаючи з 2009 р. 

канадський банківський сектор демонструє суттєве зменшення частки 

непогашених кредитів (-0,82%, станом на 2017 р.), що свідчить про 

зважену кредитну політику у банківському секторі. 

Отже, канадська банківська система є ефективною комерційною 

банківською організацією з майже досконалою системою функціонування. 

В цілому динаміка основних показників канадської банківської системи за 

досліджуваний період свідчить про їх позитивну динаміку, за винятком 

фінансової кризи 2008–2009 рр. Основні комерційні банки, досліджувані 

нами, перетворилися на повноцінні фінансові конгломерати, питома вага 

яких у фінансовому секторі країни постійно збільшується.  

 

Рис. 4.10. Динаміка частки непогашених кредитів, 2000–

2017 рр., % 

Джерело: [346; 571; 572]. 

Можна припустити, що одним із компонентів підвищеної стійкості 

банківської системи Канади стали кредитні спілки. Історично так склалося, 

що кредитні спілки виникали там і тоді, коли середні верстви населення не 

мали доступу до банківських кредитів. Не стала виключенням і Канада, де 

істотне значення відіграють кредитні спілки канадських українців63. 

 
63 Засновником української кооперації в Канаді вважають Василя Топольницького, 

який, залучивши своїх побратимів – ветеранів визвольних змагань з Української 

стрілецької громади Канади, створив у 1930 р. українсько-канадський кооперативний 
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Подібно до попередніх років, у 2019 р. українсько-канадські кредитні 

спілки продовжували надавати підтримку українській громаді в Канаді, 

надаючи пожертви, спонсорство некомерційним та благодійним 

організаціям для їх найкращих проєктів [101]. У 2019 р. обсяги діяльності 

українсько-канадських спілок зросли на 7,5% (Додаток Е, рис. Е.17). Щодо 

кількості кредитних спілок, то з 2012 до 2018 року їх кількість була 

незмінною – 6, лише в 2019 р. зменшившись на одну: Carpathia Credit 

Union об’єдналася з North Winnipeg Credit Union (Додаток Е, рис. Е.18). 

Проте кількість членів кредитних спілок виявляє тенденцію до зниження. 

Так, за досліджуваний період вона зменшилася на 13%. Втім, активи 

українсько-канадських кредитних спілок у 2019 р. зросли на 4,9% 

(Додаток Е, рис. Е.19). Carpathia Credit Union  демонструвала найбільше 

зростання активів на 23,7% після злиття з North Winnipeg Credit Union, 

слідом іде Caisse Populaire Desjardins Ukrainienne de Montreal зі зростанням 

на 12,6% [567].  

Щодо позик українсько-канадських спілок, то за досліджуваний 

період спостерігається позитивна динаміка (Додаток Е, рис. Е.20). 

Українсько-канадські кредитні спілки мають більшу концентрацію в 

іпотечному житловому кредитуванні, що становить 67,4% кредитного 

портфеля. Портфель житлових позик зріс на 17,4% у 2019 році порівняно з 

6,6% у попередньому році. Житловий іпотечний портфель найбільших 

кредитних спілок Канади становив 59,6% від загального кредитного 

портфеля, а їхні житлові іпотечні кредити зросли на 4,6% [567]. 

Комерційні іпотечні кредити становили 28,4% усього кредитного 

портфеля (-0,3% порівняно зі зростанням на 4,4% у 2018 р.). Надання 

забезпечених комерційних іпотечних кредитів малому бізнесу та 

самозайнятим особам забезпечить майбутнє українсько-канадських 

 

магазин «Калина» у Вінніпегу [184]. У 1932 р. в Саскатуні було створено кредитну 

спілку «Нова Громада» для української громади [735]. 
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кредитних спілок, оскільки ці дві групи членів, як правило, не 

обслуговуються банківською системою в Канаді [567].  

Споживчі (особисті) позики становили лише 3,6% від загального 

кредитного портфеля і в 2019 році зросли на 3,6% (на 12,4% – у 2018 р.). 

Портфель споживчих кредитів найбільших кредитних спілок Канади 

становив 6,6% від загального кредитного портфеля [557]. 

Загальний обсяг депозитів українсько-канадських кредитних спілок у 

2019 р. зріс на 5,0% порівняно зі зростанням на 3,3% у 2018 р. (Додаток Е, 

рис. Е.21). У структурі депозитів переважають строкові депозити. У 2014 р. 

українсько-канадські кредитні спілки виплатили 20,6% чистого доходу у 

вигляді дивідендів на загальну суму 1,825 млн дол., що допомогло 

збільшити капітал кредитних спілок до 151,8 млн кан. дол. (7,2% активів) 

[571]. У 2016 р. чистий дохід перед виплатами дивідендів зменшився на 

23,7%, насамперед через зниження чистої процентної маржі та інших 

доходів (Додаток Е, рис. Е.22). Коефіцієнт операційних витрат знизився до 

1,71% проти 1,77 у 2015 р. [571].  

Аналізуючи діяльність українсько-канадських кредитних спілок 

можна стверджувати, що саме ці спілки є фінансовою опорою української 

громади в Канаді. 

Британська банківська система 

Банківський сектор Великобританії − ще однієї англосаксонської 

країни − охоплює роздрібні та комерційні банки, котрі фокусуються на 

послугах зі збереження, позиках та платіжних послугах, так само, як і 

інвестиційні банки, котрі допомагають інституційним клієнтам 

акумулювати кошти на ринку капіталів і беруть участь в операціях з 

цінними паперами та деривативами. Більшість депозитних банків 

Великобританії є універсальними і поєднують перелік послуг, що надають 

роздрібні, комерційні та інвестиційні банки, однак режим «кільцевої 

огорожі» (ring-fencing regime) в останні роки спонукає ці групи банків 

структурно розподіляти роздрібний та інвестиційний банкінг. 
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Після фінансової кризи Великобританія запровадила режим 

внутрішнього банківського обмеження з метою відокремлення більш 

ризикової інвестиційної діяльності від роздрібної банківської діяльності. 

Основна мета полягає у тому, щоб великі банки роздрібної торгівлі мали 

менше шансів на збій, а в іншому випадку державна підтримка може бути 

спрямована на економію роздрібного банку в більш широкій групі, не 

спрямовуючи гроші платників податків на порятунок інвестиційного банку 

в межах однієї групи64. 

Після фінансової кризи 2008–2009 рр. банківському сектору 

Великобританії довелося стикнутися з багатьма проблемами: низькі 

процентні ставки знизили прибуток за рахунок спреду між депозитними та 

позиковими ставками, конкуренція зросла між невеликими роздрібними 

банками та фінтех-фірмами, а надання «безкоштовних» банківських 

рахунків чинить тиск на банки та провокує їх отримувати дохід від інших 

послуг.  

З регуляторної точки зору, банкам доводилося боротися зі 

збільшеними вимогами до капіталу, вимогою створити комплексні плани 

відновлення та врегулювання, вимогами щодо режиму «кільцевої 

огорожі». Посилена увага до управління та підзвітності вищого 

керівництва, MiFID II (Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради Європи «Про ринки фінансових інструментів»), Brexit та 

реформування ставки LIBOR – усі ці аспекти вимагають від банків 

виділити значні ресурси, які в іншому разі могли б бути використані для 

 
64 Режим обмеження у Великобританії застосовується до зареєстрованих у цій країні 

банків, що мають щонайменше 25 млрд основних вкладів, включно з депозитами 

роздрібних і малих корпоративних клієнтів. Будівельні товариства виключені з режиму, 

але вони підпадають під інші обмеження щодо діяльності (Закон про будівельні 

товариства 1986 р.). Якщо даний режим застосовується до банківської групи, то лише 

банки в межах режиму можуть приймати основні депозити. Ці банки також обмежені в 

здійсненні інвестицій (цінні папери, деривативи та інвестиційні фонди) як основної 

діяльності. Банку також заборонялося підтримувати філію за межами ЄЕП 

(Європейського економічного простору), а наглядове розпорядження PRA фактично 

забороняє банку мати дочірню компанію, яка здійснює діяльність, заборонену для 

банку в режимі «кільцевої огорожі» [518]. 
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ведення бізнесу [169]. Попри перелічені труднощі, за останні три роки 

зростання кількості кредитних і монетарних фінансових інституцій у 

Великобританії відновлено (рис. 4.11) 65.  

 

Рис. 4.11. Кількість кредитних і монетарних фінансових інституцій  

у Великобританії, 2000–2019 рр. 

Джерело: [418].  

 

Послуги споживчого банкінгу традиційно надаються у відділеннях, 

але ще з 2000 року помітна тенденція до їх закриття (Додаток Е, рис. Е.23). 

Передумовами такого процесу є: скорочення витрат банками; злиття 

всередині галузі; конкурентний тиск з боку нових учасників банківського 

сектора; зростаюча популярність інтернет-банкінгу; зниження 

використання грошових коштів; зниження використання чеків і менше 

використання готівки. Незважаючи на наявність альтернативних способів 

доступу до банківських послуг, закриття філій все ще залишається 

 

65 У нашому дослідженні аналіз проводиться на базі балансів МФІ (крім центрального 

банку) що також включають деталізовані показники: МФІ, що належать Великобританії 

(UKIN); інші МФІ, що належать ЄС (OTEU); МФІ, що належать США (USAN); 

японські МФІ (JAPN); інші МФІ, що перебувають у власності розвинутих країн. Сюди 

входять країни-члени ОЕСР та Південно-Африканська Республіка (ODEV); МФІ, що 

належать іншим країнам (OTHE) [481]. 
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суперечливим. Багато клієнтів цінують послуги віч-на-віч, а деякі люди не 

мають доступу до альтернатив у Інтернеті 66.  

До 2009 р. консолідовані дані щодо портфеля активів та пасивів 

банківських установ включали показники інститутів, що мають дозвіл на 

залучення депозитів згідно з Частиною 4 FSMA (Financial Services and 

Markets Act 2000) проте не є: кредитними спілками; фірмами, які мають 

дозвіл приймати депозити лише під час укладання договорів страхування 

відповідно до цього дозволу; дружніми товариствами; будівельними 

товариствами [482]. Після переходу 1 січня 2008 року статистичної 

звітності будівельних організацій від FSA (Financial Services Authority) до 

Банку Англії консолідований баланс включає показники будівельних 

товариств з першого кварталу 2009 року, котрі до цього були 

відокремлені [481]. 

1 червня 1998 року вступила в дію встановлена законом схема Сash 

ratio deposits (депозити з коефіцієнтом готівки), згідно з якою і банки, і 

будівельні товариства із середнім обсягом зобов’язань в розмірі 400 млн 

фунтів і більше зобов’язані утримувати в Банку Англії безвідсоткові 

депозити в розмірі 0,15% від їх прийнятих зобов’язань у сумі понад 

400 млн фунтів стерлінгів. Із 1 червня 2004 р. поріг підвищили до 

500 млн фунтів, а з 2 червня 2008 року відсоток був знижений до 0,11%. Із 

3 червня 2013 року поріг зобов’язань підвищили до 600 млн фунтів. Рівень 

Cash ratio deposits кожної установи обчислюється двічі на рік (нині – у 

 
66 Політика уряду щодо питання закриття відділень банку детально обговорюється в 

Довідковому документі Палати громад – «Відділення банку: чому вони закриваються та 

який вплив?». Згідно з цим документом, банки пов’язані з «Доступом до банківських 

стандартів», який набув чинності в травні 2017 р. Основна мета стандарту полягає в 

тому, щоб клієнти та зацікавлені сторони відділення банку, яке закривається, отримали 

чітку та доступну документацію та інформацію про конкретне закриття, а також 

пропозиції про подальшу роботу з банком в умовах припинення діяльності того чи 

іншого відділення. Стандарт не вимагає від банків оприлюднювати дані про кількість 

відкритих відділень або кількість філій, які вони закрили. Отже, офіційного джерела 

для статистики щодо банківських відділень та закриття філій немає [665, p. 4]. 
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травні та листопаді) у розмірі 0,18% пасивів за попередні шість місяців, що 

перевищують 600 млн фунтів [481]. 

Згідно зі звітом центрального банку, маючи понад 1 трлн фунтів 

високоякісних ліквідних активів, провідні банки Великобританії можуть 

виконувати свої зобов’язання протягом багатьох місяців без доступу до 

оптового фінансування чи валютних ринків [474, р. іі].  

Капітальні позиції великих банків у Великобританії були 

стабільними з початку листопада 2018 р. На початок 2019 р. банківська 

система підтримувала рівень капіталу першого рівня (Tier 1) у розмірі 

близько 17% активів, що понад утричі перевищує показники до світової 

фінансової кризи. Активи банків Великобританії не стали більш 

ризиковими після стрес-тестів 2018 р. [474, p. 12]. 

Подібно до інших країн, від початку 2000-х років значне зростання 

банківських активів Великобританії розширило вплив фінансової 

діяльності на всі галузі економіки (Додаток Е, рис. Е.24). Активи зросли з 

1,2 трлн фунтів у 1990 р. до історичного максимуму 6,9 трлн фунтів у 

2007 р. Активним фактором цього зростання було величезне збільшення 

внутрішніх активів, включаючи запозичення домогосподарств та 

корпоративного сектора (про що йтиметься далі), продовження 

проникнення іноземних банків у банківську систему Великобританії та 

зростання іноземних активів британських банків. До 2007 р. половина всіх 

активів банківського сектора Великобританії була пов’язана з діяльністю, 

що не стосується внутрішнього ринку, а це значно більше, ніж у більшості 

інших розвинених економік [721, p. 39].  

Зростання джерел активів у 2008 р. зумовлено не динамікою 

банківського посередництва, а впливом на оцінку, що стосується 

процентної ставки та реінтеграції позабалансових зобов’язань (Додаток Е, 

рис. Е.25). Між 2007 і 2009 роками банки Великобританії збільшили 

володіння ліквідними активами (короткострокові цінні папери з низьким 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/%20files/%20financial-stability-report/2019/july-2019.pdf%20%20ст%2012
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рівнем ризику або активи центрального банку), які зросли з менш ніж 1% 

від загальної суми активів у 2007 р. до 4% у 2009 р. [610].  

У Великобританії функціонують 453 монетарно-фінансові установи. 

Трохи менше половини їх галузевого балансу (47%) обліковується  в 

фунтах, 20% – в євро та 33% – в інших валютах. За країною власності 50% 

балансового активу відображає право власності Великобританії, 15% − ЄС, 

а решта 34% − установи інших країн. Загальні балансові активи на рівні 

9 трлн євро є найбільшим банківським сектором в ЄС та четвертим за 

величиною у світі. Коефіцієнт регулятивного капіталу в секторі знову 

покращився – до 21,4% наприкінці 2018 р., основний капітал першого 

рівня – 488 млрд євро, трохи вище, ніж роком раніше [737]. Починаючи з 

2014 р. частка кредитів для МФІ сягає близько 30% (Додаток Е, рис. Е.26). 

Необхідною передумовою успішного розвитку банку є не лише 

якісне зростання обсягу активів, але і раціональна та оптимальна їх 

структура, прогресивні зміни, метою яких є диверсифікація активних 

операцій, а також покращення їх якості. Згідно з даними (Додаток Е, рис. 

Е.27), у структурі позик МФІ переважають позики домогосподарствам. 

Більше того, така динаміка прослідковується протягом усього 

досліджуваного періоду. У кредитному портфелі домогосподарств значно 

переважають позики під заставу нерухомості (Додаток Е, рис. Е.28). 

Позитивом є стійка тенденція до зростання обсягів довгострокових позик. 

Так, позики під заставу нерухомості станом на початок 2020 р. досягли 

89% від загального кредитного портфеля домогосподарств. 

Залучені кошти відіграють важливу роль у структурі банківських 

ресурсів, ефективне управління якими сприяє зниженню рівня витрат і 

підвищенню рівня прибутковості діяльності банків, підтримуючи їх 

ліквідність та прибутковість (Додаток Е, рис. Е.30). Структура пасивів має 

відносно стійку тенденцію до зростання (Додаток Е, рис. Е.29). Так, у 

структурі депозитів за весь досліджуваний період левова частка належить 

депозитам, залученим не МФІ. Зауважимо, що найбільша питома вага у 
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структурі депозитів належить будівельним компаніям (Додаток Е, 

рис. Е.31). Позитивним є зростання обсягу депозитів на 22% за 

досліджений період. Зокрема, найбільший приріст спостерігався в прирості 

депозитів будівельних компаній (+160%) та домогосподарств (+47%).  

Ще одним позитивним явищем у банківській системі є поліпшення 

якості кредитного портфеля, зокрема зменшення обсягу списання 

безнадійних кредитів (рис. 4.12). Слід зауважити суттєве підвищення 

списання в червні 2009 р. кредитів іншим фінансовим корпораціям67. 

 

Рис. 4.12. Обсяг списання безнадійних кредитів МФІ Великобританії, 

2000–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: [760].  

 

Один із найважливіших результативних показників будь-якого банку 

– це прибуток, який, зокрема, є свідченням про потенціал та розвиток 

банку (Додаток Е, рис. Е.32). Як бачимо, світова фінансова криза 2008–

2009 рр. негативно відобразилася на дохідній складовій банків. Так, 

 
67 За визначенням Національного банку Англії до них належать: небанківські кредитні 

інститути, іпотечні кредитні корпорації, банківські холдингові компанії, компанії, що 

займаються сек’юритизацією SPV (special purpose vehicle) – компанія спеціального 

призначення, яка створюється під конкретну операцію і для вирішення певних завдань. 

На фінансовому ринку SPV найчастіше виступають в ролі позичальника і 

використовуються для залучення фінансування за допомогою випуску класичних 

локальних облігацій, єврооблігацій (LPN) і в угодах сек’юритизації (випуску цінних 

паперів, забезпечених різними класами активів, наприклад іпотечними кредитами, 

автокредитами, кредитами МСП, лізинговими активами, комерційною нерухомістю 

тощо, та фінансовим посередницвом [480]. 
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протягом тільки цих років нерозподілений збиток сягнув 60,6 млрд фунтів. 

Не став винятком 2018 рік (Brexit), в якому банківська система 

Великобританії зазнала збитків 6,9 млрд фунтів.  

У відповідь на світову фінансову кризу 2008–2009 рр. банківський 

сектор Великобританії пройшов процес консолідації. У січні 2009 року 

Halifax Bank of Scotland (HBOS) об’єднався з Lloyds TBS, щоб створити 

єдину велику банківську групу – Lloyds Group [734]. Проте банківський 

сектор Великобританії залишається олігополістичним. До найбільших 

банків можна віднести Lloyds Group, Barclays, Королівський банк 

Шотландії (RBS) та HSBC. 

Ще в 2002 р. Комісія з питань конкуренції (тепер її замінила Рада з 

питань конкуренції на ринках – Competition and Markets Authority) дійшла 

висновку, що найбільші банки застосовували монополію на постачання 

послуг для МСП, що призвело до обмеження конкуренції на шкоду 

клієнтам. Наприклад, клієнти неохоче змінювали банки, оскільки останні 

пропонували дуже подібні послуги [734]. 

Як і в США та ЄС, банки Великобританії тепер підлягають 

жорсткішому регулюванню. Регулятори повинні збалансувати потребу у 

фінансовій стабільності та забезпечити, щоб банки могли пройти будь-

який стрес-тест, а також гарантувати конкурентоспроможність фінансових 

ринків [734]. У Додатку Е на рис. Е.33 зображено активи та частку п’яти 

найбільших банків у Великобританії. Так, у 2006 р. їхня частка в активах 

банківської системи сягала 79%, в 2019 р. – 48%.  Така олігополія на 

банківському ринку має стати тривожним сигналом для регулятора. 

Лідером за розміром загальних активів є корпорація HSBC − 2,7 трлн 

дол. США у 2019 р., що на 6% більше, ніж у 2018 р. [327]. Дохід компанії в 

2019 р. становив 55,4 млрд дол. Географічне походження доходів у 2019 р. 

має такий вигляд: 49% – Азія, 29% – Європа, 11% – Північна Америка, 6% 

– Латинська Америка та 5% – Близький Схід і Північна Африка [327, 

p. 10]. Відповідно податкові платежі були такими: 3,07 млрд дол. – в 
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Європі (зокрема, у Великобританії – 2,47 млрд); 1,5 млрд– в Азії (з них 

398 млн в Індії та 248 млн доларів – у Гонконгу), 313 млн дол. – на 

Близькому Сході та в Північній Африці, 314 млн дол. – Канаді, 400 млн 

дол. – у Латинській Америці (Додаток Е, рис. Е.34). 

Найбільшу частку в прибутках банку становить роздрібний банкінг 

та управління заощадженнями – 42%68. У 2019 р. ця стаття 

продемонструвала зростання на 9%, що пояснюється сприятливими 

показниками у Гонконзі, Латинській Америці, Великобританії та 

материковому Китаї, частково компенсуючи нижчі доходи у США. У 

Латинській Америці дохід від управління активами збільшився за рахунок 

прибутку від боргових цінних паперів в Аргентині та сприятливого впливу 

гіперінфляції, а також від збільшення активності клієнтів у сфері 

роздрібного кредитування в Мексиці. У США доходи дещо росли від 

підвищення активності клієнтів за операціями з казначейськими 

зобов’язаннями США та відсотковими свопами країн, що розвиваються, 

частково компенсуючи нижчі доходи від торгівлі дорогоцінними 

металами [327, p. 50]. 

Великобританія покинула ЄС 31 січня 2020 р. та вступила в 

перехідний період до 31 грудня 2020 р. На цей період на Великобританію 

 
68 Компанія HSBC отримує дохід в основному від таких видів діяльності: 1) Retail 

Banking and Wealth Management – роздрібний банкінг та управління доходами, що 

передбачає послуги населенню (поточні та ощадні рахунки, кредити, депозити, 

платіжні послуги) та комплекс високоякісних консультаційних послуг, що охоплюють 

усі аспекти фінансової діяльності клієнта (фінансові вкладення, планування, 

бухгалтерський облік та оподаткування, юридичні питання тощо); 2) Commercial 

Banking – комерційний банкінг – пропонує широкий спектр товарів та послуг для 

задоволення потреб комерційних клієнтів, включаючи МСП та корпорації (кредити і 

позики, міжнародна торгівля та дебіторська заборгованість, фінанси, управління 

заощадженнями та управління ліквідністю, комерційне страхування та інвестиції; 3) 

Global Banking and Markets (глобальні фінансові ринки) – забезпечує індивідуальні 

фінансові рішення для великих державних, корпоративних та інституційних клієнтів та 

приватних інвесторів у всьому світі; 4) Global Private Banking – управління 

інвестиціями клієнтів з високими доходами; 5) Corporate Centre – включає «Central 

Treasury» (організаційний підрозділ, який надає послуги з торгівлі на фінансових 

ринках), управління балансом («BSM»), відсоткові надходження у асоційованих та 

спільних підприємствах компанії, витрати на керівництво.  
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поширюватимуться закони і правила ЄС, але немає впевненості, якими 

будуть майбутні відносини з ЄС. Це створює волатильність ринку та 

економічний ризик, особливо у Великобританії. Глобальна присутність 

HSBC та різноманітна клієнтська база повинні допомогти пом’якшити 

вплив виходу Великобританії з ЄС [327, p. 39]. 

Резюмуючи наведене, можемо зробити висновок, що банківський 

сектор Великобританії є доволі різноманітним, а разом і з цим і 

олігополістичним. Вихід Великобританії з ЄЄ вже негативно 

відображається на основних банківських показниках. Невизначеність у 

банківському секторі та серед ділової спільноти, зрозуміло, дуже 

висока. Це означає, що банкам доведеться працювати над потенційними та 

альтернативними результатами, залежно від того, як все це 

розвиватиметься. Вплив Brexit на банки та банківську діяльність у 

Великобританії буде визначатися як домовленостями на урядовому рівні, 

так і реакцією окремих фірм на зміни в умовах діяльності.  

 

4.3. Аналіз діяльності ісламської банківської системи 

Під час фінансової кризи 2008–2009 рр. зросла увага до ісламської 

банківської системи, головним чином з міркувань низького ризику та 

високої ефективності у кризових умовах [313]. Обидві характеристики 

створюють належні передумови для розширення обсягів діяльності за 

допомогою консолідації банківської мережі та розширення географічного 

ареалу. 

Ісламський банківський сектор є найбільшим сектором в ісламській 

фінансовій галузі, що займав у 2017 р. 71% світових активів ісламської 

фінансової галузі, а в 2018 р. цей показник дещо знизився до 70%69. Як уже 

 
69 У 2017 р. функціонувало 505 ісламських банків, у т.ч. 207 «вікон» ісламських банків, 

а в 2018 р. їх кількість зросла до 520, у т.ч. 219 ісламських «вікон». Однак кількість 

гравців не обов’язково вказує на розмір галузі. Другий за величиною ринок ісламських 

фінансів, Саудівська Аравія, має всього 12 ісламських банків, включаючи вікна, що 

менше, ніж на дрібніших ринках Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратів [493]. У 

https://www.financialdirector.co.uk/category/risk-and-economy/brexit/
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наводилося вище, за 35 років до 2009 р. було створено 311 ісламських 

фінансових установ, з яких 59% – банки, 36% – інвестиційно-фінансові 

компанії, а 13% – такафули. У подальшому тенденція зберігалася (рис. 

4.13).  

 

Рис. 4.13. Динаміка кількості ісламських банків, 2012–2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі [657; 658; 659; 660; 661; 662; 663]. 

У деяких країнах ісламський банкінг можливий лише через 

«ісламські банківські вікна», хоча останнім часом спостерігається перегляд 

ситуації щодо створення повноцінних ісламських банків.  

Одним із таких прикладів є надання в 2018 році ліцензії Ісламському 

банку Афганістану, який раніше діяв зі звичайною ліцензією як 

Бахтарський банк. Ісламський банківський сектор у країнах Перської 

затоки продовжує формуватися під впливом процесу консолідації або між 

звичайними банками з ісламськими «вікнами», або між повноцінними 

ісламськими банками. Як і у випадку зі злиттям банків у Катарі, 

ісламський банкінг залишається неушкодженим у новому, більшому банку, 

якщо відбувається злиття між звичайними та ісламськими банками. У 

травні 2019 року Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) об’єднався з Union 

National Bank і разом придбав повноцінний ісламський банк Al Hilal. Це 

привело до створення групи ADCB, у складі якої Al Hilal залишався 

окремим ісламським банківським суб’єктом, орієнтованим на роздрібних 

 

2018 р. на ринок сукук припадало 18% (470 млн дол., кількість країн з цим ринком 27), 

ринок такафул – 2% (46 млн. дол., 47 країн) [534, p. 24].  

https://icdps.org/uploads/files/IFDI%202019%20DEF%20digital1574605094_7214.pdf
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клієнтів з мандатом, що відповідає шаріату. Ця модель відповідає моделі 

ісламського банківського дочірнього підприємства Emirates NBD з 

ісламським банком Emirates. Крім того, Dubai Islamic Bank планує 

придбати розташований в Дубаї ісламський банк Noor Bank, що приведе до 

формування конкурентоспроможного ісламського банківського ринку в 

ОАЕ, у складі якого в 2018 році було дев’ять ісламських банків та 17 

ісламських банківських вікон та загальні активи на суму 194 млрд дол. 

США [663, р. 28–29].  

Банк Англії у вересні 2018 року оголосив про створення механізму 

ліквідності, що відповідає принципам шаріату, який вперше надасть змогу 

ісламським банкам зберігати стерлінгові депозити у центральному банку. 

Це забезпечить ісламським банкам Великобританії більшу гнучкість у 

дотриманні вимог ліквідності Базеля III та поставить їх у рівні умови зі 

звичайними банками [663, р. 28–29]. 

Зі стрімко зростаючою популярністю мобільного банкінгу, особливо 

серед молоді, згідно з опитуванням споживачів цифрових банків PwC 

(Pricewaterhouse Coopers) за 2018 р., з’явилася зростаюча кількість банків, 

що працюють лише онлайн, не маючи фізичних відділень. Ісламські банки 

також підхопили цю тенденцію, починаючи зі створення лише цифрових 

дочірніх підприємств, як Meem International Bank в Бахрейні та Саудівській 

Аравії, а також Albaraka Trks в Німеччині та інших європейських країнах з 

великою мусульманською діаспорою [493]. 

Через свою молодість ісламський банківський сектор залишається 

відносно невеликим. За оцінками світових консалтингових компаній, обсяг 

ісламських фінансових активів у 2016 р. становив близько 2,3 трлн дол. 

США, а для порівняння: сумарні активи 20 найбільших банків світу в 2013 

році досягли 44 трлн дол. [147, c. 6–7]. 

Ісламська банківська система сьогодні розглядається багатьма 

центральними банками як перспективний напрям, у рамках якого 

організовуються спеціалізовані наглядові і регулюючі підрозділи. Держава 
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і закони шаріату сьогодні контролюють, у тому числі і на міжнародному 

рівні, функціонування подібних банків. При цьому головні функції з 

просування і регулювання діяльності ісламських банків на рівні 

міжнародного співробітництва виконують такі установи: 1) Міжнародна 

генеральна рада ісламських банків і фінансових установ (CIBAFI); 

2) Ісламський банк розвитку; 3) Організація бухгалтерського нагляду та 

аудиту для ісламських фінансових інститутів (AAOIFI); 4) Рада з 

ісламських фінансових послуг (IFSB) [147, с. 6–7]. 

Світовий ринок ісламських фінансів за обсягом активів, що 

відповідають шаріату, зріс на 6,5% в 2017, порівняно з 2016 р., досягнувши 

рекордних 2,4 трлн доларів (Додаток Е, рис. Е.35). Світові активи 

ісламських фінансів зростали в середньому на 7,1% щорічно за період 

2012–2017 рр. Очікується, що до 2024 р. ринок сягне 3,5 трлн дол. Існує 

значний потенціал для розширення ісламських фінансів. Світове 

мусульманське населення, що нараховує близько 1,8 млрд, становить 

близько чверті всього населення планети, але сумісні з шаріатом банківські 

активи сягають лише 6% світових. Щороку все більше країн прагнуть 

розширити свою пропозицію ісламських інструментів фінансування. 

З’являються дані про нові ісламські фінансові установи в ряді країн, 

включаючи Австралію, Казахстан, Кенію, Марокко, Нігерію, Оман, 

Пакистан, Росію та Південну Африку. Це розширює можливості діючих 

країн-лідерів у галузі ісламських фінансів, а також забезпечить ґрунт для 

подальшого зростання галузі [496, р. 9].  

Деяке уповільнення темпів зростання активів (2018 р. – 2,7%, 2017 р. 

– 6,6%) можна пояснити відставанням кожного з трьох провідних ринків 

галузі – Ірану, Саудівської Аравії та Малайзії, котрі становили 65% 

світових ісламських фінансових активів і володіли активами понад 

500 млрд доларів кожна (Додаток Е, рис. Е.36) [534, p. 6].  

В ісламській фінансовій системі найбільшу питому вагу займали 

активи сукук – 470 млрд дол. у 2018 р. (Додаток Е, рис. Е.37). З іншого 
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боку, активи ісламських фондів знизилися на 10% – до 108 млрд дол. 

Протягом 2018 р. було ліквідовано або об’єднано 84 ісламські фонди 

загальною сумою 407 млн дол. Ісламські банки представлені у 72 країнах 

світу, проте лише 61 країна прозвітувала про обсяг активів і три з них були 

новими (Марокко, Ефіопія, Суринам). Марокко видав свій перший 

суверенний сукук у жовтні 2018 р. [663, p. 23].  

Хоча позики сукук залишаються популярними в ісламському світі, 

емпіричне дослідження 71 ісламського банку та 146 звичайних банків за 

період 2003–2014 pр. показало, що це негативно впливає на прибутковість 

ісламських банків, не маючи впливу на звичайні банки [596]. Втім такий 

негативний вплив істотно послабнув після фінансової кризи 2008–2009 рр. 

Як уже було зазначено, банківські активи становлять найбільшу 

частку в консолідованих активах ісламської фінансової системи. У 2018 р. 

лідерами за обсягом активів залишились Іран, Саудівська Аравія та 

Малайзія [100], сукупна вартість активів котрих становила 1,1 трлн 

доларів, або 62% від загальних активів ісламської банківської системи 

(рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14. Динаміка топ–10 ісламських країн за розмірами активів, 

2018 р., млрд дол. США 

Джерело: [88; 171]. 
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Розглянемо більш детально три країни-лідери: Іран, Саудівську 

Аравію, Малайзію. Нині в Ірані (Додаток Е, рис. Е.38) функціонують 35 

фінансових інституцій (з них 30 банків) і їх можна класифікувати на такі 

групи:   

– урядові комерційні банки (Commercial Government – Owned Banks): 

Bank MelliIran, Post Bank of Iran, Bank Sepah; 

– урядові спеціалізовані банки (Specialized Government – Owned 

Banks): Export Development Bank of Iran, Bank of Industry & Mine, Bank 

Keshavarzi, Bank Maskan, Cooperative Development Bank; 

– неурядові банки (Non-Government-Owned Banks): Eghtesad Novin, 

Bank Karafarin, Bank Parsian, Bank Pasargad, Bank Saman, Bank Sarmayeh, 

Bank Sina, Bank Shahr, Bank Daybank, Ansar Bank, Mellat Bank, Refah Bank, 

Bank Saderat Iran, Tejarat Bank, Hekmat Iranian Bank, Gardeshgari Bank, 

Ghavamin Bank, Khavarmianeh Bank, Iran Zamin Bank, Ayandeh Bank; 

– ісламські неприбуткові фонди фінансування (Gharzolhasaneh 

Banks): Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank, Gharzolhasaneh Resalat Bank; 

– двонаціональні банки (Bi-National Banks): IRAN-VENEZUELA Bi-

National Bank; 

– небанківські фінансові інститути (Non-Bank Credit Institutions): 

Credit Institution for Development, Kosar Markazi Credit Institution, Melal 

Credit Institution, Noor Credit Institution, Caspian Credit Institution [357].  

Варто звернути увагу на найсуттєвіші відмінності в моделі 

безвідсоткового фінансування в Ірані: 

– іранська модель ґрунтується на юрисдикції imamiah, яку також 

називають шиїтською, або Jafirischool of thought, тоді як у більшості інших 

ісламських країн основоположною є сунітська школа; 
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– іранська схема домінує над усією країною, не допускаючи 

здійснення традиційних банківських операцій, тоді як в інших ісламських 

країнах (крім Судану, Пакистану) співіснують обидві моделі; 

– іранська банківська система підтримується спеціальним Актом, що 

був прийнятий у 1983 році та застосовується досі. Таке законодавство 

відсутнє в більшості інших ісламських країн; 

– іранська банківська система використовує вакалу (wakalah) для 

мобілізації ресурсів, які включають строкові інвестиційні депозити. 

Більшість ісламських країн замість цього використовують контракти, такі 

як мудараба та вадія (wadiah); 

– згідно з принципами імам (imamiah), мудараба обмежується 

купівлею та продажем товарів. Інші країни не дотримуються цього 

обмеження; 

– купівля боргу, яка не є поширеною в інших ісламських країнах, 

окрім Малайзії, дозволена в іранській банківській системі; 

– одна Рада шаріату в Центральному банку Ірану обслуговує всю 

банківську систему, тоді як в інших ісламських країнах майже у кожного 

банку є своя власна рада; 

– більшість ісламських банків в інших країнах сплачують частину 

своїх доходів як закят (zakat), який відображається у їхніх балансах. Така 

практика не є поширеною в Ірані; 

– іранській банківській системі дозволено застосовувати пеню, яка 

розраховується як частина банківських доходів за затримку погашення 

позики. Більшість ісламських банків інших країн не отримують таких 

грошей або спрямовують їх на благодійну діяльність, відокремлену від 

банківських ресурсів; 

– в іранській банківській системі відсоткова ставка за торговими 

контрактами встановлюється урядом, тоді як в інших країнах уряд 

відмовляється втручатися; 
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– близько 6000 приватних фондів qardhasan на фінансовому ринку 

Ірану, заснованому меценатами, пропонують невеликі позики, не 

нараховують відсотків для нужденних людей, в той час, як інші ісламські 

країни не мають таких установ; 

– в Ірані сукук (sukuk) використовується для грошово-кредитної 

політики, а також для фінансування потреб як державного, так і 

приватного секторів. Більшість інших ісламських країн (крім Судану) 

використовують цей інструмент лише для фінансування проєктів; 

– в іранській системі за строковими інвестиційними депозитами 

банки мають право на певний попередній прибуток, тоді як фактичний 

прибуток, що виплачується вкладникам, обчислюється наприкінці 

фінансового року. Якщо фактичний прибуток перевищує заявлений, 

залишок коштів виплачується відповідно; 

– ісламські стандарти бухгалтерського обліку та аудиту зазвичай не 

застосовуються через іранську банківську систему, дотримуються лише 

Базельські стандарти. У деяких ісламських країнах застосовуються 

стандарти Організації з бухгалтерського нагляду та аудиту для ісламських 

фінансових установ (AAOIFI) [613, р. 189–190]. 

Аналізуючи іранську банківську систему Аднан Мазарейя (Adnan 

Mazarei), досить жорстко характеризує її і пов’язує з надвисокою 

державною участю та контролем над банками: уряд контролює близько 

70% активів банківської системи. Складна структура власності включає 

широкі, непрозорі взаємозв’язки з різними державними чи 

напівдержавними установами і корпораціями та слабкий внутрішній 

контроль. Ці особливості зробили систему дуже складною для нагляду і 

вразливою до безгосподарності та корупції. Ще одним важливим джерелом 

проблем стала велика тіньова банківська система, що складається з 

численних неліцензованих фінансових установ, багато з яких пов’язані з 

державним сектором та зі збройними силами [587, p. 2].  
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Активи ісламських банківських установ у Ірані зростали між 2005 та 

2008 роками (Додаток Е, рис. Е.39). У 2017–2018 рр. загальний обсяг 

активів зріс на 5521,9 трлн ріалів − до 9 235,0 трлн ріалів. Протягом 

останніх 20 років найбільшу частку в активах банків та кредитних 

інститутів Ірану становили вимоги до недержавного сектора – 

10 918,0 трлн ріалів, інші активи та іноземні активи. Структура пасивів за 

досліджуваний період має позитивну динаміку (Додаток Е, рис. Е.40, Е.41). 

Іранська банківська система розвивалась під впливом санкцій, що 

обмежило доступ до зовнішніх джерел капіталу і змусило уряд втручатися 

у розподіл кредитів70. Найбільшу питому вагу у фінансуванні займає 

сектор торгівлі, на другому місці – будівництво, на третьому – 

промисловість й видобувна промисловість [389]. 

Втім банки не завжди дотримуються максимальних розмірів 

процентних ставок. Насправді Центральний банк часто змінював 

максимально допустимі процентні ставки залежно від макроекономічної 

ситуації (процентні ставки різко зросли після санкцій 2012 р., але 

залишилися незмінними після відновлення санкцій у 2018 р.). Хоча 

ісламські банки діють аналогічно звичайним банкам, ісламські фінансові 

обмеження заважають ринку державних боргових цінних паперів та 

обмежують інструментарій грошово-кредитної політики [587, p. 10].   

Банківський сектор Саудівської Аравії нараховує 16 банків. За 

розміром балансу станом на перший квартал 2019 року Національний 

 
70 Вперше США ввели санкції проти Ірану після Іранської революції 1979 р. У 1995 р. 

санкції було поширено на неіранські фірми, які мають угоди з іранським урядом, якщо 

вони працюють з США або в США. У 2006 р. на тлі занепокоєння ООН щодо програми 

розробки ядерної зброї Ірану, були застосовані прогресивно каральні санкції: заборона 

на подорожі фізичним особам, замороження офшорних іранських активів, у 2012 р. 

виключення іранських банків зі системи SWIFT, залишаючи їх поза світовою 

фінансовою системою. Як наслідок, ріал значно послабився, а інфляція прискорилася, 

врешті-решт досягши 45,1% у червні 2013 р. 14 липня 2015 р. між Іраном та Р5 + 1 

(Китай, Франція, Росія, Великобританія, США + Німеччина) та ЄС було досягнуто 

Спільного всебічного плану дій щодо ядерної програми Ірану (JCPOA). Натомість 

ООН, США та ЄС мали припинити фінансові та економічні санкції. Угода офіційно 

була прийнята 18 жовтня 2016 р. [339, p. 6].  
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комерційний банк (NCB) (з активами понад 466,3 млрд сауд. ріалів) є 

найбільшим банком у Королівстві – на його частку припадає 20,5% від 

загального ринку. За ним слідує Банк Al Rajhi: база активів – 363,3 млрд 

сауд. ріалів та 16,0% – частка ринку, Riyad Bank – база активів – 239,5 

млрд сауд. ріалів та Samba – загальні активи на суму 231,1 млрд сауд. 

ріалів становлять відповідно 10,5 та 10,2% загальних банківських 

активів [681]. 

Структуру активів комерційних банків Саудівської Аравії зображено 

в Додатку Е на рис. Е.42. У секторальному розрізі найбільше фінансування 

отримав сектор торгівлі – 287,9 млрд ріалів (19%), сектор переробки – 

156,7 млрд ріалів (10%) та енергетичний сектор – 61,05 млрд ріалів (4%, а 

до кризи в 2008 р. становив у середньому 1% позик) (Додаток Е, рис. Е.43). 

Найбільшу питому вагу в позиках населенню – 352,5 млрд сауд. ріалів – 

становили споживчі кредити, з них найбільшу питому вагу складають 

позики на ремонт житла і придбання транспортних засобів (Додаток Е, 

рис. Е.44). 

Після завершення фінансової кризи в пасивах комерційних банків 

Саудівської Аравії відбулося зростання питомої ваги короткострокових 

депозитів населення: якщо до 2008 р. на строкові та депозити до запитання 

населення припадало в середньому 22 та 28%, то у 2009 і 2019 рр. дані 

показники складали 39 і 20% відповідно (Додаток Е, рис. Е.45). 

У Малайзії ісламські фінансові установи працюють паралельно зі 

звичайними фінансовими установами, пропонуючи повний спектр 

фінансових продуктів та послуг. У 2018 р. на ісламський банківський 

сектор припадало 42% активів галузі. Разом із цим 9 із 16 ісламських 

банків є частиною банківських груп, які також функціонують як 

комерційні банки [498, p. 8]. Починаючи з 2007 р. кількість банків та 

відділень майже не змінювалася, але це не заважає Малайзії бути вагомим 

гравцем на ісламському банківському ринку (Додаток Е, рис. Е.46).  
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Загалом фінансові активи в Малайзії мають тенденцію до зростання 

(Додаток Е, рис. Е.47). Основні рушії зростання – це сукук та ісламський 

банківський бізнес, на який припадало 83% усіх ісламських фінансових 

активів 2018 р. Інші ісламські фінансові сектори втрачали активи [354, 

p. 22]. Ісламський банківський сектор Малайзії продовжував зростати в 

2019 р. за рахунок збільшення фінансування придбання житлової 

нерухомості. 

Досить цікаво виглядає структура позик ісламських банків і «вікон» 

у Малайзії (Додаток Е, рис. Е.48). Фінансування придбання житлової 

нерухомості становить найбільшу частку у фінансуванні ісламського 

банківського сектора в 2019 р. Фінансування кредитних карток також 

демонструє стабільне зростання і на грудень 2019 р. становило 4,09 млрд 

рингітів (у 2018 р. – 3,68 млрд та 589,6 млн рингітів – у грудні 2007 р.). 

Фінансування особистих покупок становило 60,5 млрд рингітів у 2019 р., у 

2018 р. – 58,92 млрд, 7,11 млрд рингітів – у грудні 2007 р. [539]. 

У Додатку Е на рис. Е.49 та Е.50 зображено структуру пасивів 

ісламських банків та «вікон» Малайзії та структуру депозитів відповідно. 

Перша у світі цілком інтегрована ісламська платформа обміну цінних 

паперів Bursa Malaysia-i була запущена у вересні 2016 р. Платформа 

сумісна з шаріатом, включає увесь спектр послуг, включаючи лістинг, 

торгівлю, клірингові послуги, розрахунки та депозитарні послуги. Нова 

платформа обміну підкреслює лідерство Малайзії як світового ринку 

лістингу та інвестицій [664, p. 84].  

Відповідно до Закону про ісламські фінансові послуги (IFSA), 

ісламські банки зобов’язані відокремлювати ісламські гарантовані 

депозити від інвестиційних рахунків без гарантій [132]. Основною 

причиною такого розмежування було надання більшої правової чіткості 

щодо застосування різних видів фінансових контрактів за принципами 

шаріату [664, p. 77]. 
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Основним рушієм зростання депозитів залишилися депозити з 

фіксованою ставкою, оскільки банки розпочали виконання вимоги NSFR  

(коефіцієнт чистого стабільного фінансування) (Додаток Е, рис. Е.50)71. 

Ставки за ісламськими депозитами (таваррук) у 2018 р. активно зростали, 

створюючи тиск на рентабельність банків. Таваррук у національній валюті 

становлять дві третини загальних депозитів ісламських банків (65% – у 

2018 р. та 66% – в 2019 р.). [581, p. 3]. 

Однак у 2019 р. приріст цього виду депозитів суттєво сповільнився й 

становив 9% (27% в 2018 р.). Таваррук, як один із найпоширеніших 

продуктів фінансування ісламських банків, критикують через те, що 

використовується для обходу принципу безвідсотковості. Ісламський 

банкінг з теоретичної точки зору базується на принципі розподілу 

прибутку та збитків замість відсоткового депозиту/кредитування [582]. 

Такі контракти як таваррук змінюють сутність ісламського 

банкінгу/фінансів. Важко довести, що таваррук – як це практикується в 

Малайзії – сильно відрізняється від звичайної позики з відсотками. 

Використання таваррук, здається, відображає тенденцію сучасних 

ісламських фінансових інститутів, а в цьому разі – малайзійських, 

підкреслювати форму над сутністю [457, p. 35].  

На рис. 4.15 зображено коефіцієнти недіючих кредитів ісламських та 

традиційних банків. 

 

 
71 Головні завдання NSFR – сприяти зниженню одного з системних ризиків для 

фінансової стабільності, пов’язаного з короткою терміновістю фондування банків, 

збалансувати активи і пасиви банків за строками погашення, створити стимули для 

банків залучати депозити на довгострокові терміни і зменшити залежність від 

короткострокового фінансування [167].  
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Рис. 4.15. Коефіцієнти недіючих кредитів та покриття 

заборгованості ісламських та традиційних банків, 2009–2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі [449; 535; 536; 537, р. 41; 538].  

Щодо показників якості активів ісламських банків країн Перської 

затоки, то ситуація стабілізувалася в 2018 р., при цьому коефіцієнт 

неефективного фінансування (недіючих кредитів) в середньому становив 

3,1% від загального фінансування (згідно з оцінкою S&P Global Ratings), а 

коефіцієнт покриття сягнув 167,7%. Таке покращення у порівнянні з 

2017 р., відбулось завдяки запровадженню Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (IFRS) 9 або Стандарту фінансового обліку (FAS) 30 

для банків, що звітують за стандартами Організації з бухгалтерського 

обліку та аудиту для ісламських фінансових установ (AAOIFI). 

Крім того, у 2018 р. показники якості активів ісламських банків не 

погіршились, на відміну від традиційних банків, коефіцієнт котрих 

збільшився до 3,1 з 2,7% у 2017 р. Це явище S&P Global Ratings пов’язує з 

операціями зі списання деякими ісламськими банками, а не з фактичним 

поліпшенням якості активів. Якість активів ісламських банків близька, 

якщо не трохи нижча, ніж у традиційних банків Перської затоки. Це 

пояснюється тим, що обидва типи банків є зіставними, причому їх 

діяльність в основному включає отримання депозитів та розширення 
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фінансування реального сектора економіки у своїх країнах. Крім того, 

ісламські банки, як правило, мають більшу експозицію до сектора 

нерухомості через принцип забезпечення активів. Оскільки ісламські 

банки не можуть стягувати пеню за прострочку, клієнти схильні надавати 

пріоритет платежам у традиційні банки, а не ісламські [536]. 

Ісламська банківська система продовжує покращувати якість своїх 

активів, дані між IV кварталом 2013 р. і ІІ кварталом 2018 р. демонструють 

послідовне поліпшення якості активів ісламських банків та «вікон», 

демонструючи середній коефіцієнт NPF 4,9% станом на ІІ квартал 2018 р., 

зменшившись з 5,6% у 2017 р. (рис. 4.16).  

Незважаючи на це покращення, NPF ісламського банківського 

сектора все ще вищий, ніж у банків країн ЄС (3,2%) та США (0,9%), а 

також за середній світовий показник (2017 р. – 3,4%), можливо – через 

підвищені валютні, економічні та геополітичні ризики на деяких ринках, 

що розвиваються, де базується значна частка ісламського банківського 

сектора. Про найвищі показники NPF у вибірці звітували ісламські банки в 

Лівані, які більш ніж утричі перевищили рівень 2013 р. на рівні 12,5% у ІІ 

кварталі 2018 р., тоді як Єгипет, Індонезія, Пакистан та ОАЕ зафіксували 

загальне поліпшення якості активів [347; 527].  

 

Рис. 4.16. Коефіцієнт безнадійної заборгованості ісламських банків, 

 2013–2019 рр. 

Джерело: [118; с. 274]. 
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В окремих дослідженнях стверджується про нижчу ефективність 

ісламських банків порівняно з традиційними банками [676]. Такий 

результат пояснюється використанням менш прогресивних технологій. 

Проте це може компенсуватися меншою потребою в капіталі, що відрізняє 

від звичайних банків [370; 689]. Одне з пояснень полягає у тому, що втрати 

від проблемних позик частково компенсуються власниками депозитів. 

Така особливість не передбачає захисту кредиторів. Проте в країнах з 

переважно немусульманським населенням поведінка ісламських банків не 

відрізняється від поведінки звичайних банків, а це передбачає дотримання 

норм капіталізації. Зрозуміло, що в такому контекcті значна географічна 

експансія ісламських банків створює обґрунтовані побоювання щодо 

їхнього фінансового стану і надійності [773].  

Підсумовуючи проведений аналіз, можна стверджувати, що 

майбутнє ісламських банків залежатиме не стільки від здатності 

адаптуватися до нових технологій, як від спроможності витримати 

загальносвітову тенденцію до підвищення вимог капіталізації, що, 

безумовно, нівелюватиме одну з вагомих переваг ісламських банків – 

меншу вразливість до чинника банківських ризиків. Передусім це важливо 

з погляду залучення до діяльності в ісламських країнах великих банків зі 

штаб-квартирами у промислових країнах, які розгортатимуть відповідні 

підрозділи власних банківських установ. За таких умов виникатиме більш 

інтенсивна конкуренція, що тестуватиме здатність ісламських банків до 

функціонування у більш відкритому середовищі.   

 

4.4. Реалії та результативність функціонування  

банківської системи України 

Аналізуючи динаміку показників української банківської системи 

(Додаток Є), можна стверджувати, що останнім часом кількість діючих 

банків зменшується переважно внаслідок зменшення кількості банків з 
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вітчизняним капіталом (Додаток Є, рис. Є.1, Є.2)72. Так, за досліджуваний 

період кількість банків зі 100% іноземного капіталу зросла понад втричі і 

станом на кінець 2019 р. становить більше як чверть від усіх 

зареєстрованих банків. При цьому в повній власності іноземних інвесторів 

перебуває третина всіх банків, що зареєстровані в Україні. На поверхні 

такий вислід пояснюється наслідками «оздоровлення» банківської системи 

в 2015–2016 рр., але насправді має глибші причини. Хоча кількість банків, 

що перебувають у процесі ліквідації, зросла після 2014 р., це явище 

спостерігалось і раніше, в 2005–2013 рр.   

О. Глущенко, зокрема, припускав, що це пов’язано з тим, що сектор 

депозитних корпорацій перебував у стані інституційного регресу, який 

характеризувала кількість установ у режимі ліквідації: 2005 р. – 20, 2011 р. 

– 21 установа. Найнижчий показник припадав на 2009 р. – 13 установ, що 

можна пояснити передкризовим «перегрівом» фінансової системи, який 

викликано наявністю зайвої ліквідності у секторі депозитних 

корпорацій [46, c. 29]. 

Протягом досліджуваного періоду банки значно нарощували 

кредитний портфель (рис. 4.17). 

 
72 Станом на 1 січня 2014 р. банківську ліцензію мали 180 банків, а вже через рік – 163 

банки. Загалом з початку 2014 р. тимчасову адміністрацію було застосовано аж до 39 

банківських установ. У 2015 р. з банківського реєстру було виключено ще 44 банки 

[218, c. 29]. Аналогічна ситуація з кількістю відділень. Значне зменшення обсягу 

клієнтської бази негативно вплинуло на кількість відділень банку. За досліджуваний 

період кількість відділень банків зменшилися на 64% (додаток Е, рис. Е.3). Зокрема, в 

2019 р. лідером серед закритих банківських відділень став «Ощадбанк» («-303»), 

наступним «ПриватБанк» 

(«-93»). Проте, ПУМБ протягом 2019 р. відкрив 28 нових відділень [14]. Загалом 

протягом 2019 р. банки закрили 507 відділень, найбільше – у 

Дніпропетровській області – 64.  [172, с. 4]. 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-02.pdf?v=4
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Рис. 4.17. Структура кредитного портфеля банків за напрямами 

кредитування, 2002–06.2020 рр., млн грн, % 

Джерело: [136; 229]. 

З такою думкою не можна не погодитися. У 2005–2008 рр. обсяги 

кредитування вітчизняних банків зростали надто стрімко, причому на тлі 

зменшення внутрішніх заощаджень (додаток Г, рис. Г.1ї). Якщо в 2005 р. 

активи банків сягали 213,6 млрд грн (46,7% від ВВП), то на кінець 2019 р. 

– 1,487 трлн грн (37,4% від ВВП). Негативний вплив на активи банківської 

системи мала фінансова криза 2008–2009 рр. (-4,89%), що позначилася 

стрімкою девальвацією гривні. У 2015 р. до чинника девальвації додалося 

відкликання ліцензії у 44 проблемних банків. Проте в 2016–2019 рр. 

почали відновлюватися обсяги депозитів населення, що засвідчує 

підвищення довіри до банківських установ. За підсумками 2019 р. активи 

вітчизняної банківської системи зросли на 9,3% порівняно з 2018 р.73. 

Головними чинниками зростання стали збільшення кредитно-

інвестиційних портфелів банків, стабілізація обмінного курсу гривні та 

відновлення прибуткової діяльності банківської системи [228, c. 16].  

 
73 У IV кварталі 2009 р. активи банків суттєво зросли: загальні – на 5,7%, чисті – на 

8,8%. Найбільше зросли вкладення банків у депозитні сертифікати НБУ: на 92,2 млрд 

грн за квартал (зокрема, 75 млрд грн у грудні), до 152,2 млрд грн на кінець 2019 р. Це 

було пов’язано із рекордним надходженням коштів на рахунки суб’єктів 

господарювання у грудні (+70,7 млрд грн), насамперед «Нафтогазу» [172, c. 1]. 
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Як це показано у попередніх розділах, необхідною передумовою 

фінансової стабільності є не лише якісне, врівноважене зростання обсягу 

активів банківської системи, але й їх раціональна структура. Поки що 

основна частка виданих банківських кредитів належить не фінансовим 

корпораціям. За даними НБУ, чисті гривневі кредити банків суб’єктам 

господарювання за 2019 р. зменшилися на 6,2% (за останній квартал – на 

6,1%), а валютні кредити – на 4,1%. Водночас у 2019 р. гривневі кредити 

фізичним особам зросли на 29,8%. Хоча попит на споживчі кредити 

зростає завдяки вищим доходам домогосподарств та оптимістичним 

споживчим настроям, банки (не лише українські) схильні недооцінювати 

кредитні ризики за такими кредитами [213]. Тому НБУ планує підвищити 

їхні ваги ризику, тобто вимагатиме від банків фінансувати незабезпечені 

споживчі кредити більше капіталом і менше – депозитами. Ці зміни 

покликані не допустити накопичення системних ризиків у банківському 

секторі й економіці загалом та сприяти збереженню фінансової 

стабільності [78, c. 36].  

Потрібно врахувати, що під час попередніх кризових явищ майже 

кожен п’ятий споживчий кредит був проблемним. Що більше, у 2006–

2008 рр. надмірне іпотечне кредитування створило «бульбашку» на ринку 

нерухомості, яка за своїми деструктивними наслідками нічим не 

поступалася відповідним явищам на ринку нерухомості США: погіршення 

якості застави, нобхідність фінансової підтримки банківської системи, 

неплатоспроможність отримувачів позик, стагнація сукупного попиту.  

Як показує зарубіжний досвід (розділ 1), для профілактики 

банківських криз важливо, щоб кредити використовувалися з 

інвестиційною метою («продуктивне кредитування»). Цього можна 

досягти за допомогою відповідного адміністративного регулювання, 

розвитку невеликих локальних банків, як у Німеччині, або створення 

державних банків.  
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Кожна з цих пропозицій не позбавлена слабких місць. Ефективне 

адміністративне регулювання передбачає належну якість інституційного 

середовища. Якщо цього немає, то будь-які адміністративні заходи будуть 

неефективними або можуть мати наслідки, які протилежні до очікуваних. 

Приміром, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність 

банківської системи» передбачає штрафні санкції у розмірі від п’яти тисяч 

до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо 

власники банку не застосовують заходи щодо збільшення обсягу 

статутного капіталу [141], проте немає прикладів застосування такої 

законодавчої норми.  

Проте найбільш суперечливим виглядає створення державних банків 

розвитку. Таке справдилося в Японії в 1950–1960-х роках, а також з 

меншим успіхом – у Південній Кореї, але у країнах Латинської Америки 

стало джерелом економічних проблем. Не випадково ініціатива створення 

Державного земельного банку та Українського банку реконструкції та 

розвитку припала на 2012–2013 рр., коли спостерігався виразний крен у бік 

державного регулювання економіки, а разом з тим зростав масштаб 

зловживань.  

Концепцією Державної цільової економічної «Програми модернізації 

ринків капіталу в Україні» передбачалося створення державного 

інноваційно-інвестиційного банку, який мав надавати кредити за 

пільговими ставками для банків – найбільш активних учасників 

інвестиційного ринку, гарантувати інвестиційні кредити, що видаються 

такими банками, брати участь у програмах страхування таких кредитів, 

частковій компенсації витрат банків, консультативній підтримці таких 

банків тощо [90]. До того ж частково такі функції мали бути передані від 

НБУ, що мало значно зменшити функціональне навантаження на 

Національний банк та дозволить зосередити весь комплекс визначених 

специфічних функцій в одній спеціалізованій банківській установі. 
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Зрозуміло, що подібні наміри навряд чи могли мати очікуваний 

ефект. Навіть у разі порівняно успішних проєктів, важко уникнути 

побічних складнощів. Наприклад, у Бразилії банк BNDES надавав 

довгострокові кредити, які сприяли розвитку експортного сектора, але 

траплялися випадки, коли позики використовувалися для короткочасного 

антициклічного регулювання економіки [729]. Такі відхилення від 

основної діяльності призводили до втрат для акціонерів. 

Не менш суперечливою видається пропозиція щодо безпосередніх 

запозичень Міністерства фінансів у комерційних банків. Така ситуація 

загрожує конфліктом економічних і політичних інтересів, що в 

українських умовах матиме деструктивні наслідки. Можна припустити, що 

такі позики використовуватимуться для зміцнення політичного впливу 

потужних фінансово-промислових груп, а неминучий конфлікт між 

окремими з них відразу ж позначатиметься напруженням у банківській 

системі. Зі свого боку, це знижуватиме довіру до неї і перешкоджатиме як 

мобілізації заощаджень, так і проведенню монетарної політики НБУ.  

Ще гірше, якщо комерційні банки використовуватимуть для надання 

кредитів не заощадження приватного сектора, а кредити рефінансування 

від центрального банку. У такому разі зростає ймовірність того, що стане 

необхідною фінансова підтримка банків, а це позначиться значним 

зростанням державних боргів та виникненням загрози дефолту. Не 

заперечуючи пріоритетність інноваційного розвитку виробництва для 

вітчизняної економіки, що виправдовує активне застосування кредитного 

каналу емісії грошей через механізм рефінансування банків, потрібно 

враховувати супутні ризики. Як виявила О. Мельниченко [154], фінансова 

підтримка банків в особі центральних банків має чітко регламентований 

характер, тоді як дії урядів майже завжди спонтанні та недостатньо 

виважені. Прикладом може бути рекапіталізація трьох збанкрутілих банків 

під час фінансової кризи 2008–2009 рр., що коштувала українському 
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бюджету 26 млрд грн (зокрема, на порятунок банку «Родовід» використано 

12,4 млрд, «Укргазбанку» – 8, а банку «Київ» – 3,6 млрд грн.).  

О. Дзюблюк і Г. Забчук [61] визнають доцільність довгострокового 

рефінансування комерційних банків як чинника дієвості кредитного 

впливу банків на стимулювання виробництва, але визнають, що для цього 

необхідні високий рівень банківського нагляду за цільовим використанням 

отриманих від центрального банку грошових ресурсів. Зрозуміло, що в 

сучасній Україні цього немає. Подібні оцінки стосуються операцій 

центрального банку на відкритому ринку. Хоча відповідні операції 

використовуються у світовій банківській практиці, в економіках на зразок 

української це може бути чинником «витіснення» продуктивного 

кредитування реального сектора.  

Так, попри скорочення загального обсягу кредитів резидентам на 

7,5% та обсягу кредитів корпоративному сектору на 13% в 2019 р. обсяг 

кредитування домогосподарств (включно з ФОП) становив 212,5 млрд грн, 

що на 6% вище показника 2018 р. Така позитивна динаміка призвела до 

підвищення середньозваженої відсоткової ставки за кредитами у 

національній валюті домогосподарствам до 35,8% (у грудні 2018 р. – 

33,1%) [215].  

Але, як свідчать опитування фінансових установ, на обслуговування 

банківських боргів домогосподарства в середньому витрачають 20% 

доходів, до того ж здебільшого позичальники мають низькі доходи, що 

створює ризики зниження платоспроможності, особливо з урахуванням 

того, що доходи їхні зростають повільнішими темпами [78].  

Відносно пасивів банківської системи, то за досліджуваний період 

спостерігалася позитивна тенденція, за винятком 2009 та 2015 років 

(рис. 4.18). Зокрема, в структурі пасивів левова частка належить 

готівковим коштам та депозитам. 
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Рис. 4.18. Динаміка та структура пасивів банків,  

2005–06.2020 рр., млн грн 

Джерело: [271]. 

 

За строковим характером в клієнтському портфелі переважають 

короткострокові депозитні вклади строком до року. Слід зауважити, що 

протягом 2019 р. депозитний ринок продовжує демонструвати зростання. 

Так, на кінець 2019 р. частка коштів на вимогу займає 55,4% сукупного 

портфеля коштів клієнтів (49,3% у 2018 р.). Частка довгострокових 

депозитів протягом досліджуваного періоду зменшилася та на кінець 

2019 р. становила 12,4% (16,8% – у 2018 р.) в загальному обсязі 

зобов’язань банків. Переважання короткострокових депозитів, разом із 

можливістю дострокового зняття вкладниками коштів, робить ресурсну 

базу, що сформована за рахунок залучених коштів, доволі нестабільною та 

гальмує видачу банками довгострокових кредитів для розвитку економіки 

України загалом. 

Як було вже згадано, у 2015 р. 44 банки були виключені з реєстру 

ФГВФО, а разом з ними обсяг депозитів виключених з реєстру банків сягав 

86 472 994 973 грн; кількість вкладників за 2015 р. зменшилась на 1,8 млн, 

або на 3,9% – від 46,5 до 44,7 млн осіб [218, c. 30–31].  
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Протягом 2014 року відтік вкладів з банків-учасників ФГВФО досяг 

20,5 млрд грн (близько 5,1% депозитів фізичних осіб), що перевищував 

показник кризового 2009 року. Загальний відтік вкладів в іноземній валюті 

із системи (без АТ «Ощадбанк» та санаційного банку АТ «Родовід») досяг 

124 млрд грн, або 30,8% [217, с. 10]. 

Левова частка депозитів належить домашнім господарствам, проте за 

2019 р. спостерігається ріст депозитного портфеля корпоративного 

сектора. 

Загалом 2019 р. був багато в чому успішний для вітчизняного 

банківського сектора (Додаток Є, рис. Є.8). Зокрема, банки отримали 

рекордний прибуток – 59,6 млрд грн, що у 2,7 разів більше в порівнянні з 

2018 р. Понад половини прибутку сектора належало націоналізованому 

«ПриватБанку». 

На відміну від негативних результатів 2009–2011 рр. (за 2009 р. 

збиток – 38 450 млн грн, за 2010 р. – 13 027 млн грн, за 2011 р. – 7708 млн 

грн), за 2012 рік банківська система продемонструвала прибуток у розмірі 

4899 млн грн. Таке позитивне явище можна пов’язати із завершенням 

банками процесу формування резервів під проблемну заборгованість. 

Найбільш збитковим банком був банк «Таврика», збитки якого сягали 

1093,2 млн грн. Щодо 2013 року, то банківська система спрацювала з 

прибутком 1436 млн грн, проте однією з основних причин можна назвати 

введення в дію постанови НБУ № 23 «Про затвердження Положення про 

порядок формування та використання банками України резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» 

[204], яка змінила правила формування резервів за активними операціями 

банків. Від’ємний фінансовий результат у 2015 році можна пояснити в 

першу чергу погіршенням якості активів банків, що спричиняє 

необхідність подальшого доформування резервів.  

Так, аналізуючи дані (Додаток Є, рис. Є.9), варто звернути увагу на 

2016 р., коли був зафіксований рекордний збиток банків. За підсумками 
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2016 р. 31 із 93 функціонуючих банків отримали збитки. Більше того, 

понад 80% суми збитків припадало на ПАТ КБ «ПриватБанк», інші банки 

отримали прибутки сукупно 10,82 млрд грн. Разом з цим, на топ–3 

найбільш прибуткові банківські установи («Райффайзен Банк Аваль», 

«Сітібанк» та «ОТР») припадало 57,5% загального обсягу прибутку, 

отриманого банківською системою України. 

Зауважимо, що протягом І кварталу 2020 р. прибуток банківського 

сектора зріс на 23,8% і становив 16 млрд грн, з яких майже 65% належало 

націоналізованому «ПриватБанку» [172].  

Існуюча висока частка проблемних кредитів (NPL) в банківській 

системі – результат кредитної експансії минулих років, коли вимоги щодо 

платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів –

недостатньо захищеними (додаток Є, рис. Є.9). Інша вагома причина – 

практика кредитування пов’язаних осіб, що припинили обслуговувати 

кредити під час кризи.  

На сьогодні всі непрацюючі кредити визнані банками, рівень 

покриття їх резервами постійно зростає та становить приблизно 95%. Тому 

надалі непрацюючі кредити суттєво не впливатимуть на фінансові 

результати та капітал банків. Проте велика їх частка – тягар для 

банківського сектора, особливо для держбанків, у яких сконцентровано 

приблизно 75% NPL сектора (близько 45% припадає на «ПриватБанк»). 

НБУ наголошує, що банки мають інтенсивніше розчищати баланси: 

непрацюючі кредити слід реструктурувати, продати чи списати [33].  

За даними НБУ, обсяг NPL в Україні уперше за останні роки 

знизився нижче рівня 50% і на кінець 2019 р. становив 48,4%. Найбільшим 

продавцем проблемних кредитів в Україні нині є ФГВФО, який спільно з 

Prozorro.Sale організував механізм продажу активів (майна) банків. Проте 

найбільші пули NPL-активів Фонд реалізував спільно з міжнародними 

консультантами. Тепер Фонд гарантування співпрацює з чотирма 

іноземними консультантами – компаніями FFN, DebtX, Cohen & Company 
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Financial Ltd (в Україні представлена структурою ТОВ «Ексіто Партнерс і 

Коен Україна») та KPMG74.  

У такому контексті можна погодитися, що співпраця України з МФО 

сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, формуванню 

конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 

одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного 

підприємництва [252]. Важко заперечити, що саме завдяки підтримці 

МВО, а конкретно МВФ, вдалося оздоровити банківську систему України 

в 2015–2016 рр. Останнє в часі наполягання щодо неповернення 

збанкрутілих банків колишнім власникам (насамперед йдеться про 

«ПриватБанк») теж має конструктивне значення.  

Можна погодитися, що націоналізація «ПриватБанку» – це найкраще 

з усіх можливих рішень у ситуації, що склалася навколо цього банку [49]. 

На наш погляд, однозначно позитивним було організоване виведення з 

банківської системи України понад третини банків, що підсилило довіру 

економічних агентів до банківської системи загалом та економічної 

політики зокрема. Проблема виникла не в 2014 р., а значно раніше.  

Як зазначалося у 2011 р., кризові явища 2008–2009 рр. засвідчили 

вразливість української банківської системи до зовнішніх та внутрішніх 

економічних і політичних шоків, висвітливши низку слабких сторін 

банківських установ [177]. Вже тоді пропонувалося НБУ об’єктивно 

оцінити сильні та слабкі сторони існуючої системи регулювання 

банківського сектора і, зокрема, банківського нагляду, ефективність 

 
74 Перший успішний продаж великого пулу NPL-активів в Україні здійснено у грудні 

2018 р., ціна продажу становила 130 млн грн при початковій – 235 млн грн. Загалом у 

2019 р. міжнародні консультанти з продажу активів – FFN, DebtX, Cohen & Company 

Financial Ltd – підготували до продажу і провели шість успішних аукціонів та 

допомогли реалізувати NPL-активів Фонду ще на 1,442 млрд грн. Ще три успішних 

аукціони з продажу великих пулів NPL-активів у 2019 р. були проведені через систему 

Prozorro.Sale (Додаток Є, рис. Є.10). Ціна продажу цих активів становила 

235 млн грн. Учасниками та переможцями таких аукціонів з продажу NPL-активів були 

компанії як з українським, так і з іноземним капіталом [229]. 
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застосування тих чи інших інструментів монетарної політики задля 

мінімізації системних ризиків.  

Багато проблем було закладено на початковому етапі становлення 

вітчизняної банківської системи, зокрема внаслідок низьких вимог щодо 

капіталу та ліцензійних вимог [84]. Банківська система залишалася 

слаборозвинутою, фінансово нестійкою, низькокапіталізованою, 

вразливою щодо негативних зовнішніх і внутрішніх впливів.  

Ситуація змінилася на краще лише в 2015–2017 рр., коли відбулося 

радикальне оздоровлення банківської системи. Свідченням 

конструктивності проведених реформ найкраще слугує спокійна реакція 

фінансового ринку на кризові явища у зв’язку з пандемією COVID-19. Як 

зазначено в урядових «Засадах стратегічного реформування державного 

банківського сектора» [77, с. 3], на відміну від двох попередніх криз, немає 

побоювань, що банківська система зазнає значних втрат, а тому в 

постпандемічний період виступить каталізатором позитивних змін. 

Очікується, що під час відновлення економіки український банківський 

сектор демонструватиме здорове зростання, коли кредитування зростатиме 

швидше за номінальний ВВП внаслідок кредитування роздрібного бізнесу 

(фізичних осіб) і малого та середнього бізнесу. Це зростання кредитування 

буде підтримуватися низькою інфляцією та зниженням процентних ставок. 

Передбачається, що зниження чистої відсоткової маржі, зростання 

операційних витрат та вартість ризику приведе до зниження показника 

ROE в банківському секторі з рекордно високих 31% у 2019 р. до 15–20% у 

2024–2025 рр. Нині першочерговим для українських банків є поліпшення 

бізнес-процесів через проведення внутрішньої реорганізації, зменшення 

ризик-менеджменту та покращення ефективності корпоративного 

управління [122]. 

Разом з цим НБУ наголошує необхідність розчищення балансів 

банків шляхом реструктуризації непрацюючих кредитів. На середину 

2019 р. обсяг непрацюючих (дефолтних) позик у кредитному портфелі 
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«Укрексімбанку» становив 2 млрд грн (89%), «Укргазбанку» – 4 млрд грн 

(56%), «Ощадбанку» – 5 млрд (45%), «ПриватБанку» – 27 млрд 

(38%) [215]. 

На основі проведеного у 2019 р. стрес-тесту НБУ дійшов висновку, 

що банки України достатньо капіталізовані та прибуткові в поточних 

макроекономічних умовах. Стійкість сектора до системних ризиків також 

зростає. Проте банки повинні усвідомлювати слабкі місця власних 

балансів та бізнес-моделей – в умовах кризи їх негативний вплив на 

фінансову стійкість мультиплікується.  

Невтішним є прогноз НБУ і щодо прибутковості банківського 

сектора. Так, після кількох років прибутків фінансовий результат 

погіршиться внаслідок зниження якості кредитів та відповідно 

доформування резервів під кредитні операції. Задля пом’якшення впливу 

пандемії на банківський сектор НБУ пом’якшив регуляторні вимоги до 

банків.  

Резюмуючи все викладене, доходимо висновків, що задля того, аби 

український банківський сектор став фінансово стабільним, вкрай 

необхідним є виправлення всіх помилок монетарного, валютного, 

банківського регулювання та перехід до нової концепції центрального 

банкінгу, де за основу має бути покладено загальний добробут всієї 

системи, а не окремо взятої інституційної одиниці. Окрім цього, головним 

«баластом», який гальмує прибутковість банківської системи, стали 

проблемні націоналізовані банки. 
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Висновки до розділу 4 

Фінансова криза 2008-2009 рр. не могла не мати вагомого впливу на 

функціонування банківських установ, адже у світовій економіці відбувся 

глибокий спад виробництва, що призвів до численних банкрутств багатьох 

надійних позичальників, зменшення попиту на кредити та радикальних 

змін у монетарній політиці провідних промислових країн. Зокрема, 

політика екстремально низької («низької») процентної ставки призвела до 

зменшення банківської маржі та прибутковості комерційних банків. Попри 

ці та інші виклики, банківська система залишається важливим елементом 

фінансової архітектури у регіональному і глобальному вимірах, 

перебуваючи у процесі активної адаптації до нових умов. 

Особливості парадигмальних зрушень у післякризовий період 

можна підсумувати так:   

1. Післякризове середовище характеризується зменшенням 

кількості комерційних банків у англосаксонських та європейських країнах. 

Приміром, у європейських країнах після фінансової кризи 2008–2009 рр. 

припинила своє існування одна з чотирьох кредитних інституцій. Лише в 

Канаді вдалося уникнути банкрутств у банківській системі. Втім, 

зменшення кількості банків не перешкоджає збільшенню вартості активів 

банківської системи та підвищенню їхньої якості.  

2. Реалії післякризового середовища означають, що доцільно не 

лише посилювати ринкову дисципліну, але й уникати надмірної 

диверсифікації комерційних банків та концентрації банківської системи. 

Зберігається доцільність посилення національних регуляторів банківської 

діяльності, що зближує банківські системи англосаксонських країн до 

країн континентальної Європи. Загалом посилення макропруденційних 

заходів спостерігається в усіх банківських системах, що становить одну з 

найважливіших особливостей післякризового періоду.  

3. Раціоналізація банківської мережі відбиває не лише 

післякризові реалії, але й вплив ширшого використання інформаційних 
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технологій. Відповідна риса однаковою мірою стосується не лише 

традиційних банківських систем, як континентальна і англосаксонська, але 

й ісламської банківської системи, що в роки після фінансової кризи 2008-

2009 рр. активно розширює обсяги діяльності.  

4. Найпоширенішою відповіддю європейських банків на 

фінансові труднощі було скорочення витрат, що дозволило отримати більш 

високий рівень ефективності. Примітно, що іспанські банки з найменш 

ефективних перетворилися у найбільш ефективні з-поміж європейських 

країн. Попри кризові явища в Єврозоні, великі європейські банки зберегли 

глобальний характер власної діяльності у післякризовому середовищі, тоді 

як істотно ослабли позиції американських, британських і швейцарських 

банків. Втім, можливості ефективної конкуренції на зовнішніх ринках 

стримуються нижчою капіталізацією європейських банків. Необхідність 

вищої капіталізації європейських банків становить один з найбільших 

післякризових викликів, що вимагає належної реакції з боку центральних 

банків. 

5. За умов низької процентної ставки у післякризовому 

економічному середовищі компенсатором втрат від зниження банківської 

маржі, відтоку депозитів і посилення конкуренції з небанківськими 

фінансовими компаніями стала можливість надання довгострокового 

фінансування за допомогою дешевших короткочасних ресурсів. Головним 

чином з цього скористалися європейські банки, які до цього уникали таких 

операцій з погляду значних ризиків на випадок підвищення процентної 

ставки центральним банком. Оскільки тривале зниження процентної 

ставки само по собі означає очікування не менш довготривалої стагнації 

інвестицій, що пов’язане з численними ризиками, банки отримують 

потенційні переваги в конкуренції з небанківськими установами як 

джерело вартісної інформації та експертизи. 

6. Ефективність антикризової політики ЄЦБ слугує на користь 

можливостей стабілізаційної політики в інтеграційних утвореннях 
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високого рівня. З іншого боку, це не заперечує доцільності інституційного 

зміцнення таких утворень за допомогою банківського союзу і посилення 

спільних банківських регуляторів. Зміцненню позицій європейських банків 

має сприяти подальша гармонізація умов банківської діяльності та 

обмеження на придбання урядових облігацій. Водночас вимагають 

обережності наміри щодо поступового відходу від традиційної орієнтації 

на банківські кредити як головного джерела фінансування підприємств 

реального сектора на користь розвитку фінансових ринків, адже це може 

призвести до більшої волатильності інвестиційного процесу. З іншого 

боку, такі наміри засвідчують еволюцію континентальної банківської 

системи в бік банківської системи англосаксонського типу.  

7. Підвищену ризикованість фінансової системи 

англосаксонського типу визначили проблеми з іпотечним кредитуванням, 

хоча досвід Канади переконує, що це можна було вирішити за рахунок 

більш надійних регуляторів. Загалом країни з інвестиційними банками 

відрізняються нижчим ризиком окремих банків, але вищим системним 

ризиком банківського сектора загалом. У більш диверсифікованих 

банківських системах функціональні зв’язки між окремими сегментами 

фінансового ринку сприяють взаємному підсиленню номінальних шоків, 

передусім на випадок виникнення «бульбашок» на ринках фінансових 

активів.  

8. Поліпшенню фінансових показників американських банків 

сприяла заміна існуючої прогресивної шкали податку на корпоративний 

прибуток встановленням єдиної номінальної ставки в розмірі 21%.  

9. На прикладі банківської системи Великобританії, де капітал 

першого рівня (Tier 1) понад утричі перевищує показники до світової 

фінансової кризи 2008–2009 рр., виразно простежується загальносвітовий 

тренд до підвищення рівня капіталізації комерційних банків. Разом з тим 

підвищена акумуляція капіталу може пояснюватися ризиками 
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невизначеності у банківському секторі та серед ділової спільноти у зв’язку 

з виходом Великобританії з ЄС.  

10. Фінансова криза 2008–2009 рр. підвищила інтерес до 

ісламських банків як відносно безпечних фінансових інституцій, що 

створило передумови для розширення обсягів діяльності за допомогою 

консолідації банківської мережі та географічної експансії. Проте майбутнє 

ісламських банків залежатиме від спроможності загальносвітової тенденції 

до підвищення вимог капіталізації, що з певністю нівелюватиме одну з 

вагомих переваг ісламських банків – меншу вразливість до чинника 

банківських ризиків. Передусім це важливо з погляду залучення до 

діяльності в ісламських країнах глобальних банків з промислових країн, 

які розгортатимуть відповідні підрозділи власних банківських установ. 

Поширенню ісламських банків може завадити надмірний державний 

контроль над такими банками і складна структура власності.  

11. Підвищенню стабільності банківської системи сприяє 

використання депозитного фінансування. Саме тому після кризи 2008 р. 

використання депозитного фінансування збільшилось. Разом з тим 

підприємства здебільшого переорієнтувались на менш складну та менш 

капіталомістку діяльність, включаючи роздрібний банкінг, а в деяких 

випадках і управління капіталом. Додатковим чинником підвищеної 

стійкості банківської системи Канади стали кредитні спілки, що залучають 

капітал виключно за допомогою депозитів. 

12. «Оздоровлення» української банківської системи в 2015–2016 рр. 

загалом відповідає зарубіжним післякризовим тенденціям до раціоналізації 

банківської системи та підвищення її ефективності, але насправді має 

набагато глибші причини. Від середини 1990-х років вимоги капіталізації 

не дотримувалися, а в передкризових 2006–2007 рр. надмірне іпотечне 

кредитування створило «бульбашку» на ринку нерухомості, яка за своїми 

деструктивними наслідками нічим не поступалася відповідним явищам на 

ринку нерухомості США. Хоча кризові явища 2008–2009 рр. засвідчили 
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вразливість української банківської системи до численних економічних і 

політичних шоків, необхідних змін у банківському нагляді задля 

мінімізації системних ризиків зроблено не було. 

13. Слабкість інституційного середовища не дає можливості 

використати для збільшення продуктивного кредитування в Україні як 

адміністративних важелів, так і державних банків розвитку. Ще гірше, 

якщо комерційні банки використовуватимуть для надання кредитів не 

заощадження приватного сектора, а кредити рефінансування від 

центрального банку. У такому разі зростає ймовірність того, що стане 

необхідною фінансова підтримка банків, а це позначиться значним 

зростанням державних боргів та виникненням загрози дефолту. 

 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора: [100; 101; 108; 113; 118; 122; 132; 556; 557]. 
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РОЗДІЛ 5. 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇН ТА УКРАЇНИ 

 

5.1. Еволюція державного регулювання  

європейської банківської системи 

Роль банків в економічному розвитку країни є надзвичайно 

важливою. Зокрема, Й. Шумпетер [686] стверджував, що фінансове 

посередництво через банківську систему відіграє ключову роль в 

економічному розвитку, впливаючи на розподіл заощаджень, тим самим 

покращуючи продуктивність чинників виробництва, технічні зміни та 

темпи економічного зростання. Крім того, банки відіграють центральну 

роль у розвитку кожної економіки, мобілізуючи ресурси для продуктивних 

інвестицій та cлугуючи елементом трансмісійного механізму грошово-

кредитної політики [680].  

Не менш важливим видається регуляторне середовище, адже саме 

провалами у цій сфері пояснюються численні кризові явища у світовій 

економіці. Зокрема, «бульбашка» на ринку іпотечного кредитування США 

створила передумови для виникнення фінансової кризи 2008–2009 рр., що 

досить швидко поширилася на решту світу. В європейських країнах 

регуляторні проблеми не мали таких катастрофічних наслідків, але 

однаково кризові явища 2010–2013 рр. привели до перегляду існуючої 

практики регулювання банківської діяльності, передусім на 

наднаціональному рівні.    

Аналіз регуляторного середовища вказує на те, що саме договори та 

директиви є основними інструментами регулювання та нагляду в країнах 

Європи. Так, як уже зазначалося у 1992 р. на основі Маастрихтського 

договору було створено Європейську систему центральних банків (ЄСЦБ), 
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до складу якої ввійшли Європейський центральний банк (ЄЦБ) та 

центральні банки країн ЄС. ЄСЦБ регулюється директивними органами 

ЄЦБ: Радою керуючих, Виконавчою радою та Генеральною радою і не 

володіє правосуб’єктністю. На відміну від ЄСЦБ, ЄЦБ має 

правосуб’єктність [106]. 

Укладачі Маастрихтського договору виявили надзвичайну 

обережність в тому, щоб економічний та валютний союз не включав в себе 

жодних елементів горизонтальної або вертикальної системи вирівнювання 

між країнами-членами або між ЄС та країнами-членами. Як і раніше, всі 

країни-члени несуть повну відповідальність за свої фінанси. Оскільки 

центральні банки традиційно беруть участь у пруденційному нагляді за 

банками, у розробці та впровадженні нормативно-правових актів, логічно, 

що ЄЦБ виконує цю ж місію у європейській банківській системі. 

Європейська банківська діяльність регулюється міжнародним первинним 

та національним вторинним правом, яке може мати як обов’язковий 

(директиви, положення), так і необов’язковий характер (рекомендації).   

У подальшому зосередимо увагу на найбільш революційних і 

значущих, на нашу думку, директивах, що визначили характер 

банківського регулювання в ЄС. Директива 73/183/ЄЕС Ради від 28 червня 

1973 р. «Про скасування обмежень свободи підприємництва та свободи 

надання послуг щодо самостійної діяльності банків та інших фінансових 

установ» [63] сприяла розвитку законодавства ЄС, адже скасувала низку 

існуючих обмежень. Незабаром, 12 грудня 1977 р., Рада ЄЕС прийняла 

Першу Директиву 77/780/ЄЕС «Про координацію законів, підзаконних 

актів та адміністративних положень, що стосуються кредитних установ та 

їх діяльності» [476], яка забезпечила комплексний підхід у регулюванні 

європейської банківської діяльності. Зокрема, йшлося про те, що на 

банківську діяльність потрібно мати дозвіл компететного органу даної 

країни.  
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Наступна Директива 89/646/ЄЕС від 15 грудня 1989 р. [69] «Про 

узгодження положень, законів, підзаконних та адміністративних актів, які 

стосуються започаткування діяльності кредитних установ та їх діяльності» 

передбачає, що дозвіл на здійснення банківської діяльності в одній країні 

ЄС поширюється також на інші країни-члени ЄС. Саме з прийняттям цієї 

Директиви в ЄС було створено єдиний ринок банківських послуг. 

Подальшим етапом формування спільного ринку ЄЕС стала 

прийнята Директива 88/361/ЄЕС від 24 червня 1988 р. [65], яка зняла 

обмеження на рух капіталу. Таким чином, надалі банки, які отримали 

ліцензію в країні за місцем знаходження, мали можливість безперешкодно 

здійснювати свою діяльність і в інших країнах-членах. При цьому 

контроль за банками здійснюють наглядові органи країни, на території 

яких розміщені банки. 

Неодноразове внесення змін і доповнень до діючих Директив, а 

також велика кількість різноманітних джерел правового регулювання 

створювали проблеми при їх практичному застосуванні. Саме тому 15 

березня 2000 р. Європейським парламентом і Радою ЄС була прийнята 

Директива 2000/12/ЄС «Щодо створення та діяльності кредитних установ» 

[64], в якій було зібрано і систематизовано положення попередніх 

Директив; окрім того, вона забезпечувала правове регулювання стосовно 

створення, ліцензування, ліквідації та реорганізації кредитних та 

фінансових установ. 

Хоча обидві Директиви вже втратили чинність, вони суттєво 

вплинули на розвиток європейської банківської системи, створивши: 

1) єдині правила регулювання банківської діяльності; 2) систему 

співробітництва органів банківського нагляду; 3) основи однакового 

банківського нагляду в державах-членах ЄС; 4) засади загальної політики в 

галузі правового регулювання банківської діяльності відносно третіх країн; 

5) передумови для збільшення й універсалізації кредитних установ на 

основі однакових правил регулювання їх діяльності тощо [248].  



313 
 

 

Наступним, не менш важливим кроком у 2001 р. в галузі 

регулювання ринку цінних паперів стала запропонована чотирирівнева 

система законодавчого регулювання фінансових ринків [563] (рис. 5.1), що 

привело до створення Європейського банківського комітету, в якому ЄЦБ 

має місце спостерігача, та Комітету європейських банківських наглядачів, 

в якому ЄЦБ засідає.  

 

Рис. 5.1. Чотирирівнева система законодавчого регулювання 

фінансових ринків за А. Ламфалуссі 

Джерело: [47]. 

 

У жовтні 2008 року Європейська Комісія доручила спеціально 

створеній комісії на чолі з Жаком де Ларозьєром розробити рекомендації в 

галузі фінансового регулювання та нагляду. Необхідність таких 

рекомендацій була зумовлена економічною кризою і рецесією країн 

Єврозони. Комісія дійшла висновку, що нормативно-правова база не є 

злагодженою і постає гостра проблема у створенні єдиного органу, що 

забезпечив би контроль за фінансовою системою ЄС. Як наслідок, було 

створено Європейську систему фінансового нагляду, до складу якої 

входили три наглядові органи: Європейський банківський орган (Лондон), 

Орган регулювання європейських ринків цінних паперів (Париж) та 

Європейський орган пенсійного забезпечення (Франкфурт-на-Майні). Крім 
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того, складовою системи є Європейська рада з системних ризиків, яка 

покликана запобігати або пом’якшувати ризики, а також здійснює 

макропруденційний нагляд фінансової системи в рамках ЄС [162]. 

Світова фінансова криза 2007–2008 рр. рельєфно окреслила 

проблеми та показала необхідність створення системи європейського 

банківського нагляду. Як наслідок, у 2011 р. було створено Європейську 

раду з системних ризиків та Об’єднаний комітет європейських наглядових 

органів. Останній включав у себе такі наглядові органи: Європейська 

банківська адміністрація за банківською діяльністю, Європейська страхова 

та пенсійна адміністрація за страхуванням та Європейська ринкова та 

облігаційна адміністрація за ринком цінних паперів. Об’єднаний комітет 

європейських наглядових органів разом із національними регуляторами 

утворюють Європейську систему фінансового нагляду [94]. 

Революційною зміною в архітектурі європейської банківської 

системи стало створення в 2014 р. Європейського банківського союзу. 

Рушійною силою для створення такого союзу стала фінансова слабкість 

банків Єврозони. Виникла гостра потреба в: єдиному зведенні правил для 

банків (регулювання), єдиній структурі банківського нагляду (нагляд), 

єдиному механізмі рефінансування банків за рахунок зборів із самого 

банківського сектора, єдиній системі захисту депозитів та єдиному 

механізмі тимчасової бюджетної підтримки.  

До 1 січня 2013 р. основним джерелом європейського права, що 

регулювало діяльність кредитних установ в ЄС, була Директива 

2006/48/ЄС, проте надалі її замінено законодавчим пакетом – «CRD IV», 

який почав діяти з 1 січня 2014 р. і складається з Постанови ЄС 

№ 575/2013 [652] і Директиви 2013/36/EС [436]. Основна мета полягала в 

тому, щоб імплементувати нові глобальні стандарти Базеля ІІІ у правовий 

простір ЄС. До них належать поправки до визначення капіталу і 

кредитного ризику контрагента та запровадження коефіцієнта ліквідності й 

вимог ліквідності.  
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На відміну від директив Єврокомісії, які являють собою юридичний 

документ, принципи Базельського комітету з банківського нагляду такого 

статусу не мають, проте вони заслуговують на окрему увагу75. У 1988 р. 

Базельський комітет з банківського нагляду (BCBS) вперше прийняв набір 

міжнародних регуляторних правил та вказівок для регулювання вимог до 

банківського капіталу. Запровадження нормативів Базель І мало дві 

основні цілі: 1) установити більш рівні умови міжнародної конкуренції між 

банками; 2) зменшити ймовірність того, що така конкуренція призведе до 

надмірного зниження капіталу банків. 

Після внесення змін та доповнень у 2004 р. оновлена версія дістала 

назву Базель ІІ. Разом з тим для забезпечення ефективного впровадження 

цієї реформи у 1999 р. Базельським комітетом було розроблено «Основні 

принципи ефективного банківського нагляду» [410], які також 

переглядалися та оновлювалися в 2011 р., враховуючи фактор часу та 

зміни в банківському середовищі, зокрема фінансову кризу 2008–2009 рр. 

Тому задля зміцнення фінансової системи, у 2010 р. керівники 

центральних банків та наглядові органи країн розробили нові правила 

Базельського комітету, що були зафіксовані в угоді Базель ІІІ (відповідні 

питання докладніше розглянуто у заключному розділі нашого 

дослідження). 

Проблематика регулювання європейських банків досить часто (і 

обґрунтовано) розглядається в контексті функціонування Єврозони. 

Оскільки в 2010–2013 рр. боргові проблеми Греції спровокували серйозну 

боргову кризу, що загрожувала перерости у банківську кризу Єврозони, 

вжиті заходи багатьма дослідниками вважаються недостатніми. 

Наприклад, на початку 2000-х років А. Сав’єр [682] критикує концепцію 

 
75 Базельські банківські угоди – це норми, видані Базельським комітетом з банківського 

нагляду, утвореним під егідою Банку міжнародних розрахунків (BIS), розташованого в 

Базелі, Швейцарія. Комітет формулює вказівки та дає рекомендації щодо передового 

досвіду в банківській галузі. Базельські угоди, які регулюють норми достатності 

капіталу в банківському секторі, мають на меті забезпечити фінансову стабільність і 

тим самим підвищити стійкість банків до різноманітних ризиків.  
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єдиної європейської валюти з позицій теорії Х. Мінськи. Стверджується, 

що замість пріоритету грошової стабільності для ЄЦБ вартувало обрати 

іншу мету – підтримання фінансової стабільності. Це передбачало функцію 

кредитора «останньої надії» під час загрози рецесії в Єврозоні, а також 

підтримку фіскальної політики у випадках, коли це сприяло відновленню 

стабільного функціонування фінансового сектора.  

На наш погляд, відповідні побоювання було розвіяно політикою ЄЦБ 

у післякризовий період (розглянуто у розділах 2, 3). Стабілізаційні заходи 

виявилися ефективними і на часі. Їхньому запровадженню не перешкодили 

відмінності між окремими країнами. Водночас поки що не було нагоди 

перевірити подібну ефективність ЄЦБ під час масштабного кредитного 

буму, коли необхідно сповільнити процес кредитування. 

Оцінюючи ефективність різноманітних обмежень на обсяги 

кредитування, за даними 28 європейських країн за період 1990–2018 рр. , 

отримано, що це може обмежити обсяги кредитування і зростання цін на 

нерухомість, але зі значним часовим лагом [644]. Вагома асиметрія полягає 

у тому, рестрикційні заходи мають набагато слабший вплив порівняно із 

заходами, що мають на меті збільшення обсягів кредитування. Регулятивні 

заходи дієвіші в країнах, що не входять до Єврозони. Подібні результати 

отримано для 19 країн ОЕСР [387]. Макропруденційна політика дозволяє 

обмежити обсяги кредитування і стримати зростання цін на нерухомість. 

До найбільш ефективних заходів віднесено оподаткування фінансових 

інституцій, посилення вимог щодо капіталу банків, визначення лімітів на 

обсяги кредитування та боргових запозичень.  

У передкризові роки виявилося, що посилення вимог до капіталу 

банків та пруденційних заходів справді поліпшує ефективність 

банківського сектора європейських країн, тоді як відповідні заходи з боку 

приватних структур мають цілком протилежний результат. Цілком 

передбачувано сприятливі наслідки посилення вимог капіталізації та 

банківського нагляду більш виразні у країнах з високою якістю інституцій.  
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Незалежно від оцінок ефективності банківських регуляторів, певні 

проблеми створює необхідність координації роботи відразу шести 

регулюючих структур (EBA, EIOPA, ESMA, ESRB, SSM)76, які створено в 

2011–2015 рр., на додачу до існуючих наднаціональних органів та 

національних регуляторів [742]. Така кількість контролюючих інституцій 

виглядає дороговартісною і може навіть знизити ефективність контролю за 

стабільністю банківської системи. Хоча з розширенням Єврозони завдання 

спільного контролю за фінансовою системою ставатиме простішим, адже 

цьому сприятиме входження до банківського союзу, все ж пропонується 

впорядкувати сфери відповідальності окремих контролюючих органів.  

Можна погодитися, що для зміцнення ЄВС необхідне якнайшвидше 

завершення процесу формування банківського союзу та спільного ринку 

капіталу [400]. Водночас банки повинні отримати можливості для 

диверсифікації портфеля активів. З іншого боку, підвищення ступеня 

довіри до фінансової системи вимагає запровадження правил фіскальної 

політики, які мають гарантувати не лише уникнення боргових проблем, але 

й проведення антициклічної фіскальної політики.  

Окремі дослідники прирівнюють нинішню конфігурацію ЄВС до 

фінансової архітектури за схильність до дефляції та проблеми з 

приєднанням країн ЦСЄ до Єврозони [670]. Пропонується повернутися до 

первісного плану, який запропонував Д. М. Кейнс на Бреттон-Вудській 

конференції. В інтерпретації економістів школи Шмідта практично це 

означає емісію справжньої міжнародної валюти, під умовною назвою 

«bancor», яка обслуговуватиме платежі на міжнародному рівні. Емісійним 

центром мав би стати міжнародний центральний банк. Оскільки платежі за 

імпорт товарів і послуг мали б супроводжуватися трансфером урядових 

цінних паперів, двосторонній обмінний курс залишається незмінним. 

 
76 Йдеться про European Banking Authority (EBA), Тhe European Securities and Markets 

Authority (ESMA), Тhe Single Supervisory Mechanism (SSM), The European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA), The European Systemic Risk Board (ESRB), the 

Single Resolution Board (SRB).  
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Одночасно зникають підстави для валютних спекуляцій, що стали за 

останні роки каталізатором багатьох валютних криз. Припускається, що 

запропоноване рішення сприятиме як високій мобільності капіталу, так і 

автономність монетарної політики за умов стабільного, але не фіксованого 

обмінного курсу.  

Така пропозиція не позбавлена певної привабливості, але має 

недоліки. По-перше, у сучасному світі не досягнуто бажаного 

вирівнювання рівнів економічного розвитку. Відповідно виникатиме тиск 

на рівноважне значення обмінного курсу, що уподібнюватиметься до 

проблем золотого стандарту. Оскільки країни з нижчим доходом мають 

мати нижче значення реального обмінного курсу (це сприятливо для 

збільшення експорту та обмеження імпорту), а необхідний для 

наздоганяючого економічного зростання приплив капіталу зазвичай 

позначається зміцненням (ревальвацією) грошової одиниці, виникають 

передумови для погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. За умов 

фіксованого обмінного курсу поліпшення cальдо експорту-імпорту 

вимагатиме обмежень сукупного попиту, що зазвичай важко реалізувати 

на практиці. У разі симетричної політики вирівнювання платіжного 

балансу, коли частину зусиль реалізовують країни з додатним сальдо (за 

допомогою стимулювання сукупного попиту), ситуація стає не такою 

складною, але досвід золотого стандарту переконує, що набагато 

поширенішим було асиметричне вирівнювання платіжного балансу, коли 

тягар необхідних змін в економічній політиці повністю припадав на 

дефіцитні країни.  

По-друге, функціонування єдиної світової валюти неминуче 

позначиться загостренням політичних проблем між окремими «центрами» 

світової економіки. Цього не бракувало в роки золотого стандарту, потім 

Бреттон-Вудської угоди, а останнім часом неодноразово виникали дискусії 

щодо обмінного курсу китайського юаня. За умов єдиної світової валюти 

неминуче виникатимуть періодичні заклики до відмови від такого рішення 
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з боку найбільших світових країн, що чимось нагадуватиме поведінку 

Великобританії напередодні Brexit, коли відповідне рішення 

використовувалося з метою створення тиску на країни Євросоюзу для 

отримання тих чи інших преференцій. Зрозуміло, що це створювало 

непотрібну непевність і провокувало ризики. Врешті-решт Brexit відбувся, 

що теж не позбавило невизначеності щодо майбутнього розвитку подій. 

Можна припустити, що в рамках єдиної світової валюти виникатиме 

спокуса для Китаю чи США відмовитися від такого рішення, залежно від 

економічної ситуації в цих двох найбільших економіках світу, а це не 

сприятиме стійкості світової фінансової системи.  

На наш погляд, у країнах ЄС доречно обмежитися розширенням 

Єврозони та вдосконаленням єдиного правового поля для уніфікованого 

регулювання банківської діяльності, що може стати дієвим прикладом для 

створення подібних валютних зон у Північній Америці та 

Тихоокеанському басейні. Попри значний песимізм щодо майбутнього 

євро в 2010–2013 рр., надалі ситуація значно поліпшилася, що засвідчило 

ефективність скоординованих регуляторних заходів і монетарної політики 

ЄЦБ, які було підтримано політикою фіскальної ощадності Німеччини. 

Таким чином, фіскальні та монетарні стимули для країн європейської 

периферії здійснювалися за умов надійного фіскального «якоря» у вигляді 

профіциту бюджету Німеччини. Це відрізняє ЄС від США, де подолання 

кризових явищ відбувалося на тлі подальшої акумуляції державного боргу.  

 

5.2. Особливості інституційного правового регулювання 

англосаксонської банківської системи 

Американська банківська система 

Вважається, що підвалини банківської діяльності в США заклав 

прийнятий у 1838 р. Закон про вільну банківську діяльність (Free Banking 
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Act) [32, c. 23]77. Перші спроби банківського регулювання у США були 

поєднанням федерального і місцевого законодавства. Це пояснювалося, з 

одного боку, потребою в посиленому централізованому контролі для 

підтримки стабільності як фінансів, так і економіки в цілому, а з іншого 

боку, побоюваннями щодо монополізації банківського сектора [541]. 

Оскільки банки випускали велику кількість грошей з різними обліковими 

ставками, не дивно, що наслідком стала фінансова нестабільність, яка 

призвела до більшого регулювання та нагляду в 1860-х роках. 

Саме тому у 1863 р. було прийнято Закон про національну 

банківську діяльність (National Bank Act) (з наступними змінами у 1864 та 

1865 рр.), згідно з яким було створено систему національних банків, які 

підпорядковувалися Контролеру грошового обігу у Вашингтоні [514]. 

Проте створення системи національних банків не усунуло недоліків 

банківської системи США, що, у свою чергу, спричинило подальші часті 

фінансові паніки.  

Так, паніка 1907 р. виявила неможливість банків придбати валюту 

під час надзвичайних ситуацій і стала мотиваційним фактором пошуку 

кращої регуляторної структури для стабільності банківської системи. Для 

порятунку банків і трастів було використано можливості банку JP Morgan, 

що запобігло закриттю Нью-Йоркської фондової біржі. У 1908 р. Законом 

Олдрича-Риланда (Aldrich-Vreeland Act) створено Національну комісію з 

грошового обігу, щодо надалі привело до створення в 1913 р. Федеральної 

резервної системи США. У 1927 р. було прийнято Закон Макфаддена 

(McFadden Act), завдяки якому вирішено питання правового регулювання 

діяльності банку та його структури (регулювання діяльності філій банку 

було закріплено на рівні штатів). 

 
77 Ще в 1781 р. О. Гамільтон стверджував, що більшість країн вважають необхідністю 

створення банків, оскільки саме вони є тими двигунами, завдяки яким просувається 

торгівля. З тих пір США перетворилися на найбільшу економіку світу з найбільшими 

фінансовими ринками. Початком ери «вільного банкінгу» вважається 1837 р., коли 

було прийнято кілька законів, що скасували вимогу отримання офіційного 

законодавчого чартеру (ліцензії) для керування банком [667]. 
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Велика депресія 1929–1933 рр., коли багато американських банків 

збанкрутувало, привела до більш жорсткого регулювання банківської 

діяльності. Одним з новостворених агентств стала Федеральна корпорація 

страхування вкладів (FDIC), яка відокремлює комерційний та 

інвестиційний банкінг (Закон Гласса–Стігалла). У 1929–1933 рр. 

вкладники збанкрутілих банків втратили 1,3 млрд дол. Від часу 

запровадження FDIC банківські операції вже не становили такої загрози 

для банківської галузі [361].  

У 1956 р. прийнято Закон про банківську холдингову компанію, який 

забороняв компаніям зі штаб-квартирою за кордоном купувати банк у 

США, крім окремих випадків. У 1975 р. штат Мен першим дозволив 

іноземні банківські холдингові компанії [515]. Згодом, через швидке 

зростання кількості іноземних банків у США, у 1978 р. прийнято 

Міжнародний закон про банківську діяльність, що зрівняв законодавчі 

вимоги до національних та іноземних банків. Іноземні банки більше не 

могли відкривати офіси за межами свого заявленого штату. Разом з цим 

ФРС мала повноваження щодо встановлення резервних вимог до відділень 

іноземних банків, а іноземні банки, які приймали депозити від резидентів, 

мали їх страхувати [361]. У 1994 р. Конгрес зняв всі заборони, які мали 

відношення до територіальних обмежень діяльності філій банків, внаслідок 

чого стрімко зросла кількість банків з філіями. Усе це разом дало змогу 

американським банкам успішно увійти в міжнародну фінансову систему. 

Прийнятий у 1978 р. Закон «Про норми регулювання фінансових 

інститутів і контролю за процентною ставкою» створив Федеральну 

комісію з експертизи фінансових установ (FFIEC), до якої входить 

Федеральна резервна рада (FRB), Управління валютного контролера 

(OCC), FDIC та Федеральна комісія з питань внутрішніх позик (FHLBB). 

Також Закон надав право контролюючим органам не лише припиняти 

діяльність банків та звільняти окремих працівників, але й накладати 

штрафи на ті банки і на тих співробітників, які не виконують 
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розпорядження контролюючих органів і порушують чинне 

законодавство [516].  

Найважливішу частину банківського законодавства з 1930-х років 

демонтовано у 1980 р. з прийняттям Закону про дерегуляцію депозитарних 

установ та валютний контроль, що мав на меті створення більш стабільної 

і прибуткової банківської справи [350]. Цей закон вимагав від усіх 

депозитних інститутів підтримувати прямо чи опосередковано визначений 

рівень обов’язкових резервів до поточних рахунків і строкових депозитів, а 

також до готівкових термінових депозитів у банках-членах ФРС для 

полегшення контролю за грошовим агрегатом з боку Ради керівництва 

ФРС [32, c. 34]. Як наслідок, утворили Комітет з дерегулювання 

депозитних інститутів, від якого вимагалося поступове зменшення, а потім 

і зняття «стелі» для ставок відсотків і дивідендів, які виплачувалися 

депозитним інститутам, і збільшення цих ставок до рівня ринкових 

протягом шести років, починаючи з кінця березня 1980 р. 

У жовтні 1982 року прийнято Закон про депозитні установи (Закон 

Гарна–Сен-Жермена (Garn–St-Germain)), який був покликаний надати 

допомогу в боротьбі з різко зростаючим числом банкрутств серед ощадно-

позичкових асоціацій і взаємно-ощадних банків (у 1982 р. число їх 

банкрутств перевищило 250). Для підвищення їх конкурентоспроможності 

було дозволено відкривати і обслуговувати депозитні рахунки грошового 

ринку, за допомогою яких надавалися послуги, які можна порівняти з 

послугами фондів грошового ринку. Причому рахунки цього типу не 

підпадали під дію нормативів верхньої межі процентних ставок по 

кредитах і резервних вимог, встановлених Інструкцією Q. У силу того що 

депозитні установи отримали можливість виплачувати високий відсоток за 

подібними рахунками, вони набули широкої популярності: до кінця 1983 

року обсяг коштів, розміщених на рахунках типу MMDA, виріс майже до 

400 млрд дол. США [112]. 

http://o-kreditah1.ru/ogranizacija-kreditovanija/bank-kak-kreditor/47-otkrytie-i-vedenie-depozitnyh-schetov-.html
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До 1984 р. ощадно-позичковим асоціаціям і взаємно-ощадним 

банкам, які мали федеральну ліцензію, було дозволено надавати 

комерційні позики на суму до 10% від обсягу їх активів, а максимальний 

обсяг споживчого кредитування був підвищений до 30% від величини 

активів. Це зрівняло їх в можливостях з комерційними банками, а тому 

Закон Гарна–Сен-Жермена передбачав, що з 1984 р. обмеження, 

встановлені Інструкцією Q, повинні поширюватися однаково на всі 

депозитні установи аж до закінчення терміну дії цих обмежень в 

1986 р. [75].  

Прийнятий 1983 року Закон про міжнародний нагляд за кредитами 

орієнтував банківські інституції на забезпечення належного рівня 

капіталу [517]. Як наслідок, банківські регулюючі установи встановили 

мінімальні норми вимог до капіталу для окремих установ. У 1987 р. 

відповідним законом було надано 10,75 млрд дол. на рекапіталізацію 

Федеральної корпорації з питань заощаджень та позик протягом трьох 

років [517]. 

У 1989 році було прийнято найважливіший з часів Великої депресії 

Закон «Про реформу фінансових інститутів, їхнє оздоровлення і 

застосування примусових заходів», який дав змогу контролюючим органам 

застосовувати примусові заходи не тільки стосовно банків та їх 

працівників, а й щодо тих працівників, які працюють за контрактом. Це 

був початок законодавчих спроб перерегулювати банківську галузь. 

Найбільша кількість банківських злиттів у США, як за кількістю, так 

і за величиною придбаних банків, спостерігалася після введення в дію 

Закону Рігла – Ніла у 1997 р., що став важливим кроком на шляху усунення 

географічних обмежень на банківську діяльність [361]. Через два роки 

після прийняття Закону Гремма–Ліча Блайлі (Gram–Leach Bliley Act) у 

США відбулась системна банківська реформа. Цей закон дав змогу істотно 

розширити сферу діяльності банків та інших фінансових інститутів і 

дозволив їм вихід на ринок страхових послуг. 

http://o-kreditah1.ru/kredit/potrebitelskij-kredit/denezhnyj-potrebitelskij-kredit.html
http://o-kreditah1.ru/konspekt-lekczij-po-kreditam/129-organizaciya-kommercheskix-bankov-ix-klassifikaciya-osnovnye-funkcii-kommercheskogo-banka.html
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Проте вже через десять років виявилося, що лібералізація 

банківського законодавства не позначилася підвищенням ступеня 

надійності банківської системи. Хоча надання кожного кредиту передбачає 

ризик неповернення, важливо уникати так званого морального ризику 

(moral hazard). Як показав Ч. Кіндлбергер (1978), під час періодів 

інтенсивної спекулятивної діяльності економічні агенти скуповують 

активи, які згодом продають – після того як виникає спадна цінова 

тенденція. Ще краще відповідну поведінку характеризує теорія Х. Мінськи 

(1977, 1982, 1986), який неодноразово привертав увагу до системної 

вразливості (systemic fragility) фінансових ринків за умови ведення 

інвестиційної діяльності за рахунок позичених коштів. Все залежить від 

очікувань рентабельності майбутніх проєктів. Зазвичай спекулятивна 

«бульбашка» завершується процесом скорочення обсягів заборгованості в 

поєднанні зі спадом виробництва [422]. Таку можливість недооцінюють 

неокласичні моделі, що передбачають раціональність учасників ринку.  

Банківські регулятори необхідні для стримування загальної ейфорії 

під час зростання цін на активи, як це відбувалося з нерухомістю в США у 

2000–2006 рр. Механізмів процентної ставки зазвичай недостатньо для 

підтримання рівноваги фінансових ринків. Проте після досягнення 

максимального рівня цін надалі неочікуване підвищення процентної 

ставки призводить до зростання заборгованості, що лише погіршує 

ситуацію78. Вартість активів стрімко спадає. Теорія Х. Мінськи досить 

добре пояснювала кризові явища в США у 1960–1970-х роках і виявилася 

не менш придатною для пояснення фінансової кризи 2008–2009 рр.  

 
78 Різноманітні піраміди притаманні не лише країнам з розвиненими фінансовими 

ринками, але й країнам з низьким доходом [435]. У листопаді 2008 р. виникли 

заворушення в Колумбії за участі обманутих вкладників. Демонтаж фінансової 

піраміди в Албанії (1997 р.) позначився втратами 2 млрд дол. і близько 3 тис. смертей 

під час вуличних заворушень. У США фінансову піраміду створив Б. Мадофф (2008 р.). 

Ознаки боргових пірамід мали фінансові кризи в Мексиці (1994 р.) і Аргентині 

(2002 р.).  
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Пряму залежність між ціновими «бульбашками» і банківськими 

кризами підтверджено емпірично для 15 європейських країн [743]. Ризик 

фінансової кризи зростає практично відразу ж після того, як цінова 

«бульбашка» луснула. Інструментальним чинником кризових явищ стає 

стрімке підвищення коштів обслуговування боргових зобов’язань, що 

цілком відповідає припущенням теорії Х. Мінськи. Також доведено 

емпірично, що непрацюючі кредити та банківські вторинні цінні папери 

можуть вважатися головною причиною кризових явищ 2008–

2009 рр. [770].  

Можливість «стадної поведінки» у банківській системи передбачав 

ще на початку 1930-х років Д. Кейнс, хоча й не пропонував засобів 

ефективної протидії для цього. Простежуються виразні аналогії між 

фінансовою кризою 2008–2009 рр. та подіями під час Великої депресії 

1929–1933 рр., хоча не бракує певних відмінностей [435]. Подібним стало 

поєднання різноманітних шоків, головним чином у фінансовій сфері, але з 

негативним впливом на реальний сектор. В обох випадках початковий 

імпульс надали проблеми з фінансовим посередництвом, що надалі 

позначилося панічною поведінкою учасників ринку. Проте вагомі 

відмінності створила реакція ФРС та уряду США. По-перше, для 

стимулювання платоспроможного попиту відразу ж було збільшено 

дефіцит бюджету. По-друге, було оперативно знижено процентну ставку 

ФРС. Важливо, що цей крок було доповнено заходами щодо зміцнення 

банківської системи та запобігання банкрутству найбільших з них. По-

третє, фінансова криза 2008–2009 рр. відбулася за умов плаваючого 

обмінного курсу основних світових валют, що істотно відрізняє від реалій 

золотого стандарту міжвоєнного десятиліття. Це створило набагато 

більший ступінь свободи в монетарній політиці.  

В окремих випадках валютний компонент програм фінансової 

підтримки банківського сектора не менш важливий, ніж збільшення 

пропозиції грошової маси [586]. Якщо супутня девальвація грошової 
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одиниці створює додатковий попит за рахунок поліпшення цінової 

конкурентоспроможності товарів експорту, це може бути cерйозним 

стабілізуючим чинником.  

Водночас надто стрімке зростання грошової бази центробанків може 

провокувати «валютні війни» на зразок «конкурентних» девальвацій зразка 

1930-х років, оскільки виникає небезпека для стабільності грошей у 

вигляді інфляційних або дефляційних процесів та негативного впливу на 

оцінку купівельної спроможності валют [154]. Якщо у країні немає міцної 

банківської системи, що здатна оцінити поточні та потенційні вимоги і 

зобов’язання підприємств реального сектора, можуть виникнути значні 

загрози для макроекономічної стабільності після стрімкого збільшення 

монетарної бази, яке у такому разі завадить швидкому відновленню 

економіки за допомогою монетарних стимулів. Утім такі міркування 

стосуються радше країн з низьким доходом, де збільшення грошової маси 

оперативно трансформується у підвищення цін, а слабкість банківської 

системи не дає можливості сподіватися на оперативне збільшення обсягів 

кредитування. Для промислових країн оцінка стабілізаційної функції 

монетарної політики набагато вища.  

Фактично на час подолання кризових явищ ФРС тимчасово 

підмінила комерційні банки як головний посередник між джерелом та 

отримувачами фінансових ресурсів [413]. На відміну від Великої депресії 

1929–1933 рр., не відбулося масових банкрутств у банківській системі, 

головним чином завдяки наданню достатньої ліквідності для проблемних 

фінансових установ. Така риса істотно вплинула на достатньо швидке 

післякризове відновлення економіки США, адже не було втрачено 

інформацію про якість отримувачів кредиту. З іншого боку, надмірна 

складність похідних цінних паперів, як MBS чи Collateralized Debt 

Obligations (CDO), не дозволила адекватну оцінку якості багатьох активів. 

Об’єктивно така ситуація – це аргумент на користь сильнішої регуляції 

операцій з похідними цінними паперами. У ширшому контексті йдеться 
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про використання канадського досвіду більшого регулювання банківського 

сектора, але в межах фінансової системи, що передбачає залучення 

капіталу промисловими та іншими компаніями передусім на фондових 

ринках.  

Канадська банківська система 

Історично канадська фінансова система базувалася на п’яти 

основних групах фінансових систем: статутних банках, довірчих та 

іпотечних компаніях, кооперативному кредитному русі, страхових 

компаніях та дилерах цінних паперів [656]. Організаційно-правові засади 

банківської діяльності у Канаді побудовані за британським зразком. 

Відповідно до Конституційного закону 1867 р. банківська діяльність 

регулюється федеральним урядом, а майнові та цивільні права − владою на 

рівні провінцій. У 1891 р. було засновано Асоціацію банкірів (згодом – 

Канадська асоціація банкірів) [501].  

Напевно, найоригінальнішою регуляторною вимогою є включення в 

канадське банківське законодавство пункту «захід сонця», що вимагає 

періодичної переоцінки та оновлення законів приблизно кожні десять 

років [107]. Це дає змогу канадському фінансовому законодавству 

ефективно реагувати на нові виклики фінансового середовища [656]. 

Як вже зазначалося, у період до Другої світової війни банківська 

система Канади характеризувалася консолідацією банківського капіталу та 

збільшенням щільності відділень. Подібно до США, фінансова криза 1929–

1933 рр. спонукала до реформ банківської системи. У 1934 р. було 

прийнято Закон про Банк Канади, а наступним кроком стало створення 

Комісії з цінних паперів в Онтаріо. Оскільки цінні папери перебували під 

провінційною владою, кожна провінція окремо регулювала брокерів та 

ринки [595]. 

У 1964 р. Королівська комісія з банківської справи та фінансів 

(Комісія Портера) рекомендувала «більш відкриту та 

конкурентоспроможну банківську систему». Наслідком стали зміни 1967 
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року до «Закону про Банк Канади», які скасували граничне обмеження 

процентної ставки на рівні 6%, що дозволило банкам увійти в царину 

іпотечного кредитування. Також було заборонено попередню практику 

встановлення колективної ставки банками і визначено вимогу до банків 

детальніше інформувати позичальників про реальну вартість позики. У 

тому ж році було прийнято федеральний акт про створення Корпорації 

страхування вкладів розміром 20 тис. кан. дол. Максимальне страхове 

покриття було підвищено до 60 тис. дол. у 1983 р., а потім до 100 тис. дол. 

у 2005 р. [501]. 

Період до 1970-х років називають «епохою стабільності» канадської 

банківської системи. Після 1970 р. на фінансову систему країни негативно 

вплинули: зростання інфляції, глобалізація, вимоги регуляції банківської 

діяльності [595]. У другій половині 1980-х – на початку 1990-х років у 

відповідь на зміну архітектури фінансового сектора були внесені зміни до 

федерального та провінційного законодавства, які дозволили статутним 

банкам входити в галузь цінних паперів через дочірні компанії, а дилерам 

цінних паперів – нерезидентам було дозволено працювати в Канаді. У 1980 

році внесено поправки до Закону про Банк, які дозволяли вітчизняним 

банкам володіти дочірніми компаніями венчурного капіталу. Більше того, 

такі дочірні компанії були звільнені від обов’язкового резервування 

залучених депозитів. Цього ж року іноземним банкам було дозволено 

створювати банківські дочірні компанії в Канаді [656]. 

У результаті змін у Законі про Банк 1980 р. було створено Канадську 

асоціацію платежів (тепер – Payments Canada) як агентство, відповідальне 

за систему чекових розрахунків. Зниження резервних вимог дозволило 

значно збільшити активи банків. Іноземні банки отримали дозвіл на 

діяльність, але з певними обмеженнями. Банки отримали дозвіл на 

лізингові операції і факторинг [501]. 

До 1992 р. було проведено реформи, які дозволили диверсифікацію 

федеральних фінансових установ (включно з наданням повних споживчих 
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та комерційних кредитних повноважень довірчим та страховим 

компаніям), було ліквідовано вимоги до резервів та надано дозвіл банкам 

і позиковим компаніям здійснювати консультування щодо управління 

портфелем [656]. 

Світова фінансова криза 2008–2009 рр. підкреслила важливість 

фінансового регулювання та нагляду – не лише задля надійності окремих 

фінансових установ, а й для стабільності фінансової системи загалом. У 

підходах до кращого визначення та оцінки ризиків акцент отримав 

загальносистемний підхід, що є спільною відповідальністю Міністерства 

фінансів та інших федеральних органів фінансового регулювання, 

включаючи Банк Канади, Управління наглядового органу фінансових 

установ (OSFI) та Канадську корпорацію страхування депозитів 

(CDIC) [654].  

Виділяють такі тенденції, які впливають на фінансове регулювання: 

зростання складності фінансових послуг, розмивання загальних 

відмінностей між регульованими та нерегульованими постачальниками 

фінансових послуг, зростання міжнародних взаємозалежностей, 

дослідження стабільності фінансового ринку приводить до кращого 

розуміння моральної його небезпеки [656]. 

Нагляд за федеральними фінансовими установами здійснює 

Управління нагляду за фінансовими установами. Федеральною системою 

страхування вкладів керує Канадська корпорація страхування вкладів. 

Агентство фінансових споживачів Канади (FCAC) працює над 

інформуванням та захистом споживачів фінансових продуктів та послуг. 

Разом з Департаментом фінансів, OSFI, CDIC та FCAC Банк Канади бере 

участь у Комітеті з нагляду за фінансовими установами (FISC). Цей 

важливий Комітет регулярно збирається для обміну інформацією, 

координації дій та консультування федерального уряду з питань 

фінансової системи [654]. 
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Враховуючи відсутність спадної динаміки банківських установ (див. 

розділ 4) та кризових явищ у банківській системі Канади, можна зробити 

висновок, що за умови надійних регуляторів банківська система 

англосаксонського типу може бути достатньо стабільною. Такий висновок 

не заперечується досвідом функціонування банківської системи 

Великобританії, хоча кризові явища 2008–2009 рр. виявили серйозні 

проблеми – менші, ніж у США, але набагато більші порівняно з Канадою.  

Британська банківська система 

Банківський сектор Великобританії є унікальним своїми розмірами 

та різноманітністю. На основі тривалого історичного досвіду створено таке 

конкурентне середовище, що не суперечить цілям стабільності 

фінансового сектора. Початково Банк Англії побоювався конкуренції з 

боку великих банків. Тому в 1708 р. було заборонено випускати векселі на 

пред’явника (це право мав тільки Банк Англії) і створювати компанії, що 

складаються з понад шести партнерів, а також надавати короткострокові 

кредити терміном до шести місяців [153, c. 99]. Це призвело до утворення 

великої кількості банків, проте їх обсяги були невеликими. Для 

регулювання випуску банкнот у 1844 р. обмежено діяльність емісійних 

банків і фактично передано повноваження з емісії фунта стерлінгів Банку 

Англії [15].  

Кілька ключових регуляторних подій другої половини ХХ ст. були 

важливими для кардинальних змін у структурі фінансової системи. 

Реформи 1971 р. мали на меті лібералізацію процесу визначення 

процентної ставки та розширення сфери діяльності банків. До проведення 

реформ клірингові банки були основними постачальниками роздрібних 

банківських послуг і домовлялися відносно ставок за депозитами клієнтів. 

Резервні вимоги було поступово знижено з 28% у 1963 р. до 12,5% у 

1971 р. [619]. Депозитні банки отримали дозвіл на участь в оптовому ринку 

(раніше вони могли це робити лише через дочірні компанії).  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
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У 1946 р. прийнято Акт Банку Англії, що дав Казначейству право 

безпосереднього впливу на розмір відсоткових ставок [153, c. 103]. Це 

створило певну залежність Банку Англії від Казначейства. 

У 1979 р. було скасовано валютний контроль, а одночасно прийнято 

Закон про банківську діяльність79. Цей Закон вперше установив режим 

банківського нагляду, створив дворівневу систему банків та ліцензованих 

депозитаріїв [423]. Закон «Про Банк Англії» (1998 р.) визначив юридичний 

статус Комітету монетарної політики та закріпив відповідальність за 

банківський нагляд за уповноваженою фінансовою службою [153, c. 114]. 

У 2000 р. у Великобританії було започатковано страхування вкладів80.  

Подібно до інших країн, світова фінансова криза 2008–2009 рр. 

каталізувала подальші реформи банківського фінансового сектора. Після 

банкрутства у вересні 2007 р. одного з позичальників Банку Англії, у 

лютому 2008 р. парламент прийняв Спеціальні положення до Закону про 

банківську діяльність, надавши інструменти для фінансового оздоровлення 

проблемних банків. У квітні того ж року Банк Англії спільно з HM 

Treasury та Управлінням боргу запустив Спеціальну схему ліквідності 

(SLS), яка дозволила банкам та будівельним товариствам обміняти свої 

високоякісні, іпотечні та інші цінні папери на казначейські векселі 

Великобританії строком до трьох років [736]. 

У лютому 2009 р. було прийнято Закон про банківську діяльність, 

який встановлював постійний режим вирішення питання щодо проблемних 

банків та будівельних товариств, а також змінив порядок ліквідації та 

 
79 З 1939 р. лише уповноваженим британським банкам було дозволено здійснювати 

операції в іноземній валюті, вести рахунки в іноземній валюті для нерезидентів та 

здійснювати певні функції обмінного контролю. Із скасуванням валютного контролю в 

США (1974 р.), Японії (1980 р.), Австралії (1983 р.), Франції та в інших європейських 

країнах (1986 р.) збільшився валовий відплив капіталу у відсотках до світового ВВП: 

1980–1989 рр. − на 2,8%, 1990–1999 рр. − на 4,5%, 2000–2009 рр. − на 8,7% [619]. 
80 Згідно із Законом про фінансові послуги та ринки було створено статутний фонд – 

FSCS (Financial Services Compensation Scheme), який є гарантом компенсації вкладів 

для клієнтів установ, що надають фінансові послуги. FSCS є незалежним органом, який 

відшкодовує 100% перших 85 000 фунтів стерлінгів на особу [478].  
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управління неплатоспроможними банками та будівельними товариствами. 

Закон про фінансові послуги 2013 р. став відповіддю на фінансову кризу 

2008 р. у тому, що передбачено захист споживачів роздрібними банками і 

вимоги капіталу як буферу проти нестабільності ринку. 

Резюмуючи усе викладене, можна стверджувати, що уряд 

Великобританії провів низку реформ для захисту та покращення 

банківського сектора. Початково реформи стосувалися лібералізації 

процесу встановлення процентних ставок, а згодом були спрямовані на 

розширення сфери діяльності банків. Крім того, поліпшено управління 

ризиками та вдосконалено корпоративне управління задля сприяння 

здоровій конкуренції у банківському секторі як чинника розвитку 

реального сектора через фінансове посередництво. Втім фінансова криза 

2008–2009 рр. виявила низку проблем: недостатні стандарти розкриття 

інформації, зменшення процентної маржі та невизначеність, спричинені 

змінами в регуляторних режимах. 

 

5.3. Правові засади регулювання ісламської банківської діяльності 

Іслам є релігією, закріпленою на державному рівні майже в 30-ти 

країнах світу, а до того значне розповсюдження ісламських громад 

спостерігається в країнах Європи та Азії. Хоча основні норми та принципи 

фінансово-правових відносин містяться в сурах Корану – 2, 4, 5, 8, проте в 

Корані нема такої сури, яка присвячена виключно фінансовим відносинам 

(вони або доповнюють, або зачіпають інші питання)81. Основні принципи 

видачі кредитних коштів та їх повернення закріплені в аятах 276, 277, 280, 

283, де чітко зафіксована заборона позичкового відсотка [118]. 

Оскільки індустрія фінансових послуг достатньо зарегульована, 

окремі дослідники-ліберали (Б. Бенстон, Д. Кауфман, Р. Канн) скептично 

ставляться до регулювання, мотивуючи це тим, що не існує проблеми 

 
81 Одним із перших відомих ісламських правознавців вважають Абу Юсуфа – факіха і 

першого верховного каді, визначною працею якого була «Книга оподаткування» [211]. 
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краху і неефективності ринку, а навіть якщо вона існує, то обов’язкове 

регулювання є занадто затратним і не вирішує проблему. Натомість, такі 

науковці як Драг, К. Левеллін пов’язують існування криз саме із слабкою 

системою регулювання [274].  

Основне питання права полягає у відповіді на запитання: «як 

повинно бути?», саме тому ісламське право не має суперечити принципам 

шаріату. Як ми зазначали вище, ісламським банком вважається фінансова 

установа, що спеціалізується на наданні банківських послуг, що не 

суперечать принципам шаріату. Досить влучне визначення ісламської 

банківської справи надали М. Амара і С. Бабенкова [3] – це банківська 

діяльність без стягування та виплати відсотків, яка опирається на 

морально-ціннісні орієнтири ісламу і соціокультурні основи 

господарського життя мусульман. Норми-регулятори ісламського права 

побудовано на симбіозі дозволеного (халал) та забороненого (харам), 

іншими словами: дозволено все, окрім того, що заборонено82. 

Існують різні підходи, за допомогою яких країни включають 

ісламський банкінг у свою регуляторну базу: 

– перший підхід полягає в тому, що Базельський комітет з 

банківського нагляду за замовчуванням вважається нормативно-правовою 

та наглядовою базою для регулювання та нагляду банків, що 

застосовується до всіх банків (включаючи й ісламські), тобто немає 

розмежування щодо регуляторної бази між ісламськими та звичайними 

банками;  

 
82 Варто зазначити, що в ісламському праві, окрім загальних способів правового 

регулювання, існують і неповторні специфічні інституціональні [170]: гарар – це спосіб 

правового впливу на фінансові відносини, де суб’єктам фінансових правовідносин 

заборонено здійснення таких фінансових контрактів, які містять в собі неточність, 

нечіткість, невизначеність; майсир – це спосіб правового впливу на фінансові 

відносини, що виражений в забороні вкладення фінансових засобів у справу, де існує 

ризик придбати чи втратити їх, ріба – в економічному розумінні це позичковий 

відсоток, який вважається гріхом. 
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– згідно з другим підходом, регуляторна база складається із загальної 

складової BCBS, застосовуваної до всіх банків із посиланнями, що 

визначають положення, які застосовуються лише до ісламських банків. У 

цьому разі концептуальна рамка BCBS могла б бути доповнена 

пруденційними стандартами Ісламського комітету фінансових послуг 

(IFSB) та керівними принципами щодо ісламського банкінгу – там, де це 

вважається доцільним здійснити дотримання закону про шаріат; 

– згідно з третім підходом, ісламський банківський бізнес охоплює 

окрема регуляторна база [692]. 

Більшість ісламських країн вимагає, щоб ісламська фінансова 

установа, у тому числі і банк, мала сформовану раду шаріату, до складу 

якої має входити більше ніж один вчений, що має право випускати фетву 

на відповідність фінансової послуги шаріату. У деяких країнах, до 

прикладу Кенії, Тунісі та Туреччині, немає вимог відносно створення 

таких рад [115]. 

Ми не зовсім згідні з тими науковцями, які скептично оцінюють 

значення ролі наглядової ради шаріату, мотивуючи це тим, що сумнівною 

виглядає її роль, коли банківські рішення приймаються не банківськими 

спеціалістами, окрім того, відсутня стандартизація і, як наслідок, одні і ті 

ж операції в різних країнах можуть бути дозволеними чи забороненими, 

що призводить до безладу з точки зору глобальності стратегії [232, с. 99]. 

Але ми поділяємо думку науковців, які підкреслюють важливість ради, 

членами якої є висококласні фахівці з ісламської юриспруденції, які у 

деяких важливих і делікатних питаннях економічної теорії отримують 

консультації від кваліфікованих економістів [731]. 

У деяких мусульманських країнах центральний банк має Колегію 

шаріату (наприклад, в Афганістані, Малайзії, Пакистані, Палестині, Судані 
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та Сирії). Однак ради шаріату центральних банків відрізняються за своїм 

мандатом, масштабом, управлінням та відповідальністю83.  

У Малайзії, згідно із Законом про ісламські фінансові послуги, 

обов’язковою для всіх ісламських банків є наглядова рада шаріату або 

комітет шаріату. Для призначення в комітет слід отримати попереднє 

погодження з Центральним банком. Претендент повинен бути 

компетентним та мати належну кваліфікацію, щоб стати членом комітету 

шаріату. Ця стаття є життєво важливою для того, щоб продукти та 

послуги, запроваджені ісламською фінансовою установою, відповідали 

принципам шаріату під наглядом компетентних членів. Дослідник 

М. Насрул також стверджує, що розділ 32 IFSA 2013 сприяє підвищенню 

значення комітетів шаріату в кожній установі завдяки впровадженню 

управління шаріату, який не стільки встановлює обов’язки комітетів 

шаріату в інституції, а радше вписується в структуру самої компанії. Однак 

кількість призначених членів комітету різниться між малайзійськими 

фінансовими установами [495, р. 38].  

Також відповідно до законів Малайзії 2013 р. вирішення фінансових 

суперечок насамперед входить в компетенцію Омбудсмена з фінансових 

послуг (Ombudsman for Financial Services – OFS). Безумовно, сторони 

можуть звернутися для захисту своїх прав та інтересів до державного суду 

або арбітражу, але Омбудсмен з фінансових послуг визначений у 

вищезгаданих законах як головний з вирішення фінансових 

суперечок [273, с. 518]. 

В Ірані основним регулятором фінансової системи є Центральний 

банк Ірану (CBI), створений у 1960 р., який відповідає за розробку 
 

83 У деяких країнах (наприклад, Малайзія і Судан) правління шаріату центрального 

банку має загальну владу щодо питань шаріату, що стосуються банківської справи та 

фінансів, і є остаточним арбітром у суперечках з таких питань (таким чином, правління 

шаріату цього центрального банку має законодавчі та судові повноваження). В інших 

країнах (Афганістан, Пакистан і Сирія) Колегія шаріату центрального банку не має 

законодавчих або судотворчих повноважень щодо закону про шаріат, хоча з ними треба 

консультуватися щодо запропонованих змін до законодавчої та регуляторної 

бази [689]. 
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грошово-кредитної політики. Чотирма основними цілями CBI, як 

зазначено в Іранському валютно-банківському акті (MBAI), є: підтримка 

вартості національної валюти; підтримка рівноваги платіжного балансу; 

сприяння торговельним операціям; поліпшення потенціалу економічного 

зростання країни. Однак CBI не встановлює самостійно грошово-кредитну 

політику, адже здійснює грошову емісію за попереднім погодженням 

Меджлісу (парламент Ірану). Хоча існує визнання необхідності 

реформування фінансового сектора, у тому числі підвищення ступеня 

незалежності CBI, прогрес очікується повільним [339, p. 12]. 

Мінімальна капіталізація для створення філії іноземного банку в 

Ірані становить 5 млн євро. Деяким відділенням та представництвам 

іноземних банків в країні було дозволено вести адміністративну та 

координаційну діяльність, але їм не дозволялося відкривати рахунки 

клієнтів на території Ірану, отримувати депозити або надавати 

фінансування. У 2010 році уряд Ірану зняв умову щодо максимальної 

частки власності в іранських банках, яку може мати іноземна фізична 

особа чи компанія. Попередній закон, який застосовувався як до іранців, 

так і до іноземців, обмежував кількість акцій у банку, якими може володіти 

одне підприємство, до 10%, а фізична особа – до 5%. Згідно з новим 

законом, лише уряд Ірану має повноваження утворювати спільні банки з 

іноземними юридичними особами. За даними CBI, у 2016 році в Тегерані 

та зоні вільної торгівлі Кіш почали працювати п’ять іноземних банків. 

Незважаючи на те що банки досі дотримуються ісламських 

банківських законів, обмежень щодо діяльності іноземних банків у вільних 

економічних зонах Ірану небагато. Крім того, уряд запропонував низку 

схем для заохочення інвестицій: 20-річне звільнення від сплати податків; 

гнучкі правила зайнятості; розширені юридичні гарантії та захист; 

дозволена 100% іноземна власність; дозвіл відкривати філії та 

представництва на материку або мати 40% акцій незалежного 

підрозділу [339, p. 19].  
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Правила контролю та регулювання ісламських фінансових ринків 

визначені в постанові Ради Ісламської академії правознавства (фікха) 

№ 59(10/6) «Про фінансові ринки»: «Функціонування будь-якого 

фінансового ринку регулюється адміністративними і процесуальними 

положеннями та законами, тому на підставі цих документів його мета і 

завдання повинні бути приведені у відповідність принципу дотримання 

«громадського інтересу», який лежить в основі шаріату, і не повинні 

суперечити Священним текстам і іншим розпорядженням Ісламу. Таким 

чином, з точки зору функціонування, фінансовий ринок повинен являти 

собою об’єкт, яким керує орган державної влади, відповідальний за 

виробничу та іншу професійну діяльність громадян. Ніхто не має права 

порушувати встановлення суспільної влади або обходити їх, якщо вони 

відповідають нормам шаріату» [180].  

Відносно вимог до капіталу банку ситуація досить суперечлива. До 

прикладу, в таких країнах як Ефіопія, Казахстан, ОАЕ нормативно-правова 

база містить єдиний набір вимог щодо достатності капіталу для будь-якого 

банку, що функціонує в країні, – дотримання норм капіталу BCBS (Базель 

І, Базель ІІ, Базель ІІІ). Водночас Судан, Йорданія і Малайзія застосовують 

рекомендації Ради з ісламських фінансових послуг та вказують на 

необхідність у коригуванні BCBS відносно врахування особливостей 

ісламського банкінгу [114]. 

В ісламській фінансовій системі існує ряд інститутів, що 

відповідають за розробку та імплементацію відповідних шаріату норм і 

стандартів: Ісламський банк розвитку (Islamic Development Bank – IsDB), 

Рада з ісламських фінансових послуг (Islamic Financial Services Board – 

IFSB), Організація з бухгалтерського обліку та аудиту для ісламських 

фінансових установ (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions – AAOIFI). 

Ісламська фінансова галузь вимагала стандартизованого та 

міжнародно визнаного набору нормативних актів для забезпечення 
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фінансової стабільності на глобальному рівні. Для досягнення вищого 

рівня регуляторної конвергенції з’явилася міжнародна нормативна база, 

що сприяє глобальній фінансовій стабільності ісламських фінансових 

операцій – Ісламська рада фінансових послуг (IFSB), яка була офіційно 

відкрита 3 листопада 2002 р. в Куала-Лумпурі. Вона виступає як 

міжнародний орган із встановлення стандартів регуляторних та наглядових 

органів, які зацікавлені в забезпеченні надійності та стабільності індустрії 

ісламських фінансових послуг, включаючи банківську діяльність, ринок 

капіталу та страхування. IFSB доповнює роботу Базельського комітету з 

банківського нагляду, Міжнародної організації комісій з цінних паперів та 

Міжнародної асоціації страхового нагляду84.  

У грудні 2006 р. робоча група IFSB оприлюднила перший стандарт 

достатності капіталу для обслуговування установ (крім страхових установ), 

які пропонують ісламські фінансові послуги. Мінімальні вимоги щодо 

достатності капіталу для кредитних та ринкових ризиків визначені для 

кожного інструменту фінансування та інвестування, що відповідає 

шаріату. Як і в звичайних установах, у стандарті IFSB мінімальна потреба 

в достатності регулятивного капіталу для ісламських банків становить 8%. 

У травні 2008 р. IFSB видала вказівки щодо визнання рейтингів 

зовнішніми установами кредитної оцінки для полегшення застосування 

Базеля II. У грудні 2013 р. IFSB також переглянула свої норми достатності 

капіталу, щоб включити багато елементів Базеля III [653]. 

Організація з бухгалтерського обліку та аудиту для ісламських 

фінансових установ (AAOIFI) створена в 1991 році і базується в Бахрейні, 

є провідною міжнародною некомерційною організацією, відповідальною, 

головним чином, за розробку та випуск стандартів для світової ісламської 

 
84 Станом на червень 2020 р. 187 членів IFSB утворили 79 органів регулювання та 

нагляду, 9 міжнародних міжурядових організацій та 99 учасників ринку (фінансові 

установи, професійні фірми, галузеві асоціації та фондові біржі), що працюють у 57 

юрисдикціях, встановили тридцять два стандарти, керівні принципи та технічні 

записки для галузі ісламських фінансових послуг [341]. 
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фінансової галузі. Вона видала загалом 100 стандартів у сферах шаріату, 

бухгалтерського обліку, аудиту, етики та управління міжнародними 

ісламськими фінансами.  Нині її стандартів дотримуються всі провідні 

ісламські фінансові установи в усьому світі [304]. Наразі проводяться 

дискусії між регуляторами та зацікавленими сторонами щодо необхідності 

створення макропруденційної бази для подальшого сприяння стійкості та 

стабільності ісламської фінансової системи. 

З урахуванням того, що ісламські країни самостійно обирали шлях 

розвитку, відповідно ступінь ісламізації банківських установ є різною. На 

сучасному етапі можна виділити два типи ісламських країн: країни, 

законодавство яких закріплює правове регулювання фінансових відносин 

із збереженням класичних принципів здійснення фінансових операцій і 

визнає ці принципи пріоритетними (до прикладу – Іран), та країни, в яких 

правове регулювання фінансово-кредитних відносин регулюється на 

основі як традиційних неісламських, так і традиційних принципах ісламу 

(Єгипет, Саудівська Аравія).  

При цьому варто зазначити, що країни різняться за підходами у 

нормативному регулюванні діяльності фінансово-кредитних організацій, 

зокрема: 

–  країни, в яких вся нормативно-правова база була кардинально 

змінена, а ісламські принципи є пріоритетними (Іран, Судан, Пакистан, 

Ємен); 

–  країни, в яких класичні установки ісламу представлені у вигляді 

звичного для країни вираження в правовому полі (Саудівська Аравія, 

Алжир); 

– країни, в яких законодавство у сфері фінансової діяльності 

використовує деякі елементи ісламських принципів (Туреччина, Казахстан, 

Таджикистан); 
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–  країни, в яких нормативно-правова база включає в себе правове 

регулювання фінансово-кредитних установ, які функціонують за 

класичними ісламськими установками на одному рівні з традиційними, 

тобто паралельно (Малайзія, Бахрейн); 

–  країни, в яких функціонують фінансово-кредитні установи «по-

ісламськи», проте до таких установ застосовуються вимоги щодо їх 

діяльності на одному рівні  з традиційними установами (Великобританія, 

Люксембург) [170]. 

Так, до прикладу, в Ірані після революції  1979 року фінансова 

система повністю ісламізована. Були захоплені комерційні банки, які 

функціонували за традиційною моделлю. Керівництво Ірану у кожній 

провінції відкрило провінційний банк (усього їх було 22). Після прийняття 

у 1983 році Закону про банківську діяльність всі фінансово-кредитні 

установи зобов’язані були протягом трирічного терміну ісламізувати 

власну діяльність, у тому числі відмовитися від позичкового 

відсотка [524]. Єдиним органом, на який покладено функції моніторингу та 

контролю за всією банківською діяльністю в країні, є Центральний банк. 

Відносно діяльності іноземних банків, то починаючи з 2004 року вони 

мало право відкривати в країні філії лише за умови дотримання принципів 

шаріату. 

Високий рівень інфляції в країнах, що розвиваються, особливо в 

країнах, що добувають нафту, можна пояснити нерівномірним розподілом 

доходу, повільними темпами трансформації багатства знань та слабким 

соціальним капіталом. Ця гіпотеза, як стверджує експерт Світового банку з 

питань ісламських фінансів Ірай Тутунчян (Iraj Toutounchian), свідчить, 

наскільки складною є проблема, яку досить часто оминають дослідники-

економісти. Хоча основні країни, що добувають нафту на Близькому 

Сході, є мусульманськими, це не означає, що їхні економічна та банківська 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AIraj+Toutounchian
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системи базуються на ісламських принципах. Для них ісламський банкінг 

видається радше політичним явищем, а не банківським [731].  

На сьогодні в ісламській банківській системі існують проблеми 

пов’язані з недостатньо сильним регулюванням та наглядом за банками з 

боку національних органів, а також достатньо слабо розвинутою 

законодавчою базою. 

Досить влучно дослідник М. Хуссаїн виокремив три фундаментальні 

питання, які є ключовими викликами регулюючих і наглядових органів для 

ісламських фінансів: 

– недолік пруденційної бази даних. У традиційних банках фінансові 

звіти є об’єктом інтенсивного аналізу і, відповідно, стейкхолдери мають 

хорошу інформацію про індустрію. Однак зовсім інша ситуація в 

ісламських фінансових інститутах. Наприклад, всебічне розкриття 

фінансової інформації – радше виняток, і більшість стейкхолдерів і 

суспільство в цілому мають дуже обмежені знання щодо специфіки 

ісламських фінансів; 

– витрати невпорядкованої політики і недолік ефективної 

конкуренції. У результаті відсутності міжнародних стандартів, 

розроблених з урахуванням специфіки ісламських фінансових послуг, а 

також нестачі повноцінного розуміння складності їх операцій, ісламські 

фінансові інститути стали об’єктом для різних підходів з нагляду і 

регулювання в різних юрисдикціях, у рамках яких вони діють. У деяких 

країнах наглядові органи розробили спеціальні інструкції для ісламських 

фінансових послуг, у той час як в інших були адаптовані загальні. Подібна 

різниця в підходах до нагляду і регулювання ісламських фінансових 

інститутів спричиняє для них додаткові витрати; 

– регулятивна відповідь для пайових фінансових контрактів. Ідеальна 

модель ісламського банкінгу передбачає таку структуру бухгалтерського 

балансу, за якої домінують контракти поділу прибутків і збитків як з боку 
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активів, так і з боку зобов’язань. При подібному порядку передбачається, 

що вкладники, які поділяють ризики спільно з банком на стороні 

зобов’язань, будуть природним чином приймати негативні результати з 

боку активів банку. Оскільки вартість фондів вкладників представляє 

вартість реальних активів банку, теоретично ісламський банкінг 

передбачався як хороша альтернатива для традиційної системи з точки 

зору її стійкості і потенційної стабільності [274]. 

Хоча ісламські банки не мали істотних втрат під час світової 

фінансової кризи 2008–2009 рр., це не означає повної відсутності проблем. 

Зокрема, несприятливий вплив на прибутковість у 2008 р. полягав у 

дотриманні закону про шаріат, що заважало використовувати багато 

новітніх інструментів. З іншого боку, звичайні банки спровокували кризові 

явища, використовуючи якраз ті інструменти, що не використовувалися 

ісламськими банками, оскільки це заборонялося згідно з принципами 

шаріату. 

 

5.4. Державне регулювання банківського сектора України 

Модель розвитку фінансової системи в Україні є банкоцентричною, 

тобто осердям усіх фінансових установ в країні є банки, основне 

призначення яких полягає в залученні на вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик, а також відкриття і ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [190]. 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про Національний банк 

України», існує чітке розмежування двох понять: банківське регулювання 

та банківський нагляд. Так, «банківське регулювання – одна з функцій 

Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що 

регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської 

діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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порушення банківського законодавства; банківський нагляд – система 

контролю та активних впорядкованих дій НБУ, спрямованих на 

забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких НБУ 

здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених 

нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та 

захисту інтересів вкладників та кредиторів банку» [206].  

Аналізуючи цей Закон, стає очевидним, що в деяких статтях іде чітке 

розмежування між двома вищезгаданими поняттями, а в деяких їх 

об’єднують в одну функцію. Разом з цим і деякі вітчизняні науковці 

ототожнюють їх, проте більшість стверджують про абсолютну їх 

самостійність. Ми не будемо зупинятися на цих дискусійних моментах, а в 

подальшому розглянемо як регулювання, так і нагляд за банками. 

Банківська діяльність в Україні регулюється такими основними 

нормативними документами: 

1. Конституцією України [95] – найвищим  нормативним 

правовим актом  України, який було прийнято Верховною Радою 

України 28 червня 1996 року; 

2. Законом України «Про банки і банківську діяльність» [190], де 

визначено структуру банківської системи, економічні, організаційні і 

правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків. 

Метою цього Закону є «правове забезпечення стабільного розвитку і 

діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного 

середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних 

інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для 

розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника»; 

3. Законом України «Про Національний банк України» [206], де в 

ст. 55 розділу Х чітко зазначається, що головна мета банківського 

регулювання і нагляду – безпека та фінансова стабільність банківської 

системи, захист інтересів вкладників і кредиторів, а в ст. 58 наголошено на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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тому, що з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і 

забезпечення фінансової надійності банків НБУ встановлює обов’язкові до 

виконання економічні нормативи для банків;  

4. Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб» [208]. Зокрема, у статті 1 цього Закону «встановлюються правові, 

фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування 

вкладів фізичних осіб, повноваження ФГВФО, порядок виплати Фондом 

відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, 

банками, Національним банком України, визначаються повноваження та 

функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і 

ліквідації банків». 

Варто зазначити, що нормативно-правова база відносно банківського 

регулювання та нагляду періодично вдосконалюється, особливо відчутним 

є період фінансових криз, який потребує вирішення проблем. 

НБУ здійснює державне регулювання діяльності банків у таких 

формах: 

1) адміністративне регулювання (реєстрація банків і ліцензування їх 

діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 

застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; нагляд 

за діяльністю банків; надання рекомендацій щодо діяльності банків); 

2) індикативне регулювання (встановлення обов’язкових 

економічних нормативів; визначення норм обов’язкових резервів для 

банків; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від 

активних банківських операцій; визначення процентної політики, 

рефінансування банків, кореспондентських відносин; управління 

золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; операції з 

цінними паперами на відкритому ринку; імпорт та експорт капіталу) [190]. 

НБУ здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та 

безвиїзного нагляду [190], а згідно зі ст. 71 цього ж Закону перевірка 
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банків здійснюється щороку, при цьому планова перевірка здійснюється не 

частіше одного разу на рік, тоді як позапланова перевірка здійснюється за 

наявності обґрунтованих потреб. 

Для комплексного дослідження еволюції державного регулювання 

банківського сектора України проаналізуємо ті етапи, які були зазначені 

нами, коли йшлося про становлення та розвиток української банківської 

системи. 

 

Перший етап (1991–1996 рр.) 

Правовим фундаментом банківської діяльності став прийнятий у 

березні 1991 р. Закон України «Про банки і банківську діяльність», в якому 

зазначалося, що «банківська система України складається з Національного 

банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що 

створені і діють на території України» [190]. Як зазначено вище, 

характерним стало надзвичайно стрімке зростання кількості банків, 

погіршення їх фінансового стану, дефіцит кредитних ресурсів. Така 

ситуація чимось нагадує банківську систему США зразка ХІХ ст. Як 

наслідок, регулятор вжив низку заходів щодо оздоровлення банківського 

сектора, що привело до суттєвого зменшення кількості банків. Відповідно 

до потреб того часу, НБУ в 1994 р. створює Головне управління з 

контролю за банківською діяльністю, яке проіснувало лише рік, після чого 

було створено нове Управління – реєстрації комерційних банків [294, 

c. 59]. У 1996 р. Правління НБУ прийняло Положення «Про порядок 

створення і реєстрації комерційних банків» та «Про порядок ліцензування 

банків в Україні» [205].  

 

Другий етап (1997–2001 рр.) 

Починаючи з 1997 р. НБУ чітко окреслив структуру системи 

банківського нагляду, яка складалася з департаментів та управління 
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(відповідно до напрямів діяльності) [199]85. Задля забезпечення банківської 

стабільності та своєчасного виконання банками зобов’язань перед 

вкладниками у 1998 р. затверджено Інструкцію про порядок регулювання 

та аналіз діяльності комерційних банків [197] (втратила чинність). Для 

захисту інтересів вкладників (фізичних осіб) у цьому ж році створюється 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а у вересні 2001 р. приймається 

Закон «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» [210] (втратив 

чинність).  

Вкрай важливим для вдосконалення ефективного банківського 

регулювання було прийняття 20 травня 1999 р. Закону України «Про 

Національний банк України» [206], де Х розділ був присвячений 

банківському регулюванню та банківському нагляду, а також прийняття 7 

грудня 2000 р. Закону України «Про банки і банківську діяльність» [190]. 

Протягом 1999 р. створюється Генеральний департамент банківського 

нагляду, що включав Департамент реорганізації та ліквідації банків, а 

також Департамент інспектування та моніторингу банків [28]. 

Серед основних нормативних документів, що були прийняті НБУ 

протягом 2001 року з метою приведення нормативно-правових актів 

Національного банку України у відповідність до Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» та задля вирішення проблемних питань того 

часу, виділимо такі: 

– Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, 

письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій [202] – для 

підвищення надійності та стабільності банківської системи України, 

забезпечення захисту інтересів кредиторів, вкладників банків (нині 

втратило чинність); 

 
85 Було створено департаменти: реєстрації та ліцензування банків; безвиїзного  нагляду 

(економічний аналіз, розроблення нормативів регулювання діяльності банків); 

інспектування банків; роботи з проблемними банками. Також було створено 

Управління координації з питань банківського нагляду, що мало координувати 

інформацію щодо банківського нагляду. 
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–  Положення про планування та порядок проведення інспекційних 

перевірок [187], що регулювало процес планування та проведення 

інспектування банків службою банківського нагляду НБУ; 

– Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні [196], що розроблена відповідно до загальноприйнятих у 

міжнародній практиці принципів і стандартів та чітко установлює порядок 

визначення регулятивного капіталу банку і економічні нормативи, що є 

обов’язковими до виконання всіма банками; 

– Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, 

відкриття філій, представництв, відділень [203] (нині втратило чинність); 

– Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення 

банківського законодавства, де чітко зафіксовані заходи впливу НБУ до 

банків [200] (нині втратило чинність). 

Поліпшенню виконання наглядових функцій сприяла 

реструктуризація служби банківського нагляду («Основні напрями 

реформування банківського нагляду на 2001–2003 роки»), у результаті 

чого значно зблизилися безвиїзний та виїзний нагляд (Базельський 

принцип 16), удосконалено принципи збору та оцінки фінансових звітів і 

статистичної інформації (принцип 18), посилено спроможність органів 

нагляду оцінювати наглядову інформацію за допомогою виїзних перевірок 

та зовнішніх аудиторів (принцип 19) [219, c. 72].  

Протягом тільки 2001 року НБУ було розроблено 16 нормативно-

правових актів відносно банківського регулювання (підвищення вимог до 

мінімального розміру статутного капіталу, застосування жорсткіших 

заходів впливу на банк за порушення банківського законодавства тощо). 

 

Третій етап (2002–2009 рр.) 

Відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», враховуючи Базельські принципи та директиви ЄС, НБУ у 

2002 році затвердив 7 нових нормативно-правових актів та вніс 9 змін до 
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діючих актів. Так, було розроблено Положення про сертифікацію 

аудиторів банківських установ, Правила сертифікації і Типову програму 

підготовки аудиторів банків [220, c. 64]. У 2006 р. на основі відповідних 

департаментів було утворено Дирекцію з банківського нагляду та 

регулювання86. Надзвичайно знаковою подією стало створення у червні 

2005 р. Першого всеукраїнського бюро кредитних історій, яке допомагало 

приймати рішення для керування кредитними ризиками. 

У контексті реалізації Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС НБУ забезпечував роботу з 

впровадження європейських стандартів банківської справи, що 

відображено в Законах України «Про внесення змін до Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» (щодо філій іноземних банків) та «Про 

внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» (щодо 

посилення незалежності НБУ) [221, c. 105].  

Як зазначено вище, у другій половині 2008 р. економіка України та її 

банківська система ввійшли в глибоку рецесію, що була спричинена 

світовою фінансово-економічною кризою. Протягом цього року було 

прийнято близько сотні нормативних актів задля стабілізації економічної 

ситуації, що загалом відповідає подібним світовим тенденціям, включно з 

ісламськими країнами. Разом з цим було збільшено суму відшкодування 

власникам депозитів до 150 тис. грн, (нині цю суму збільшено до 200 тис. 

грн). На жаль, 8 липня 2020 р. Конституційний Суд розпочав відновлену 

через 4 роки справу про конституційність створення Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. Цілком вірогідно, що скасування Фонду призведе до 

паралічу банківської системи України.  

 
86 У 2005 р. структура банківського нагляду містила такі департаменти: Департамент 

банківського регулювання та нагляду (у 2008 р. його реформували: Департамент 

банківського нагляду та регулювання та Департамент безвиїзного банківського 

нагляду), Департамент реєстрації та ліцензування, департамент методології 

банківського регулювання та нагляду, департамент запобігання використання 

банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму 

[294, c. 63].  
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Четвертий етап (2010–2014 рр.)  

Не можна не погодитися з Асоціацією банкірів України, що перші 

кроки Верховної Ради на підтримку вітчизняної банківської системи в 

умовах гострої фінансової кризи були абсолютно адекватними і 

правильними, але надалі законодавчий популізм взяв верх. Так, 

приймаючи до розгляду пакет законопроєктів, які підтримували інтереси 

боржників за рахунок банків та їх кредиторів, не впроваджувалися вимоги 

щодо посилення платіжної дисципліни тих же позичальників [255, c. 40]. У 

2010 р. тривала робота з удосконалення ліцензійного напряму регулювання 

банківської діяльності та збільшення розміру регулятивного капіталу. Було 

встановлено для банків мінімальний розмір регулятивного капіталу в 

розмірі 120 млн грн [222, c. 76]87.  

Одним із найважливіших здобутків НБУ за 2011 р., як вважав 

тогочасний його очільник С. Арбузов, стало впровадження у національне 

законодавство міжнародних стандартів з питань ідентифікації клієнтів 

банків [223, c. 5]. Варто зазначити, що на початку 2011 р. НБУ отримав 

право продовжувати дію тимчасової адміністрації для системоутворюючих 

банків на термін до 18 місяців. Це пояснювалося тим, що такі банки як 

«Родовід» та «Надра» на практиці неможливо оздоровити протягом 12-ти 

місяців. Як було згадано раніше, на початку IV кварталу 2011 р. Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових 

послуг» (№ 3795 VI від 22.09.2011 р). [193] заборонено надання 

(отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України. 

Глибока фінансово-економічна криза, каталізатором якої слугувала 

російська окупація Криму та військові дії на Сході України, негативно 

 
87 Якщо станом на 1 січня 2011 р. у 45 банків розмір регулятивного капіталу був 

менший за 120 млн грн (необхідна сума докапіталізації становила 3,6 млрд грн), то на 1 

січня 2012 р. вимоги капіталізації не виконали лише 6 банків, з яких два банки 

перебували у режимі тимчасової адміністрації [223, c. 70].  
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відобразилася на банківському секторі. Так, лише за 2014 р. відтік 

депозитів становив майже третину. Протягом цього періоду НБУ 

опрацьовував та надавав пропозиції та зауваження до чималої кількості 

законопроєктів. Лише у 2014 р. їх кількість сягала 90 [224, c. 105].  

Вартує уваги прийнятий у 2014 р. Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному 

впливу на стабільність банківської системи», який передбачав виведення з 

ринку за участі держави неплатоспроможних банків, які відповідали 

встановленим критеріям. Було запроваджено порядок визначення системно 

важливих банків, збільшено нормативне значення регулятивного капіталу 

до 500 млн грн для новостворених банків, а для інших протягом десяти 

років поетапне приведення його до встановленого рівня [224, c. 75]. Також 

було прийнято Закон «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та 

реструктуризації банків», яким запроваджені спрощені процедури 

капіталізації банків за участі держави. Зазначимо, що станом на 1 січня 

2019 р. із 77 банків, що функціонували в країні, не було жодного банку зі 

статутним капіталом менше 200 млн грн. 

 

П’ятий етап (2015 р. – донині) 

Попри раніші законодавчі зміни, можна стверджувати, що після 

фінансової кризи 2008–2009 рр., яка позначилася глибокими кризовими 

явищами в українській економіці, належних висновків зроблено не було, 

попри виразні тоді регулятивні тенденції за кордоном. В Україні 

справдилися висновки з досвіду інших країн, що поспішна лібералізація 

банківського середовища без супутнього підвищення регуляторних вимог 

– це шлях до кризових явищ.  

У такому контексті безумовно позитивним став курс на 

євроінтеграцію. Зокрема, у 2015 р. відповідно до Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

Меморандуму про співпрацю з МВФ тощо була розроблена Комплексна 
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програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року [198], що 

мала реалізуватися в три етапи: очищення фінансового сектора, його 

перезавантаження, створення передумов для довгострокового сталого 

розвитку фінансового сектора. 

Комплексна програма залишається «живим» документом, який 

адаптується до потреб сьогодення, відповідає за нові виклики фінансової 

системи, який періодично оновлюється. Як показано вище, такий підхід 

характеризує регуляторну систему Канади і може вважатися одним із 

пояснень її стійкості до кризових явищ 2008–2009 рр.  

Для досягнення основної мети Комплексної програми – 2020 – 

підвищення стійкості банківської системи, захисту інтересів вкладників та 

кредиторів – НБУ зосередив свою увагу, зокрема, на такому [225, c. 67]: 

підвищенні рівня капіталізації банків, очищенні банківського сектора від 

неплатоспроможних банків, розкритті банками інформації відносно 

кінцевих бенефіціарів банків, удосконаленні та впровадженні інструментів 

щодо оцінки ризиків з урахуванням вимог міжнародних стандартів, 

поліпшенні управління і нагляду за банками на основі бізнес-моделей 

функціонування банків, у результаті чого було виділено банки з 

державною часткою, банки іноземних банківських груп та банки групи І та 

ІІ. Усього за період 2015–2016 рр. 99 банків пройшли процедури 

діагностичного очищення, зокрема 18 банків з топ–20 було перевірено 

протягом 2015 р., за результатами якого 65 банків змушені були уточнити 

власні звіти відносно активних операцій з пов’язаними особами. Крім того, 

протягом 2016 р. НБУ разом із Світовим банком розробив дорожню карту 

удосконалення банківського нагляду, реалізація якої протягом 2017–2019 

років сприяла подальшому удосконаленню банківського регулювання та 

нагляду [226, c. 20]. 

Від 2017 р. НБУ запровадив щорічну оцінку стійкості банків 

(Постанова Правління НБУ № 141 «Про затвердження Положення про 
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здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України» [201]), 

яка здійснюється щороку станом на 1 січня та складається з трьох етапів: 

– перший – оцінка якості активів банку та прийнятності забезпечення 

за кредитними операціями; 

– другий – екстраполяція результатів першого етапу, оцінка 

достатності капіталу банку (з урахуванням екстраполяції) та визначення 

потреби банку в капіталі за результатами двох етапів для забезпечення 

стійкості; 

– третій – оцінка достатності капіталу банку за результатами стрес-

тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями 

та визначення потреби банку в капіталі за результатами трьох етапів для 

забезпечення стійкості. 

Додатковим дієвим інструментом банківського нагляду стає 

Кредитний реєстр Національного банку (Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного 

реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів 

управління кредитними ризиками банків» [192]). Так, згідно із Законом 

банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним щодо 

боржника кредитні операції, якщо сума заборгованості (за основною 

сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або 

перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат88. 

У травні 2018 р. Комплексна програма була вдруге переглянута 

фінансовими регуляторами, що стало стимулом для запровадження Плану 

дій BEPS (Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування), удосконалення процесів ліцензування 

банківських та небанківських фінансових установ, розвиток ринку FinTech 

та підвищення фінансової грамотності населення [227, c. 12]. До реалізації 

Програми НБУ залучає міжнародних донорів (12 проєктних менеджерів та 

 
88 Станом на 01.01.2019 р. в Кредитному реєстрі вже була інформація про понад 

80 тисяч боржників – фізичних (53,2 тис.) та юридичних (27,2 тис.) осіб [227, c. 50]. 
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аналітиків ЄБРР), що надали технічну допомогу у втіленні 37 із 42 

проектів. Також у 2018 р. відбувався плановий процес адаптації 

української банківської системи до європейських стандартів діяльності 

банків, який ми розглянемо більш детально в наступному розділі нашого 

дослідження. 

Знаковою подією цього ж року стала розробка проєкту Білої книги 

«Майбутнє у регулюванні банківського сектора» [19], в якому окреслено 

наступні підходи НБУ: сегментація небанківського фінансового сектора, 

ліцензування, пруденційний нагляд, звітування і перевірки, корпоративне 

управління, ринкова поведінка та захист прав споживачів з боку учасників 

небанківських фінансових установ. 

Таке регулювання пропонувалося для страхових компаній, 

кредитних спілок, ломбардів, лізингових та факторингових компаній, 

інших фінансових компаній, які здійснюють діяльність, зокрема, з надання 

коштів у позику, гарантій тощо. Головною новацією такого регулювання 

став ризик-орієнтований підхід (він ґрунтується на настановах 

Європейського банківського органу щодо організації єдиної процедури та 

методології процесу наглядових перевірок та оцінки, а також на 

рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду), що дає 

змогу не реагувати по факту, а вживати необхідні заходи для запобігання 

проблемам. Примітно, що вимоги Базельського комітету виконують навіть 

ісламські банки.  

12 вересня 2019 р. було ухвалено Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного 

регулювання ринків фінансових послуг» (закон про «спліт») [194]. Ми 

вважаємо, що створення такого мегарегулятора дасть можливість досягти 

синергетичного ефекту, оскільки таке злиття дозволить використати і 

узагальнити досвід та знання фахівців, що є пріоритетним при конвергенції 

фінансових продуктів універсальних фінансових концернів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-ix#Text
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Зазвичай в умовах стабільної роботи банківської системи 

банківському нагляду та регулюванню не приділяють значної уваги чи 

особливого значення. Проте аналіз державного регулювання вітчизняної 

банківської системи показав протилежне, і можна стверджувати, що ця 

ланка є чи не основною, на яку припадає велика кількість критики. 

Проведене дослідження переконує, що нова парадигма банківського 

регулювання та нагляду має базуватися не лише на адмініструванні, а і на 

співробітництві, що має ґрунтуватися на високому професіоналізмі, 

глибокому розумінні тих процесів, які відбуваються в економічному 

середовищі загалом.  

На жаль, з літа 2020 р. в Україні відновилися ті недоліки процедури 

рефінансування, які зауважено для періоду до 2015 р., а саме: нецільовий 

характер використання коштів; надання фінансової підтримки насамперед 

системним і великим банкам; видача кредитів рефінансування проблемним 

банкам, у які через певний період вводили тимчасову адміністрацію [294]. 

У такому контексті пропонується: а) упорядкувати доступ банків до 

механізмів рефінансування (кількість та періодичність звернень, обсяги); 

б) посилити контроль з боку НБУ за роботою тих банків, котрі отримали 

відповідні кредити; в) використання середньо- та довгострокових 

механізмів рефінансування; г) регулярне опублікування принципів, 

критеріїв та умов рефінансування; д) надання кредитів рефінансування 

лише платоспроможним банкам, які мають тимчасові проблеми з відтоком 

депозитів, а проблемним банкам – лише під особисті гарантії його 

акціонерів. 

Це потрібно, але недостатньо. Найважливіше, щоб рефінансування 

від НБУ не використовувалося для фінансування дефіциту бюджету, адже 

це не лише створює інфляційні ризики, але й суперечить логіці 

продуктивного кредитування реального сектора. Для досягнення такої 

мети необхідно вирішити основну проблему – надмірний дефіцит 

бюджету, що за умов фіскального домінування негативно впливає на 
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умови проведення монетарної політики та функціонування банківської 

системи.  

Якщо вдасться обмежити дефіцит бюджету, передусім за рахунок 

збільшення надходжень, це підвищить довіру до монетарної політики НБУ, 

а принагідно зменшить потребу в мобілізуючих операціях з депозитними 

сертифікатами НБУ, які викликали стільки критичних зауважень у минулі 

роки89. Фактично за допомогою операцій з власними депозитними 

сертифікатами НБУ змушений нейтралізувати той надлишковий попит, 

який створено надмірним дефіцитом бюджету.  

Як це пропонують автори Реанімаційного пакету реформ (2018), для 

збільшення заощаджень та підсилення фінансового посередництва доречно 

підвищити ефективність реалізації активів банків-банкрутів та проблемних 

активів інших банків, підвищити суму гарантування вкладів до 1 млн грн 

та скасувати повне гарантування вкладів держбанків (у тому числі 

«ПриватБанку»), врегулювати питання проблемної заборгованості, 

стимулювати та контролювати процес спрощення процедур об’єднання та 

злиття банків, реєстрації збільшення капіталу. Важливо, щоб не лише 

пруденційні заходи в банківській системі, а й фіскальна політика сприяла 

збільшенню заощаджень, а це слугувало збільшенню ресурсної бази 

комерційних банків.  

Стосовно збільшення заощаджень, що, з-поміж іншого, сприятиме 

надійному гальмуванню інфляції, та підвищенню ефективності процесу 

кредитування видається важливою діяльність іноземних банків. Примітно, 

що в 2013 р. вимогам капіталізації Базель ІІ відповідали лише окремі 

банківські установи з іноземним капіталом [148].  

 
89 Приміром, стверджується, що операції з депозитними сертифікатами НБУ ведуть до 

розкручення спіралі структурного профіциту ліквідності у банківській системі з 

одночасною нестачею фінансових ресурсів у реальному секторі економіки внаслідок 

зниження мотивації банків до кредитування [139]. Можна погодитися, що це 

призводить до непродуктивної емісії, яка не використовується в реальному секторі, та 

підвищення процентної ставки, але насправді першопричина обох явищ зовсім інша – 

надмірний дефіцит бюджету.  
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Переважно визнається, що в Україні діяльність банків з іноземним 

капіталом привнесла багато позитивних моментів у розвиток національної 

банківської системи, зокрема щодо підвищення рівня капіталізації, 

запровадження сучасних методів корпоративного управління, ризик-

менеджменту та новітніх банківських продуктів і технологій, але не без 

певних суперечностей: небезпека втрати суверенітету банківської системи, 

ризик залежного розвитку та валютний ризик [294]. Пропонується 

запровадити особливі підходи до регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом, що полягає у відстеженні країни походження 

капіталу й режимів регулювання та нагляду за банками у них, 

запровадженні вимог щодо надання стратегічного бізнес-плану мінімум на 

5 років задля нівелювання спекулятивних мотивів входження банків з 

іноземним капіталом.  

Ризик залежного розвитку пов’язується з втратою вітчизняними 

інвесторами контролю за банківською системою, що загрожує 

послабленням фінансової підтримки вітчизняних та стратегічно важливих 

для економіки підприємств і переорієнтацією на фінансування виробництв 

за участі іноземного капіталу, що в перспективі може призвести до 

часткової втрати економічної та фінансової незалежності країни [176]. Для 

запобігання такій ситуації пропонується створення такої організаційної 

структури банківської системи, яка передбачає продуктивне співіснування 

іноземних та вітчизняних банків. У такому контексті наголошуються 

переваги збереження та збільшення частки державних банків у структурі 

банківської системи.  

З такою позицією не можна погодитися. Важливо використати 

положення нової інституційної теорії, що під час регуляторних заходів 

необхідно чітко визначити, по-перше, функціональні характеристики 

кожної інституції та її компетенції порівняно з іншими інституціями, по-

друге – окреслити межі взаємодії між окремими інституціями. Здорова 

конкуренція між вітчизняними та іноземними банками здатна створити 
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необхідну синергію в банківській системі. Для цього ключовими стають 

поняття транзакційних коштів та прав власності.  

Під кутом отримання переваг від диверсифікації банківської 

системи, як це помітно на прикладі Німеччини і Скандинавських країн, де 

успішно функціонують багато невеликих банків, чи Канади, де не менш 

успішними є кредитні спілки, виглядає перспективною діяльність 

кооперативних банків. Поділяючи висновок про практичну значимість для 

України досвіду кооперативних банків у європейських країнах [294], 

можна погодитися, що такі банки мали б стати драйвером фінансового 

забезпечення регіональних проєктів розвитку та обслуговування малого і 

середнього бізнесу. Кооперативні банки слугують надійним засобом 

збереження заощаджень і надання кредитів для малих і середніх 

підприємств [588]. Відсутність орієнтації на прибуток підвищує стійкість 

до кризових явищ, що певною мірою уподібнює до ісламських банків.  

 

Висновки до розділу 5 

 

Проведене дослідження показало, що світова фінансова криза 2008–

2009 рр. змінила на протилежну попередню тенденцію до лібералізації 

регуляторного середовища. Проте, на відміну від попередніх років, 

регуляторні зміни не передбачають обмежень на рух капіталу, а 

стосуються переважно підвищення надійності банківської системи.  

 

Конкретніше основні висновки можна підсумувати так:  

1. Світова фінансова криза 2007–2008 рр. прискорила створення 

системи європейського банківського нагляду, а найбільш революційною 

зміною стало створення в 2014 р. Європейського банківського союзу, що 

має на меті уніфікацію регуляторних вимог, системи банківського нагляду, 

механізмів рефінансування банків і тимчасової бюджетної підтримки, а 

також системи захисту депозитів. Раніше практика неодноразового 
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внесення змін і доповнень до діючих Директив, велика кількість 

різноманітних джерел правового регулювання створювала значні проблеми 

при їх практичному застосуванні. Ще однією відповіддю європейських 

банкірів на кризові явища 2008–2009 рр. стала розробка нових правил 

Базельського комітету, що були зафіксовані в угоді Базель ІІІ.  

2. Ефективні заходи антикризового регулювання та надійна 

стабілізаційна політика ЄЦБ в післякризовий період розвіяли сумніви 

щодо фундаментальних засад функціонування Євросоюзу, яких не 

бракувало у докризовий та післякризовий періоди (зокрема, з позицій 

теорії Х. Мінськи). Існують емпіричні свідчення, що сприятливі наслідки 

посилення вимог капіталізації та банківського нагляду більш виразні у 

країнах з високою якістю інституцій. На сьогодні залишається актуальною 

проблема впорядкування сфер відповідальності окремих контролюючих 

органів. 

3. Видається недоцільною пропозиція щодо запровадження єдиної 

світової валюти, адже цьому перешкоджатимуть різні рівні економічного 

розвитку та ймовірне загострення політичних проблем між окремими 

«центрами» світової економіки, як це спостерігалося під час золотого 

стандарту. Краще виглядає пропозиція створення декількох світових 

валютних зон (долар, євро, юань або єна), а розширення Єврозони та 

вдосконалення єдиного правового поля для уніфікованого регулювання 

банківської діяльності може стати дієвим прикладом для створення 

подібних валютних зон у Північній Америці та Тихоокеанському басейні.  

4. У США лібералізація банківського законодавства зразка 1980–

1990-х років не позначилася підвищенням ступеня надійності банківської 

системи. Це означає, що банківські регулятори необхідні для стримування 

загальної ейфорії під час зростання цін на активи, як це відбувалося з 

нерухомістю в США у 2000–2006 рр., адже механізмів процентної ставки 

зазвичай недостатньо для підтримання рівноваги фінансових ринків. Таку 
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можливість недооцінюють неокласичні моделі, що передбачають 

раціональність учасників ринку. 

5. У Великобританії спочатку реформи післявоєнного часу 

стосувалися лібералізації процесу встановлення процентних ставок, а 

згодом були спрямовані на розширення сфери діяльності банків, 

поліпшення процесу управління ризиками та вдосконалення 

корпоративного кредитування. Втім фінансова криза 2008–2009 рр. 

виявила низку проблем: недостатні стандарти розкриття інформації, 

зменшення процентної маржі та невизначеність, спричинені змінами в 

регуляторних режимах. 

6. На прикладі Канади помітно, що за умови надійних регуляторів 

банківська система англосаксонського типу може бути достатньо 

стабільною. Однією з особливостей Канади є включення в банківське 

законодавство пункту «захід сонця», що вимагає періодичної переоцінки 

та оновлення законів приблизно кожні десять років. 

7. Під час фінансової кризи 2008–2009 рр. стійкість ісламських 

банків визначили поділ ризику між вкладниками і кредиторами та 

відсутність операцій з ризикованими фінансовими інструментами. 

Водночас відсутність істотних втрат не означає повної відсутності 

проблем. Зокрема, у 2008 р. несприятливо вплинуло на прибутковість 

дотримання закону про шаріат, що заважало використанню банківських 

інновацій. Нині в ісламській банківській системі існують проблеми, 

пов’язані з недостатнім регулюванням та наглядом за банками з боку 

національних органів, а також недостатньо розвинутою законодавчою 

базою. В окремих країнах (Іран) бракує всебічного розкриття фінансової 

інформації, так що більшість стейкхолдерів і суспільство в цілому мають 

дуже обмежені знання щодо специфіки ісламських фінансів. Примітно, що 

в грудні 2013 р. Ісламська рада фінансових послуг також переглянула свої 

норми достатності капіталу задля врахування багатьох елементів 

Базеля III. 
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8. Зміни в банківському регулюванні в Україні загалом 

відповідають основним світовим тенденціям: раціоналізація банківської 

мережі, посилення регуляторних вимог, вдосконалення банківського 

нагляду, ширше застосування макропруденційних інструментів. Так само 

простежується більш інтенсивне вдосконалення нормативно-правової бази 

під час реагування на кризові явища. Водночас регулятивні заходи в період 

до 2015 р. були очевидно недостатніми для підтримання стабільності 

банківської системи. 

9. Проведене дослідження переконує, що нова парадигма 

банківського регулювання та нагляду має базуватися не лише на 

адмініструванні, а повинна насамперед враховувати особливості 

економічного середовища: а) неможливість монетарної підтримки заходів 

масштабного фіскального стимулювання економіки; б) недоцільність 

девальвації грошової одиниці; в) слабкість механізму монетарної політики 

за допомогою облікової ставки НБУ. Необхідний зв’язок між обліковою 

ставкою НБУ та процентною ставкою за кредитами має зміцнитися в міру 

стабілізації очікувань інфляції і обмінного курсу гривні. Цьому можуть 

сприяти заходи щодо проведення НБУ та урядом прозорої інформаційної 

політики з метою усунення інформаційних ризиків.  

10. Найважливіше, щоб рефінансування від НБУ не 

використовувалося для фінансування дефіциту бюджету, адже це не лише 

створює інфляційні ризики, але й суперечить логіці продуктивного 

кредитування реального сектора. Для досягнення такої мети необхідно 

вирішити основну проблему – надмірний дефіцит бюджету, що за умов 

фіскального домінування негативно впливає на проведення монетарної 

політики та функціонування банківської системи. 

11. Стосовно збільшення заощаджень, що, з-поміж іншого, 

сприятиме надійному гальмуванню інфляції та підвищенню ефективності 

процесу кредитування, видається важливою діяльність іноземних банків. 

Під кутом отримання переваг від диверсифікації банківської системи, як це 
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помітно на прикладі Німеччини і Скандинавських країн, де успішно 

функціонують багато невеликих банків, чи Канади, де не менш успішними 

є кредитні спілки, виглядає перспективною діяльність кооперативних 

банків. 

 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора: [106; 107; 112; 114; 115; 118]. 

 



362 
 

 

РОЗДІЛ 6.  

АЛГОРИТМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ТА КОНУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

 

6.1. Проблеми і наслідки впровадження Базель ІІІ в діяльності 

зарубіжних та українських банків 

Як показано вище, ефективність і конкурентоспроможність 

банківських систем залежить від ступеня довіри до них, що стає одним з 

найважливіших чинників стабільності фінансової системи загалом. Одним 

із підходів до зміцнення довіри до банківської системи стало 

запровадження вимог капіталізації Базель І і Базель ІІ. Цього виявилося 

недостатньо для запобігання кризовим явищам. Відповідно у 

післякризовому середовищі стало необхідним підсилення регуляторних 

вимог, що зрештою матеріалізувалося в домовленостях щодо угоди Базель 

ІІІ (2010 р.), яка закріпила тенденцію попередніх двох десятиліть до 

створення надійних запобіжників для кризових явищ у фінансовій сфері.   

Угода Базель I мала на меті захист від кредитного ризику і 

побудована на чотирьох аспектах (т. зв. опорах) [601]: 1) визначення 

складових капіталу, які можуть розглядатися як резерви; 2) зважування 

ризиків для різних категорій активів банку; 3) встановлення 

універсального стандарту на рівні 8% покриття активів, зважених на ризик, 

капіталом першого та другого рівнів, причому щонайменше 4% 

покриваються лише капіталом першого рівня; 4) запровадження 

перехідних і впроваджувальних механізмів (до кінця 1990 р. треба було 

досягнути 7,25%, а до кінця 1992 р. − 8% покриття активів). 

Хоча Базель I приніс світовий стандарт у нормативно-правові акти, 

запровадивши концепцію зважених на ризик активів та відокремлений 

капітал, не бракувало недоліків [638]: відсутність чутливості до ризику; 
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неповне покриття джерел ризику (враховувався лише кредитний ризик90); 

підхід «один для всіх» (вимоги практично однакові, незалежно від рівня 

ризику, складності та типу діяльності банку); довільність (коефіцієнт 8% 

не ґрунтується на чітких цілях платоспроможності). 

Після внесення змін та доповнень у 2004 р. оновлена версія дістала 

назву Базель ІІ. Ця угода була заснована на трьох параметрах [751]: 

1) мінімальні вимоги до капіталу (банки далі мали підтримувати 

мінімальну достатність капіталу в розмірі 8% активів, зважених на ризик, 

але капітал розглядається з позицій відповідності трьом видам ризику − 

ринковому, операційному і кредитному); 2) регуляторний нагляд (від 

банків вимагалося розробити та використовувати кращі методи управління 

для моніторингу та управління всіма трьома видами ризиків); 3) ринкова 

дисципліна (це підвищило вимоги до розкриття інформації, що надасть 

можливість оцінити дані про сферу використання капіталу, достатність 

капіталу банку тощо).  

2010 року у відповідь на світову фінансову кризу у Європі керівники 

центральних банків та наглядові органи європейських країн погодилися на 

засадничі принципи угоди Базель ІІІ [749]:   

1. Мінімальні вимоги до капіталу. Угода Базель III підвищила вимоги 

до капіталу для банків з 2% у Базелі II до 4,5% від загального капіталу у 

відсотках для активів, зважених на ризик банку. Існує також додаткова 

вимога до 2,5% буферного капіталу, яка підвищує загальну мінімальну 

вимогу до 7%. Банки можуть використовувати буфер, коли стикаються з 

фінансовими навантаженнями, але це може призвести до ще більших 

фінансових обмежень при виплаті дивідендів. У 2015 р. вимога до капіталу 

першого рівня зросла з 4% у Базелі II до 6% у Базелі III (необхідні зміни 

мають завершитися до 1 січня 2022 р.).  

 
90 Поправка до Базеля I в 1996 р. – поправка на ринковий ризик – заповнила важливу 

прогалину. Але є й інші види ризику, такі як операційний ризик, репутаційний ризик та 

стратегічний ризик, які не охоплені нормативними вимогами. 
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 2. Коефіцієнт важеля. Базель III запровадив коефіцієнт важеля 

(левериджу), що слугує поворотною точкою до вимог щодо капіталу на 

основі ризику. Банки зобов’язані мати коефіцієнт левериджу, що 

перевищує 3%. Коефіцієнт левериджу, що не базується на оцінці ризику, 

розраховується діленням капіталу першого рівня на середні загальні 

консолідовані активи банку. На виконання вимоги Федеральний резервний 

банк США встановив коефіцієнт залучення на рівні 5% для страхових 

банківських холдингових компаній та 6% – для фінансово-кредитних 

установ, що мають важливе значення для системи. 

 3. Вимоги до ліквідності. Базель III запровадив використання двох 

коефіцієнтів ліквідності – покриття ліквідності та чистого стабільного 

фінансування. Коефіцієнт покриття ліквідності вимагає від банків тримати 

достатньо високоліквідних активів, які можуть забезпечити 30-денне 

фінансування, як це визначено наглядовими органами. Мандат на 

коефіцієнт покриття ліквідності був введений у 2015 р. лише на 60% від 

його заявлених вимог, і він збільшувався на 10% щороку до 2019 р., коли 

він набере повного ефекту. З іншого боку, коефіцієнт чистого стабільного 

фінансування (NSFR) вимагає від банків підтримувати стабільне 

фінансування вище від необхідного обсягу стабільного фінансування 

протягом періоду тривалого стресу. NSFR розроблено для усунення 

невідповідностей ліквідності і введено в дію у 2018 р. 

Підвищення капіталізації банківської системи загалом і 

запровадження вимог Базель ІІІ переважно оцінюється позитивно у 

контексті конкуруючих теоретичних шкіл.  

В шумпетеріанському дусі банки мають перерозподіляти кредитні 

ресурси на користь більш успішних фірм, які мають кращу перспективу 

діяльності на майбутнє [547]. Оскільки такий перерозподіл ресурсів 

неминуче пов’язаний з вищим ризиком і певними втратами, виникає 

потреба у коштовному створенні належного капіталу ex ante. Досить часто 

з метою мінімізації втрат від акумуляції банківського капіталу банки 
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уникають такого перерозподілу ресурсів за допомогою механізмів 

кредитування, а натомість далі кредитують сталих клієнтів, які виглядають 

безпечними для банкірів, але насправді є безперспективними у 

довгостроковому періоді. Високі стандарти капіталізації, диференціація 

ризику та дешеве залучення кредитних ресурсів мають на меті схилити 

банки до продуктивного розподілу банківських ресурсів. Якщо вартість 

залучення кредитних ресурсів невисока, можливості банків як 

посередників у перерозподілі ресурсів стають більш ефективними, ніж у 

разі безпосереднього залучення капіталу окремими компаніями на 

фондовому ринку.  

Вища капіталізація потрібна для збільшення обсягів кредитування 

насамперед у післякризовий період, коли на тлі зниження процентної 

ставки зростає вага чинників ризику неефективного використання 

фінансових ресурсів [483]. За таких умов більший капітал банківської 

системи полегшує проведення експансійної монетарної політики. Якщо 

банківська система недостатньо капіталізована, виникає суперечність між 

потребою в збільшенні обсягів кредитування та підтриманням надійності 

найбільших банків. Згідно з даними 105 банків з 14 промислових країн, 

підвищення рівня капіталізації на 1 пп збільшує обсяги кредитування на 

0,6 пп у річному вимірі.  

На наш погляд, наведені вище аргументи достатньо переконливі 

саме для ситуації, коли процентні ставки перебувають на екстремально 

низькому рівні. З одного боку, це полегшує залучення кредитних ресурсів і 

таким чином сприяє ефективному розподілу ресурсів, адже саме це 

відрізняє банківське посередництво. З іншого боку, низькі процентні 

ставки та ейфорія на фондовому ринку здатні спричинити серйозні 

перекоси в інвестиційному процесі, адже у такому разі замість обережного 

фінансування нібито надійних проєктів матимемо використання 

інвестиційних ресурсів на проєкти, що не пройшли достатню інвестиційну 

експертизу. Відповідно втрати можуть бути не меншими, ніж у разі 
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занадто обережної поведінки банкірів, що намагаються уникнути зайвого 

ризику.  

Банківські резерви потрібні в обох випадках, але їх призначення 

зовсім інше. На випадок більш ризикованих операцій банківські резерви 

потрібні для хеджування майбутніх втрат, а в разі підвищеного попиту на 

банківські кредити більші резерви дозволяють збільшити обсяги 

кредитування.  

Певну проблему може створити зниження банківської маржі, яким 

зазвичай супроводжується зниження процентної ставки. Це може мати 

власний вплив на банківську діяльність. По-перше, це може схиляти 

банкірів до більшого ризику і таким чином діяти в шумпетеріанському 

стилі. По-друге, низькі процентні ставки сприяють залученню капіталу, що 

слугує забезпеченням на випадок втрат від банківської діяльності, а 

одночасно дозволяє надання більшої кількості позик. Ще один аспект 

становить стан реального сектора, який отримує банківські кредити. Якщо 

фінансовий стан позичальників погіршується, це не може не зачепити 

стану банківської системи.  

За допомогою неокейнсіанської моделі DSGE з обмеженнями для 

банківської застави показано, що низькі процентні ставки сприяють 

збільшенню банківського капіталу (це може бути аргументом на користь 

послаблення регуляторних вимог), але одночасно зростає ризик надмірної 

заборгованості банківської клієнтури (це вимагає посилення 

макропруденційної політики) [673]. Проте всебічний аналіз ситуації 

виявляє, що ризики фінансової нестабільності переважують виграш від 

можливостей легшої акумуляції банківського капіталу. Відповідно 

запровадження вимог капіталізації має бути більш наполегливим, ніж за 

умов високої процентної ставки.  

Таке припущення видається реалістичним. Передусім слід врахувати 

досвід іпотечної кризи в США, коли саме низькі процентні ставки 2001–

2003 рр. ініціювали «бульбашку» на ринку нерухомості. Не виключено, що 
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на сьогодні аналогом такої «бульбашки» можуть стати акції тієї чи іншої 

групи компаній, як це трапилося з технологічними компаніями в 1997–

1998 рр., або, що гірше, урядові облігації. Подібне теж має приклади у 

нещодавній історії. Надмірні вкладення американських банків в облігації 

багатьох країн Латинської Америки в другій половині 1970-х років, що 

відбувалися за умов низької реальної процентної ставки, надалі призвели 

до чималих проблем після того, як виявилася нездатність країн-боржників 

обслуговувати власні боргові зобов’язання. Подібне може трапитися вже 

найближчим часом на випадок підвищення процентної ставки.  

Нинішній досить тривалий період екстремально низьких 

номінальних процентних ставок, що підтримується: 1) високими 

заощадженнями в Китаї та інших азійських країнах, а також в 

нафтодобувних країнах Перської затоки, і 2) низьким попитом на 

інвестиції у промислових країнах, може завершитися так само несподівано, 

як на початку 1980-х років завершився період від’ємних реальних 

процентних ставок. У міру старіння нинішні високі заощадження Китаю та 

інших країн Південно-Східної Азії можуть зменшитися так само, як це 

сталося в Японії (Додаток Г). Норма заощаджень в Японії перевищувала 

40% від ВВП на початку 1970-х років, а на сьогодні зменшилася вдвічі. 

Очевидно, що нинішня Японія не може бути джерелом експорту капіталу 

та чинником такого потужного «затоплення» власними заощадженнями 

світових фінансових ринків, що здатне підтримувати світову процентну 

ставку на низькому рівні упродовж тривалого періоду часу.  

Проблеми нафтодобувних країн не менші. Низькі ціни на енергоносії 

провокують збільшення дефіциту бюджету, а це зменшує заощадження. З 

іншого боку, населення Саудівської Аравії чи Індонезії достатньо молоде, 

а це вимагає створення нових робочих місць. Відповідно необхідно 

збільшувати власні інвестиції, а не покладатися на інвестиційний дохід від 

вкладень у цінні папери за кордоном. Якщо припустити одночасне 

зменшення заощаджень та збільшення інвестицій, це істотно обмежить 



368 
 

 

пропозицію фінансових ресурсів на світовому ринку. Процентна ставка 

зросте, і це може створити черговий «ефект Мінськи» на різноманітних 

ринках активів.  

Важливість чинника капіталізації пояснено у моделі монетарної 

політики, що враховує ендогенність цього чинника під час прийняття 

рішень про надання кредитів [396]. Банки можуть отримати виграш від 

вищих вимог капіталізації, якщо це не обмежує кредитного процесу у разі 

підвищеного попиту на кредити. Загалом розмір банківського капіталу 

залежить не лише від монетарної політики, але й циклу ділової активності, 

структури банківської системи та регуляторних вимог.  

Дослідження останнього часу наголошують залежність монетарної 

політики не лише від регуляторних вимог до банків, але й інституційних 

обмежень, що може зробити доцільною відмову від надто жорстких 

критеріїв грошової стабільності [360]. Аргумент привабливий, але може 

спонукати до помилкових рішень, передусім саме для країн зі слабкими 

інституціями. Якщо під подоланням інституційних обмежень розуміти 

доцільність більшої грошової емісії коштом дещо вищої інфляції  

(наприклад, 4% замість 2% на рік) задля надання допомоги фінансовим 

установам та підтримання стабільності фінансової системи, з цим можна 

погодитися, якщо йдеться про короткострокову перспективу і таке 

прискорення інфляції матиме тимчасовий характер. Подібна політика може 

бути ефективною для промислових країн з високою довірою до 

центрального банку. Проте навіть у цьому разі тривалий вищий 

інфляційний таргет може зумовити втрату довіри до монетарної політики 

та появу інфляційної інерції, що неминуче призведе до прискорення 

інфляції.  

Такий перебіг подій набагато швидше відбудеться у країнах з 

низькою довірою до центрального банку, нестабільною ціновою 

динамікою і тривалою інфляційною передісторією. У такому разі перехід 

від достатньо високого інфляційного таргету, наприклад 5%, як це 
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визначено для України, до вищого інфляційного таргету, приміром 8%, 

неминуче і дуже оперативно позначиться прискоренням інфляції та 

дестабілізацією цінової динаміки. Дуже скоро доведеться гальмувати 

інфляцію з набагато вищого рівня – 15-20%, що матиме значні втрати 

доходу та інвестицій, адже важко знайти приклади протилежної поведінки 

інвесторів в середовищі з високою і нестабільною інфляцією. Зазвичай 

гальмування високої та інерційної інфляції вимагає підтримання 

підвищеного рівня процентної ставки, що матиме негативний вплив на 

дохід.  

Важливі відмінності між країнами з високим і низьким доходом 

становить характер зв’язку між обмінним курсом і доходом. Оскільки 

вища інфляція передбачає девальвацію грошової одиниці (за умови, що 

країни – торговельні партнери мають нижчу інфляцію), це може обмежити 

сукупну пропозицію і не мати очікуваного сприятливого впливу на 

сукупний попит, передусім на випадок значної заборгованості приватного і 

державного секторів в іноземній валюті, як це притаманно країнам на 

кшталт України. Таким чином, рестрикційний ефект від девальвації 

грошової одиниці нівелює будь-які переваги від стабільності фінансового 

сектора, яку досягнуто за допомогою підвищеної грошової емісії та вищої 

інфляції.  

Запровадження вищих норм капіталізації відповідає логіці теорії 

Х. Мінськи, що безпосередньо пов’язує нестабільність фінансових ринків з 

кредитним циклом. Кредитна діяльність стає ендогенною в циклі ділової 

активності, що сприяє виникненню «бульбашок» на ринках фінансових та 

інших активів [439]. Вищі резервні вимоги допомагають передусім в 

обмеженні обсягів кредитування на випадок, коли ймовірність зниження 

цін виглядає низькою (інвестиції зі спекулятивною метою). Проте в міру 

досягнення верхнього цінового плато економіка стає вразливою до будь-

якої з подій, що здатні порушити фінансову стабільність та зумовити 

перехід до спадної траєкторії цін. Якщо банківські резерви достатньо 
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високі, це дозволяє уникнути проблем у банківському секторі та його 

докапіталізації задля «рятування» за допомогою урядових видатків, що під 

час фінансової кризи зазвичай призводить до збільшення і без того 

високого рівня державного боргу, як це трапилося у країнах ЄС в 2009–

2014 рр. [642]. Такий розвиток подій здатен посилити недовіру до 

економіки та поглибити кризові явища, передусім у країнах з низьким 

рівнем доходу.  

Як стверджують прихильники посткейнсіанського напряму 

(розділ 1), пропозиція грошової маси залежить від взаємодії урядового 

сектора, центрального банку і комерційних банків, де останні відіграють 

ключову роль [487]. Реакція реального сектора на зміни в монетарній 

політиці стає залежною від стану банківського сектора, що передбачає 

підвищену увагу до чинника банківських резервів. Якщо резерви достатньо 

високі, можна сподіватися, що збільшення грошової маси позначиться 

збільшенням інвестицій та сукупного попиту. Інакше збільшення грошової 

маси створюватиме очікування майбутнього «рятування» банківської 

системи, фіскального домінування, коли надмірний державний борг 

неминуче монетизується за допомогою грошової емісії, та прискорення 

інфляції. Зрозуміло, що в такій ситуації не можна розраховувати на 

оперативну стабілізацію доходу.  

Важливість достатнього рівня капіталізації банківської системи 

поділяють вітчизняні вчені. О. Щуревич [294] на підставі проведеного 

емпіричного аналізу стверджує, що рівень капіталізації визначає 

достатність ресурсів для реального сектора економіки. З’ясовано, що 

вищий рівень капіталізації за обраними показниками демонструють малі та 

середні банки, тоді як великі та найбільші банки відчувають дефіцит 

капіталу. Для підвищення рівня капіталізації запропоновано 

удосконалення банківського законодавства, підвищення вимог до 

системних банків, запровадження умов угоди Базель ІІІ, сприяння розвитку 

фондового ринку, а також проведення моніторингу якості активів у банку, 
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підвищення кваліфікації банківського менеджменту, здійснення 

ефективної політики управління ризиками.  

Слід зазначити, що проблема збільшення банківських резервів не 

нова. Наприклад, Г. Карчева [84] ще в середині минулої декади 

стверджувала, що проблеми вітчизняної банківської системи було 

закладено на початковому етапі її становлення внаслідок низьких вимог 

щодо капіталу і ліцензійних вимог91. У період 1996–1998 рр. власний 

капітал банків зріс у 3,1 раза, але його вартість була не завжди адекватною 

в перерахунку на тверду валюту. Після девальвації гривні на 46% у 1998 р. 

капітал українських банків знизився на третину. Крім втрат від інфляції та 

девальвації, слабка капіталізація комерційних банків була пов’язана також 

із проблемою низької концентрації банківського капіталу. Станом на 

середину минулої декади капіталізація банківської системи дещо 

поліпшилася, але ненадовго.  

Для банківської системи України Базельські угоди необхідні не лише 

для здійснення операцій на міжнародних ринках [45], але й для зміцнення 

вітчизняних банків, підвищення довіри до них та збільшення обсягів 

кредитування реального сектора [231; 250; 233; 555]. Реалізація 

міжнародних стандартів достатності капіталу банку дозволить збільшити 

ефективність і прозорість банківського бізнесу та підвищить інтерес до 

нього стратегічних інвесторів [24]. 

Такі міркування цілком реалістичні та пропонують надійний спосіб 

інвестиційного зміцнення вітчизняної банківської системи. Якщо пояснити 

 
91 У першій половині 1990-х років відношення капіталу банків до ВВП складало лише 

2,9%; заборгованість за кредитами, наданими банками, до ВВП – 7,5%, вклади 

населення до ВВП – 1,1%. З метою підвищення фінансової стабільності та рівня 

капіталізації було прийнято Постанову Верховної Ради України від 1 лютого 1996 р., 

якою мінімальний розмір статутного капіталу підвищено зі 100 тис. до 1 млн екю; вона 

зобов’язала банки протягом 1996–1998 рр. наростити власний капітал. Станом на 1 

квітня 2000 р. налічувалось 69 проблемних банків (34,7% від загальної кількості 

комерційних банків в Україні). На середину 2000-х років капітал банків порівняно з 

2000 р. збільшився вчетверо, а кількість банків зі статутним капіталом понад 5 млн євро 

– з 38 до 81. Частка проблемних кредитів зменшилася з 16,6 до 3,2%, але цього 

виявилося недостатньо для безпечного проходження кризових явищ 2008–2009 рр.  
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високий рівень процентної ставки в Україні одним з наслідків високої 

премії від ризику, що створено недостатньою надійністю банківської 

системи, яку за останні роки вже двічі «рятували» (2008–2009 і 2014–

2015 рр.), вища капіталізація вітчизняних банків має сприяти здешевленню 

кредитних ресурсів. Водночас вища надійність вітчизняних банків має 

сприяти залученню депозитів, що дозволятиме розширення кредитної 

діяльності на основі більших заощаджень. Поки що відповідна залежність 

обернена (у короткочасному періоді) (Додаток Г, рис. Г.8і), але необхідно 

прагнути до більш стабільного здійснення кредитної діяльності на основі 

внутрішніх заощаджень – без емісійного фінансування та зовнішніх 

запозичень.  

Проте не бракує тверджень, що відповідність вимогам Базель ІІІ 

може мати негативний вплив на банківську систему, адже банки можуть 

відмовлятися від високоризикових, але прибуткових операцій, передусім із 

цінними паперами [45]. Це може спричинити зменшення обсягів 

фінансування реального сектора та гальмування динаміки економічного 

зростання. Окрім того, це посилюватиме позиції великих банків. 

Український кредитно-банківський союз вважає, що важливішим є 

виконання нормативів адекватності регулятивного капіталу, ніж виконання 

вимог Базель ІІІ. Стверджується, що запровадження Базельських угод є 

складним процесом, особливо в країнах з нестійкими економіками, які не є 

членами ЄС. Він потребує часу, певних фінансових ресурсів, а також 

значної кількості підготовлених фахівців як в наглядових органах, так і 

безпосередньо в банківських установах. Ще одним стримуюючим 

чинником називають недостатній рівень розвитку вітчизняної рейтингової 

індустрії та ризики ймовірного несприятливого коливання рейтингів 

позичальників [146].  

Пропонується запровадити в Україні лише деякі вимоги Базель ІІІ, 

зокрема врахування показника левериджу [10]. Нові стандарти вважаються 

досить жорсткими навіть для таких економік як Китай, де побоюються 
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скорочення обсягів кредитування. Існує думка, що Базель ІІІ захищає 

банківську систему від невеликих циклічних ризиків, але навряд чи зможе 

захистити від системних криз на кшталт світової фінансової кризи 2008–

2009 рр. або боргової кризи в Єврозоні у 2010–2013 рр., адже всі проблемні 

банки США мали капітал більше 10% від активів [279].  

Окремі дослідники навіть вбачають у запровадженні глобальних 

правил щодо капіталу і ліквідності (Базель ІІІ) загрозу для банківської 

системи у процесі євроінтеграції, адже перешкоджає відсутність 

нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки вітчизняної 

банківської системи, неефективність регулятивної політики НБУ та 

неконкурентоспроможність вітчизняної банківської системи порівняно з 

європейською банківською системою [27]. Введення в дію угоди Базель III 

має підвищити якість, стійкість і прозорість бази капіталу, збільшити 

частку покритих ризиків в структурі капіталу, але може значно звузити 

можливості фінансування інноваційного підприємництва. З іншого боку, 

не бракує закликів щодо прискорення запровадження інструментів 

макропруденційного регулювання, визначених у рамках Базеля ІІІ, 

приділяючи особливу увагу інструментам, що вже є в регулятивному 

арсеналі НБУ [158].  

Загалом вплив вимог капіталізації на обсяги кредитування залежить 

від багатьох додаткових чинників [741]. Якщо портфельні моделі 

переважно передбачають зменшення обсягів кредитування внаслідок 

преференцій на користь більш якісних кредитів, то врахування чинника 

морального ризику передбачає, що залежність може бути цілком 

протилежною, адже вимоги капіталізації впливають на багато зовнішніх 

чинників. Окремі теорії передбачають, що запровадження вимог 

капіталізації необхідно доповнити іншими регуляторами; втім, не бракує 

теорій, що заперечують таку потребу. Така двозначність вимагає надійної 

емпіричної перевірки теоретичних аргументів.  



374 
 

 

Емпіричні результати для 30 транснаціональних банків вказують на 

високий зв’язок між дотриманням вимог Базеля ІІІ та якістю управління 

активами [300]. Подібні результати для великих банків отримано в 

дослідженні, проведеному для країн ЄС-28 [399]. Проте в дослідженні для 

британських і австралійських банків за період 2000–2019 рр. доведено, що 

краща капіталізація збільшує банківський дохід, але знижує прибутковість 

і ефективність [568]. Втім оптимальне значення норми капіталізації 

виявилося на рівні вимог Базель III.  

Останнє в часі (після 2008 р.) посилення вимог капіталізації Базель 

ІІІ призвело до зменшення обсягів кредитування європейських банків, що 

розглядається як свідчення на користь диференціації вимог 

капіталізації [671]. В іншому дослідженні, за даними 4503 європейських 

банків за період 2001–2005 рр., теж виявлено обернений зв’язок між 

збільшенням капіталу і обсягами кредитування, але в післякризовому 

середовищі знизилися обсяги ведення банківської діяльності [629]. Після 

запровадження вимог Базель ІІІ зросли обсяги кредитування 

американських банків, але цього не сталося щодо європейських 

банків [609]. 

Проте використання більшої вибірки – 125 країн за період 1998–

2011 рр. – показало, що підвищені вимоги капіталізації лише незначно 

обмежують обсяги кредитування [426]. До того ж стримуючий ефект 

зникає, якщо банки підтримують помірковано високий рівень капіталізації. 

На користь вимог Базель ІІІ як засобу антициклічного регулювання 

свідчать результати для 2847 банків країн АСЕАН за період 

1998−2018 рр. [633]. Сприятливу залежність між резервними вимогами і 

обсягами кредитування отримано за даними 57 банків країн БРІКС за 

період 2006–2015 рр. [416].  

За даними азійських країн стверджується, що вимоги Базель ІІІ 

можуть бути більш ефективними для розвинених країн [394]. Проте цілком 

протилежний результат отримано для банків 38 країн Африки: вищі 
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вимоги капіталізації нейтралізують негативний ефект для проблемних 

позик на темп зростання обсягів кредитування [306]. Макропруденційні 

заходи виявилися ефективними у стабілізації кредитних циклів у країнах 

Латинської Америки [484].  

Більша капіталізація може сприяти відновленню кредитування саме 

у періоди з високою невизначеністю, як це отримано для італійських 

банків [314]. Проте для німецьких кооперативних банків виявилося, що 

запровадження вимог Базель ІІІ погіршує показники доходу, номенклатури 

банківських послуг [545].  

Виразно помітно зростання норми капіталізації банківської системи в 

післякризові роки практично у всіх країнах (рис. 6.1). Найбільше зростання 

банківського капіталу досягнуто в ісламських країнах, що мають значно 

вищий рівень капіталізації, ніж у решті країн, − близько 14%. На другому 

місці − країни Латинської Америки, де норма капіталізації зросла до 11,8% 

в 2019 р. проти 10,4% в 2005 р. На підвищення норми капіталізації 

європейських банків у післякризовий період міг вплинути значно вищий 

борговий ризик, адже відповідний причинно-наслідковий зв’язок доведено 

емпірично [381]. Подібне пояснення виглядає не менш актуальним для 

решти країн.    
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Рис. 6.1. Норма капіталізації для окремих груп країн, 2005–2019 рр. 

Джерело: розраховано за даними Світового банку [726]. 

 

Виразною специфікою відрізняється Україна. Дещо несподівано в 

2010–2014 рр. вітчизняні банки мали такий рівень капіталізації, що 

перевищував показник ісламських країн. Втім це не запобігло кризовим 

явищам у банківській системі в 2014–2015 рр., коли масові банкрутства 

банків створили численні проблеми у банківській системі та позначилися 

значною втратою капіталу. До 2019 р. норма капіталізації відновилася, але 

залишається питання щодо відповідності капіталу вітчизняних банків 

рекордно високому рівню проблемних кредитів (рис. 6.2). Проблемні 

кредити українських банків сягали рекордних 60% у 2005–2006 рр., потім 

цей показник дуже контрастно знизився до 5% у 2008 р., надалі 

стабілізувався на рівні 12–14%, але в 2017 р. зріс до 54%. Надалі частка 

проблемних кредитів почала знижуватися. Очевидно, що такий високий 

відсоток проблемних кредитів в українській банківській системі не міг не 

означати проблем з банківським наглядом, які до певного часу 

маскувалися відносною економічною стабільністю.   
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Рис. 6.2. Частка проблемних кредитів в загальному обсязі  

кредитування, 2005–2019 рр., % 

Джерело: розраховано за даними Світового банку [726]. 

 

За часткою проблемних кредитів з Україною можуть зрівнятися 

лише країни Південної Європи, де цей показник в 2008–2018 рр. зріс із 3 

до 22%. Лише в 2019 р. з’явилися ознаки спадної тенденції. У решті країн 

частка проблемних кредитів значно нижча. Зокрема, у країнах ЦСЄ цей 

показник знизився з 9 до 3%, відбиваючи реалії післякризового 

відновлення економіки. Така динаміка відповідає іншим країнам, включно 

з Латинською Америкою (щоправда, у цій групі країн зростання частки 

проблемних кредитів відновилося останнім часом).   

Як зазначено вище (розділ 5), однією з переваг ісламських банків 

може бути менша потреба в банківському капіталі, адже цьому сприяє 

характер відносин між власниками банків і позичальниками. Проте в 

одному з досліджень виявлено, що збільшенню обсягів проблемних 

кредитів в ісламських країнах Перської затоки сприяє секторальна 

композиція надаваних позик [312]. Також виявлено, що запровадження 
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Базель ІІ має не менший вплив на ризикованість ісламських банків, ніж на 

звичайні банки [773]. Капіталізація ісламських банків знижується при 

використання позик сукук [690], а також відносно більших банків, 

запровадження схеми страхування депозитів та слабшої конкуренції в 

банківському секторі [689]. У середовищі ісламських банків підтверджено 

ефект «великих банків, що не можуть збанкрутувати» (“too-big-to-fail”). 

Підвищенню капіталізації сприяє поліпшення макроекономічної 

ситуації [370].  

Для вивчення взаємного зв’язку між рівнем капіталізації, обсягами 

кредитування та проблемних кредитів використано модель VAR з такою 

причинністю: CAPITALt  CREDITt  BADLOANSt, де CAPITALt − норма 

капіталізації (% від загальної вартості банківських кредитів), CREDITt − 

обсяги кредитування (% від ВВП), BADLOANSt − частка проблемних 

активів (% від загальної вартості кредитів). Приймається, що у поточному 

періоді обсяги капіталу визначають можливості банків щодо надання 

кредитів. Зі свого боку, від обсягів кредитування залежить рівень 

проблемних кредитів. У подальших періодах залежність між ендогенними 

змінними стає взаємною. 

Зокрема, досягнутий рівень кредитування вважається достатньо 

інформативним критерієм для визначення норми капіталізації в циклі 

ділової активності [542]. У разі пропорційного збільшення банківського 

капіталу відповідно до обсягів кредитування, причинності CREDITt  

CAPITALt не повинно бути. Якщо маємо прискорене зростання обсягів 

кредитування, залежність може бути оберненою; зрозуміло, що акумуляція 

банківських резервів на тлі стагнації процесу кредитування матиме 

протилежний ефект.  

Аналогічно і від збільшення обсягу проблемних кредитів можна 

очікувати як зменшення банківського капіталу (зазвичай цим 

супроводжується оздоровлення банківської системи), так і збільшення 

капіталу, якщо банкіри у такий спосіб намагаються підвищити довіру до 
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власних інституцій. Від більших обсягів проблемних кредитів 

найімовірніше очікувати зменшення обсягів кредитування.  

Краща капіталізація банківської системи має обмежувати обсяги 

проблемних позик, хоча це може створювати надмірну впевненість щодо 

можливостей управління ризиками (в такому разі причинність буде 

протилежною). Залежність проблемних кредитів від обсягів кредитування 

може бути різноманітною, залежно від економічної ситуації та 

інституційних чинників. Як з’ясовано для виникаючих ринків, обсяги 

проблемних кредитів позитивно корелюють зі зростанням обсягів 

кредитування, а також з безробіттям і державним боргом, часткою витрат 

на обслуговування боргових зобов’язань у доході та фінансовими кризами, 

тоді як сприятливий вплив мають норма капіталізації, економічне 

зростання, інфляція, дохідність цінних паперів на фондовому ринку і 

ступінь економічної свободи [363]. 

Результати оцінок взаємного зв’язку між капіталізацією банків, 

обсягами кредитування і проблемних кредитів наведено в Додатку Ж, де 

представлено відповідні імпульсні функції і декомпозицію залишків.  

Отримані оцінки VAR показують, що капіталізація банків не 

залежить від досягнутого рівня кредитування у більшості країн (Додаток 

Ж, рис. Ж.1). Слабкі ознаки конструктивного прямого зв’язку між 

обсягами кредитування і банківським капіталом простежуються лише в 

ісламських країнах (вага CREDITt у декомпозиції залишків CAPITALt 

максимально 8%) і країнах ЦСЄ (9%). Натомість лише в Україні маємо 

короткочасний обернений зв’язок, коли збільшення обсягів кредитування 

позначається зниженням капіталізації банківської системи (вага CREDITt у 

декомпозиції залишків CAPITALt сягає 9%).  

Збільшення обсягів неякісних кредитів не впливає на капіталізацію 

банківської системи в англосаксонських країнах і країнах континентальної 

Європи, а також Південно-Східної Азії і ЦСЄ (Додаток Ж, рис. Ж.2). 

Акумуляція банківського капіталу у відповідь на збільшення обсягів 
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неякісних кредитів простежується у країнах Північної Європи, але 

найбільше – у країнах Південної Європи, де відповідний чинник визначає 

від 49 до 66% змін CAPITALt у довгостроковому періоді. Подібна пряма 

залежність притаманна країнам Латинської Америки (вага BADLOANSt у 

декомпозиції залишків CAPITALt сягає 14%).  

Cпецифіка ісламських країн полягає у тому, що початкова 

акумуляція банківського капіталу змінюється його зменшенням через 4–5 

років (вага BADLOANSt у декомпозиції залишків CAPITALt сягає 7%). 

Отримані результати не заперечують висновків інших досліджень, що 

ісламські банки сильніше реагують на ризики банкрутства порівняно з 

традиційними банками [675]. Водночас певні проблеми може створювати 

вища вартість банківських послуг. Саме цим може пояснюватися 

послаблення зв’язку між проблемними позиками і капіталом, як це 

отримано у нашому дослідженні.  

Обернена залежність між обсягами проблемних кредитів і 

банківським капіталом найбільш виразна в Україні, де цей чинник 

поступово визначає до 40% змін банківського капіталу. Очевидно, що 

оздоровлення вітчизняних банків супроводжується значними втратами 

банківського капіталу.  

Збільшення банківського капіталу жодним чином не впливає на 

обсяги кредитування в англосаксонських країнах, країнах континентальної 

Європи і Південної Європи, а також країнах Південно-Східної Азії 

(Додаток Ж, рис. Ж.3). Натомість стримуючий характер збільшення норми 

капіталізації простежується на статистично значущому рівні в країнах 

Північної Європи (вага CAPITALt у декомпозиції залишків CREDITt 

поступово зростає до 43%). Для країн ЦСЄ такий вплив стає значущим у 

довгостроковому періоді (вага CAPITALt у декомпозиції залишків CREDITt 

сягає 37%), а для країн Латинської Америки – лише у поточному періоді 

(вага CAPITALt у декомпозиції залишків CREDITt становить 12%), надалі 

вплив негативний, але незначущий статистично. Подібно для ісламських 
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країн – вага CAPITALt у декомпозиції залишків CREDITt не перевищує 

11%.  

Власною унікальністю вирізняється Україна, де виявлено пряму 

залежність між нормою капіталізації і обсягами кредитування. Зазначений 

вплив надзвичайно вагомий: вже у поточному періоді вага CAPITALt у 

декомпозиції залишків CREDITt становить 28% (це понад вдвічі вище 

показника країн Латинської Америки), а з часом зростає до 47%. Отримані 

результати дуже переконливо свідчать на користь вищої капіталізації 

вітчизняної банківської системи як чинника активізації кредитного 

процесу.  

Проблемні кредити перешкоджають кредитуванню в 

англосаксонських країнах, країнах Північної і Південної Європи та 

ісламських країнах, але часовий характер такого впливу відрізняється 

(Додаток Ж, рис. Ж.4). Якщо в англосаксонських країнах і країнах 

Південної Європи залежність довгострокова (вага BADLOANSt у 

декомпозиції залишків CREDITt становить 17 і 28%, відповідно), то у 

країнах Північної Європи – лише короткострокова (не більше 8%). В 

ісламських країнах обернений зв’язок наростає поступово (вага 

BADLOANSt у декомпозиції залишків CREDITt становить 12%). Аналогічно 

й у країнах континентальної Європи, але й відповідній функціональній 

залежності бракує статистичної значущості (вага BADLOANSt у 

декомпозиції залишків CREDITt не перевищує 10%).  

У країнах ЦСЄ прямий зв’язок між проблемними кредитами і 

обсягами кредитування простежується лише у середньостроковому періоді 

(вага чинника BADLOANSt у декомпозиції залишків CREDITt поступово 

зростає до 28%, але згодом спадає до 23%). Подібно для країн Південно-

Східної Азії, але отриманій залежності бракує статистичної значущості 

(декомпозиція залишків не виявляє вагомого впливу). Для України 

отримано короткочасний обмежуючий ефект, але вагомість такого впливу 

незначна.  
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Вища капіталізація виразно обмежує обсяги проблемних кредитів в 

англосаксонських країнах, країнах континентальної і Північної Європи. 

Подібна залежність й в Україні (Додаток Ж, рис. Ж.5). В усіх перелічених 

випадках вага CAPITALt у декомпозиції залишків BADLOANSt досить 

висока, а найвища – у країнах Північної Європи (59%).  

Натомість для країн Південної Європи простежується короткочасний 

прямий зв’язок у поточному періоді. Подібну залежність отримано для 

країн Латинської Америки, але з ознаками певного відновлення прямого 

зв’язку на довгострокову перспективу. В обох випадках CAPITALt у 

декомпозиції залишків BADLOANSt не перевищує 10%. 

У країнах Південно-Східної Азії короткочасний вплив капіталізації 

на проблемні кредити недвозначно позитивний, але втрачає статистичну 

значущість після 5-ти років. Висока вага CAPITALt у декомпозиції 

залишків BADLOANSt на рівні понад 70% виявляє дещо несподіваний 

домінуючий характер вищої капіталізації у появі проблемних кредитів.  

Обсяги кредитування не впливають на рівень проблемних кредитів в 

англосаксонських країнах і країнах континентальної Європи (Додаток Ж, 

рис. Ж.6). Кредитування привоядить до збільшення проблемних кредитів у 

країнах Латинської Америки і ЦСЄ. Слабкі ознаки такого зв’язку 

простежуються у країнах Північної Європи. В усіх цих країнах вага 

CREDITt у декомпозиції залишків BADLOANSt  порівняно незначна.  

Зростання обсягів кредитування приводить до зменшення частки 

проблемних кредитів у країнах Південної Європи, Південно-Східної Азії 

та ісламських країнах (лише у короткочасному періоді). Декомпозиція 

залишків виявляє вдвічі вищу вагу CREDITt у декомпозиції залишків 

BADLOANSt  для азійських країн (22%) і країн Латинської Америки (18%) 

проти показника ісламських країн (11%).  

В Україні залежність між обсягами кредитування і проблемними 

кредитами теж обернена (з часовим лагом у 5-8 кварталів), але коригується 
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на довгострокову перспективу. При цьому вага CREDITt у декомпозиції 

залишків BADLOANSt найвища з усіх досліджуваних країн (34%). 

Підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що 

підвищення норми капіталізації сприяє збільшенню обсягів кредитування 

лише в Україні, тоді як у решті країн вплив або негативний (країни ЦСЄ, 

Латинської Америки, Північної Європи, ісламські країни), або 

нейтральний (англосаксонські та континентальні країни, країни Південної 

Європи та Південно-Східної Азії). Привабливість вищих норм капіталізації 

для України підсилюється супутнім зниженням частки проблемних 

кредитів. Подібна обернена залежність спостерігається в англосаксонських 

країнах, а також у країнах континентальної і Північної Європи. 

Короткочасний прямий зв’язок між нормою капіталізації і обсягами 

проблемних кредитів спостерігається у країнах Південної Європи і 

Латинської Америки, а для країн Південно-Східної Азії така залежність 

досить тривала в часі.  

 

6.2. Моделі верифікації стійкості банківських систем 

Подібно до інших функціональних залежностей, для моделювання 

впливу кризових явищ 2008–2009 років на основні показників 

функціонування банківських систем ЄС, Великобританії, США, ісламських 

країн та України застосовано моделі векторної авторегресії (VAR).  

Побудуємо моделі, що відображають чутливість основних 

показників банківської системи ЄС до впливу кризових факторів. Для 

цього скористаємося інструментарієм векторних моделей авторегресії. Для 

дослідження обрано щорічні статистичні дані протягом 2000–2019 років (у 

млн євро). 

При побудові моделей використано такі змінні: 

cred_hh_eu – позики домогосподарствам та неприбутковим 

організаціям;  

cred_ins_eu – позики страховим компаніям та пенсійним фондам; 
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cred_nonfin_eu – позики нефінансовим корпораціям; 

cred_nonmon_eu – позики, видані немонетарним фінансовим 

установам; 

dep_eu – всього депозитів ЄС загалом;  

dep_mfi_eu – депозити монетарних фінансових інститутів;  

dep_gov_eu – депозити центрального уряду;  

dep_nonmon_eu – депозити немонетарних інститутів (без уряду); 

crisis – фіктивна змінна, що приймає значення «1» у 2008–2009 роках 

та «0» в інші періоди часу. 

Статистичні характеристики використаних змінних наведено у 

Додатку З. Зазначені змінні протестовано на наявність одиничного кореня 

за допомогою розширеного критерію Діккі-Фулера, що вказав на 

нестаціонарність всіх змінних, окрім cred_hh_eu (стаціонарна змінна). 

Причому дві змінні dep_eu, dep_non mon_eu є інтегрованими другого 

порядку, решта – інтегровані першого порядку. Тому у побудованій моделі 

було включено їх прирости (перші різниці). Змінні dep_eu, dep_nonmon_eu 

не використовувалися при моделюванні. 

На основі побудованої моделі за допомогою функцій реакції на 

імпульси проаналізуємо реакцію змінних моделі на збурення, пов’язані з 

кризовими явищами (рис. 6.3). На основі аналізу наведених функцій 

реакції на імпульси в результаті дії збурень, асоційованих з кризовими 

явищами 2008–2009 рр., можна зробити висновок, що в результаті шоку в 

одне середньоквадратичне відхилення змінної crisis відбувається 

зменшення як обсягів кредитування cred_hh_eu, так і депозитів банківської 

системи dep_gov_eu. Інші досліджувані змінні не реагували на кризові 

явища.  
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Рис. 6.3. Імпульсні функції для моделей, що відображають чутливість 

основних показників банківської системи ЄС  

до впливу кризових факторів 

Джерело: побудовано автором. 

 

Розглянемо також вплив кризових явищ на основні показники 

функціонування банківської системи Великобританії за даними 2000–

2019 рр.:  
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У моделях використано такі змінні (у млн євро): 

cred_mfi_uk – кредити монетарних фінансових інституцій; 

cred_non_mfi_uk – кредити немонетарних фінансових інституцій; 

cred_gov_uk – кредити центрального уряду; 

dep_mfi_uk – депозити монетарних фінансових інституцій; 

dep_non_mfi_uk – депозити немонетарних фінансових інституцій; 

dep_gov_uk – депозити центрального уряду; 

crisis – фіктивна змінна, що приймає значення «1» з 2008 р. до І 

кварталу 2009 року та «0» – в інші періоди. 

Тестування змінних на стаціонарність на основі критерія Діккі-

Фулера засвідчило, що майже всі змінні є інтегрованими першого порядку, 

окрім змінної dep_gov_uk. Тому у моделях було використано прирости цих 

змінних. Кількість лагів було визначено на основі мінімізації значень 

інформаційних критеріїв Акайке, Шварца та Ханнана-Квінна. 

Аналіз отриманих імпульсних функцій показує, що всі змінні мають 

схожу динаміку після кризового шоку, окрім депозитів центрального 

уряду. Так, починаючи з другого року після настання шоку відбувається 

збільшення депозитів уряду dep_gov_uk.  Решта змінних на кризовий шок 

не реагують.  
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Рис. 6.4. Імпульсні функції для моделей, що відображають чутливість 

основних показників банківської системи Великобританії  

до впливу кризових факторів 

Джерело: побудовано автором. 

 

Далі проаналізуємо аналогічні залежності у банківській системі 

США. З цією метою ми використали щоквартальні дані з 2000Q01 по 

2020Q01 Федерального резерву США щодо активів та пасивів комерційних 

банків у США. У моделях використано такі змінні: 

assets_tot – сукупні активи усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп приросту; 

bank_credit – банківські кредити усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп зростання; 
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borrowings – запозичення усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп приросту; 

cash – готівкові активи усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп приросту; 

deposits – депозити усіх комерційних банків, сезонно скориговані, 

річний темп приросту; 

liabil_tot – загальна сума зобов'язань усіх комерційних банків, 

сезонно скориговані, річний темп приросту; 

loans_comm – комерційні та промислові позики усіх комерційних 

банків, сезонно скориговані, річний темп зростання; 

loans_consum – споживчі позики усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп зростання; 

loans_re – позики на нерухомість усіх комерційних банків, сезонно 

скориговані, річний темп зростання. 

Крім того, використано фіктивну змінну crisis, щоб врахувати 

періоди зниження темпів економічного зростання у США протягом 2008–

2009 рр.  Отже, змінна crisis приймає значення «1» з 2008 р. до І кварталу 

2009 року та «0» – в інші періоди. 

Для моделювання впливу кризи на активи та пасиви комерційних 

банків США обрано векторну модель авторегресії, яка описує динамічні 

взаємозв’язки між різними часовими рядами, коли попередні значення 

змінних допомагають найкращим чином пояснити поточні. 

Аналіз функцій імпульсної реакції показує, що всі змінні 

демонструють схожу динаміку після кризового шоку, крім грошових 

активів у всіх комерційних банках (рис. 6.5). Таким чином, ми можемо 

спостерігати різке зниження в 4–5-му кварталах, потім помірне зростання 

зі стабілізацією в 15–20-х кварталах після шоку. У свою чергу, 

d(loans_comm) демонструє найбільше зменшення серед усіх змодельованих 

змінних – до 3%, а d(loans_re) – найменше. Такі показники як assets_tot, 

bank_credit, liabil_tot, loans_consum демонструють незначне зниження до 
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0,8% в результаті шоку у crisis, запозичення – максимальне падіння на 

рівні близько 1,8%. Лише готівка демонструє підвищення у IV кварталі, 

пік якого становить приблизно 70%. 
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Рис. 6.5. Імпульсні функції для реакції активів і пасивів комерційних 

банків США на шок crisis 

Джерело: побудовано автором. 

 

Проаналізуємо вплив кризових явищ на динаміку активів банків 

ісламських країн. Для цього використаємо також інструментарій 

векторних моделей авторегресії. Для включення до моделі було обрано дві 

змінні: 

actives_musl – обсяг активів в мусульманських країнах; 

сrisis – фіктивна змінна, що приймає значення «1» з 2008 р. до І 

кварталу 2009 року та «0» – в інші періоди. 

Для побудови цієї моделі використано щорічні статистичні дані 

2002–2019 рр. Отримана імпульсна функція реакції на змінну crisis 

демонструє, що в результаті дії шоку відбувається зростання обсягу 

активів банківської системи ісламських країн (рис. 6.6). Такий результат 

підтверджує стійкість банківської системи ісламських країн до кризових 

явищ.  
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Рис. 6.6. Графік функції реакції змінної actives_musl банків ісламських 

країн на імпульс змінної crisis 

Джерело: побудовано автором. 

 

Для аналізу впливу кризи на основні показники банківської системи 

України використаємо такі індикатори: 

cred_ukr – кредити; 

cred_bank_ ukr – міжбанківські кредити; 

cred_nonfin_ukr – кредити нефінансовим корпораціям; 

cred_nonres_ukr – кредити нерезидентам; 

cred_other_ ukr – кредити іншим секторам-резидентам; 

cred_publ – кредити сектора загального державного управління; 

dep_ukr – депозити клієнтів; 

dep_res_ukr – міжбанківські депозити резидентам; 

dep_nonres_ ukr - міжбанківські депозити нерезидентам; 

crisis – фіктивна змінна, що приймає значення «1» з 2008 р. до І 

кварталу 2009 року та «0» – в інші періоди. 

При моделюванні використано щорічні дані за період 2005–2019 рр. 

Отже, дослідимо реакцію основних показників банківської системи 

України на шок crisis, використовуючи побудовані VAR – моделі, зокрема 
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функції імпульсного відгуку як відповідь на збурення в одне стандартне 

відхилення Холеського. 

Аналіз функцій імпульсної реакції дозволяє зробити висновок, що у 

післякризовому середовищі досить швидко (з лагом у два роки) 

відновлюється міжбанківське кредитування (рис. 6.7). З лагом у рік 

зростають обсяги кредитування для сектора загального державного 

управління (cred_publ), але водночас зменшуються обсяги кредитів для 

інших секторів-резидентів (cred_other_ukr). Також через рік після початку 

кризових явищ зменшуються обсяги депозитів банківської системи. Решта 

змінних не виявляють жодної реакції на кризові явища.  
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Рис. 6.7. Графіки функцій реакції на імпульси для моделей, що 

відображають чутливість основних показників банківської системи 

України до впливу кризових факторів 

Джерело: побудовано автором. 

 

Таким чином, у роботі розроблено економетричні моделі, що 

описують вплив кризових явищ 2008–2009 років на основні показники, які 

характеризують функціонування банківських систем ЄС, Великобританії, 

США, ісламських країн та України, що дало можливість зробити висновок, 

що в більшості країн зазначена криза призвела до погіршення основних 

показників банківської системи (виключення становили лише ісламські 

країни). 
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6.3. Цифрові платформи як засіб підвищення ефективності  

та конкурентоспроможності банківських систем 

У сучасному світі банківська діяльність змінюється, з банками у 

традиційному розумінні чи без них. Масова цифровізація та зміни в 

регуляторному середовищі спонукають банки пройти шлях найбільшої 

власної трансформації, від регуляторного та організаційно-орієнтованого 

підходу до орієнтованого на клієнта. На нашу думку, це досить драматична 

епоха для банківської галузі, оскільки цифрова революція змушує банки 

вийти із зони власного комфорту та покращити свої позиції у 

технологічному сегменті фінансового ринку.  

Одним із найбільш перспективних напрямів активізації ринкових 

процесів виступає розвиток віртуальної економіки та електронної комерції 

[121]. В умовах третьої хвилі глобалізації та четвертої промислової 

революції важливу роль в розвитку країни відводять цифровій економіці. У 

класичному розумінні «цифрова економіка» – це діяльність, в якій 

ключовими факторами (засобами) виробництва є цифрові дані та їх 

використання, що дає змогу суттєво збільшити ефективність 

(продуктивність) у різних видах економічної діяльності. Її характерною 

особливістю є отримання доступу до товарів чи послуг саме в той момент, 

коли це потрібно [174].  

Вперше питання цифрової економіки було винесено до порядку 

денного групи G20 на саміті в Анталії у 2015 р. Через рік групою G20 

запропоновано «Програму з розвитку та співпраці у сфері цифрової 

економіки» [195], в якій цифрова економіка характеризується як 

найважливіший фактор зростання продуктивності та оптимізації структури 

економіки. Вже у квітні 2017 р. G20 провела першу нараду цифрових 

міністрів, за результатами якої була прийнята «Декларація міністрів з 

цифрової економіки G20» [96]. 

Нова цифрова економіка продукує інноваційні тренди, серед яких: 

BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech тощо. 
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Важливим напрямом розвитку цифрової економіки є сектор 

інформаційно-комунікаційних технологій. В епоху стрімкого розвитку 

інформаційних технологій банківська справа зазнає значних революційних 

перетворень [123]. Вже багато банківських установ, особливо за кордоном, 

пропонує клієнтам цілий спектр технологічних інновацій, які дозволяють 

їм користуватися фінансовими послугами в електронному форматі, 

включаючи отримання інформації та обслуговування в соціальних 

мережах або виконання складних фінансових операцій у смартфоні [301].  

Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання 

завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, 

результативність, вартість та якість економічної, громадської та особистої 

діяльності. З розвитком інформаційних технологій, що супроводжується 

глобальним проникненням мобільного доступу до Інтернету та цифрових 

послуг, змінюється і процес надання послуг, зокрема фінансових. 

ОЕСР визначає цифровізацію як прийняття або збільшення 

використання споживачами цифрових чи комп’ютерних технологій. 

Одночасно зі збільшенням технологічних витрат, за останні 15 років різко 

змінилися звички банківських клієнтів. Крім того, було виявлено, що певні 

соціально-економічні фактори відіграють особливо важливу роль у процесі 

оцифрування. Зокрема, вік є важливим фактором пояснення «цифровості» 

клієнтів. Досліджено, що хоча у нових технологіях, таких як інтернет-

банкінг, однаково зацікавлені споживачі будь-якого віку, все ж таки у 

новітніх технологіях більше зацікавлені молодші користувачі. Молодь 

також займає вищі позиції відносно сприйняття інтернет-банкінгу [740].  

Найбільш відомими FinTech-компаніями, які можуть скласти вже в 

найближчому майбутньому конкуренцію традиційним банкам, є Circle 

(Ірландія), Trov та Ripple (США), Currency Cloud (Великобританія) та Ant 

Financial (Китай) [717]. Варто зауважити, що фінансові технології не є 

носіями змін сутності банківської діяльності, а впливають на підходи та 

напрями діяльності банків, вдосконалюючи процес співпраці з клієнтами. 
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Ми поділяємо думку Франца Емпрехтінгера, який виокремив сфери в 

банківському світі, на які цифровізація негативно впливає [452]: 

1. Поведінка клієнта докорінно змінилася за допомогою цифрових 

інструментів. Так, згідно з дослідженням «Зрілість цифрового банківського 

бізнесу», в рамках якого Deloitte проаналізувала загалом 238 банків з 38 

країн та опитала 8000 клієнтів, лише 2% клієнтів шукають банк для 

транзакцій, таких як банківські перекази на ПК. А смартфони, взагалі, 

стали відділеннями банків для величезної кількості клієнтів. Однак у разі 

більш довгострокових рішень, таких як позики чи інвестиції, більшість 

людей все ж вважає за краще відвідувати філії. 

2. Велика кількість банків працює із застарілою інформаційною 

системою, що призводить до значних витрат та робить їх менш гнучкими. 

3. Імплементація європейської платіжної директиви PSD2, яка 

порушує монопольність банків на дані рахунків своїх клієнтів, за 

прогнозами, призведе до втрати 40% доходів банків. 

Разом з тим, на нашу думку, переваги цифрових технологій у 

банківському секторі є надзвичайно очевидними як для клієнтів, так і для 

самих банків. Зокрема, завдяки зручності сервісу зростає кількість клієнтів 

банку; витрати для банків та клієнтів зменшуються внаслідок 

використання банкоматів, безготівкових операцій тощо. Значно 

знижується вплив таких чинників як помилка чи неточності в роботі 

людини. 

Більшість великих банків мають власні інструменти та переваги для 

розширення меж існуючих бізнес-моделей. І вони, безумовно, вмотивовані. 

Перешкоджає їхньому прогресу невизначеність того, як найкраще 

розвивати основні сильні сторони для створення стійких результатів. Саме 

тому досить корисними можуть стати рекомендації для банків щодо 

можливостей їх подальшого зростання: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/technology/at-digital-banking-maturity_2018_EMEA.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/technology/at-digital-banking-maturity_2018_EMEA.pdf
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– створення фінансового супермаркету, в якому буде передбачено 

надання різноманітних послуг для клієнтів за допомогою єдиного 

інтегрованого каналу; 

– монетизування даних клієнтів, тобто здійснення комплексного 

аналізу дослідження кожного клієнта задля розуміння його потреб і 

відповідно з цим пропозиція послуг для нього; 

– вихід на нові ринки чи сегменти без необхідності інвестувати у 

фізичну інфраструктуру, яка здорожчує подальші кроки. 

На початку 2020 р. у світі відбулися важливі події у сфері цифрового 

банкінгу: у Сінгапурі відбувся аукціон на отримання ліцензій на цифрові 

банківські послуги; в Європі з’явилися стартап-банки, такі як Monzo, 

Revolut та N26, що посилюють конкурентний ландшафт новими 

технологічними компаніями. На американському ринку з’являються кілька 

нових «необанків» для молодших споживачів, яким не обов’язково 

потрібні банки з фізичним місцезнаходженням не лише головного офісу, 

але й філій та відділень. 

Втім, розвиток технологій має супроводжуватися заходами захисту, 

що підвищує витрати і може істотно сповільнити використання цифрових 

елементів у діяльності банківських систем. Залежність стабільності 

банківської системи від технологічних рішень не виглядає прямолінійною. 

Оскільки у післякризовому середовищі банки почали агресивно 

запроваджувати нові технології задля підвищення операційної 

ефективності та якості надаваних послуг, це підвищило вразливість до 

різноманітних кібератак та інших проявів зловмисної діяльності. 

Відповідно зросли витрати на захист від таких дій, а в окремих випадках 

можна стверджувати про надмірні затрати на кіберзахист, що пов’язано з 

не меншими коштами, ніж втрати від проблемних кредитів.  

Як показало дослідження за даними 43 країн, видатки на 

кібербезпеку понад деякий «пороговий» рівень мають негативний вплив на 

стабільність банківської системи [733]. Очевидно, що для банківських 



398 
 

 

видатків на функціонування в нових технологічних умовах не 

справджується правило «чим більше, тим краще» і потрібно знаходити 

деякий оптимальний рівень, коли сприятливий вплив на стабільність 

банківської системи є максимальним.  

Надалі проаналізуємо впровадження цифрових елементів в 

досліджувані нами банківські системи світу. 

Європейська банківська система 

Євросистема також бере участь у ряді ініціатив, спрямованих на 

підвищення ефективності інновацій та прозорості, а в кінцевому підсумку 

– на досягнення більшої інтеграції на фінансових ринках Європи. 

Відповідно до своєї стратегії, вона досліджує шляхи вдосконалення 

інфраструктури фінансового ринку, яка б задовольняла потреби ринку, 

випереджала проблеми кібербезпеки та запроваджувала останні 

технологічні розробки.  

Технологія розподіленої книги (DLT) викликала інтерес основних 

суб’єктів галузі, у тому числі фінансових установ та центральних банків, 

через потенційну можливість розширити традиційні фінансові послуги. 

Як відомо, найвідомішим типом розподіленої книги є ВlockСhain. У 

грудні 2016 р. Банк Японії та ЄЦБ розпочали спільний дослідницький 

проєкт з вивчення можливого використання DLT для покращення 

інфраструктури фінансового ринку. Банк Японії та ЄЦБ зосередили своє 

дослідження на наслідках, що стосуються ефективності та безпеки, 

виконання деяких функцій відповідних послуг платіжної системи в 

середовищі DLT. Загалом серія тестів дала позитивні результати щодо 

ефективності [719]. 

Ще однією цифровою технологію ЄС та інших країн світу у 

недалекому майбутньому може стати цифрова валюта (CBDC). Нещодавнє 

опитування Банку міжнародних розрахунків серед 66 центральних банків 
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показує, що понад 80% працюють над цифровими валютами центральних 

банків. Європейський центральний банк є одним із них [593]. 

Більшість грошей, що випускаються центральними банками, 

насправді вже є цифровими, хоч і не називаються такими. Це справедливо 

для основної частини грошей, виданих за допомогою оптових кредитних 

операцій з контрагентами. Центральні банки вирішили не дозволяти 

роздрібного доступу до грошей центрального банку, хоча технологія 

CBDC на базі рахунків уже широко доступна. Основна причина полягає в 

тому, що впровадження роздрібної торгівлі може мати серйозні наслідки 

для фінансової системи [593]. 

Тому група найвпливовіших центральних банків світу об’єдналася 

для обміну досвідом цифрових валют центрального банку. Банк Канади, 

Банк Англії, Банк Японії, Sveriges Riksbank (Швеція) та Швейцарський 

національний банк разом з ЄЦБ та Банком міжнародних розрахунків 

поділилися досвідом, як вони оцінюють потенціал цифрової валюти 

центрального банку у своїх юрисдикціях [128]. 

З огляду на провідну роль, яку центральні банки відіграють у 

світовій економіці, будь-яка реалізація цифрової валюти центрального 

банку, включаючи технологію ВlockСhain, матиме глибокий вплив як на 

національному, так і на міжнародному рівні [508]. Щодо технології 

ВlockСhain Deutsche Bundesbank та Deutsche Börse стверджують, що 

«успішно пройшли» тести на ефективність спільно визначених прототипів 

розрахунків з цінними паперами на основі цієї технології. Тести показали, 

що технологія ВlockСhain є підходящою основою для застосувань у сфері 

розрахунків та інших фінансових інфраструктур [320].  

Заслуговує на окрему увагу банківська група BBVA (Іспанія), яка за 

останні два роки досягла значного прогресу на цифровій арені та здобула 

широке визнання: перше місце в Європейському рейтингу мобільних 

банківських операцій Forrester Research 2017 та 2018. Один з найбільш 

добре сприйнятих додатків – BBVA Valora, який дозволяє користувачам 

https://www.bbva.com/en/bbva-takes-top-spot-european-mobile-banking-evaluation/
https://www.bbva.com/en/bbva-takes-top-spot-european-mobile-banking-evaluation/
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обчислити найкращу ціну, за якою орендувати, продати чи придбати 

нерухомість, і з’ясувати чи можуть вони собі це дозволити. Додаток BBVA 

також отримав найвищий рівень у сфері управління грошима, 

використовуючи фінансовий інструмент Economy, який допомагає 

клієнтам отримати уяву про своє фінансове здоров’я та способи його 

покращення [434]. 

Таким чином, ЄЦБ і центральні банки країн Європи наразі 

зосереджені на впроваджені цифрової валюти у свої банківські системи. 

Однак вважаємо, що запровадити цифрову валюту вони зможуть лише 

тоді, коли будуть цілком впевнені, що вона є необхідною для виконання 

завдань із забезпечення стабільності своєї валюти. 

Англосаксонська банківська система 

За даними EY «Global FinTech Adoption Index 2019» («Глобальний 

індекс прийняття FinTech 2019»), використання послуг з фінансових 

технологій серед користувачів Інтернету за останні два роки майже 

подвоїлося. Так, за березень 2019 р. 64% цифровоактивних споживачів на 

27 регіональних ринках використовували FinTech [509]. Зокрема, Bank of 

America в 2017 р. відкрив 3 відділення без працівників, де клієнти могли 

оформити іпотеку, автокредит або кредитну картку в автоматичному 

режимі [348].  

Нещодавно Mastercard подав патент на розміщення кредитних карток 

у загальнодоступному ВlockСhain для перевірки платіжних даних 

користувачів. Інтегруючи цю систему з пристроями торгових точок (POS), 

можна забезпечити платежі, оскільки користувачі не повинні фізично 

представляти свої картки, що виключає ризик зняття даних з платіжних 

пристроїв. Аналогічно перспективні банки тестують різні варіанти 

використання ВlockСhain, щоб зробити цифровий банкінг зручнішим та 

безпечнішим для всіх клієнтів [750].  

За даними ФРС, найбільше коштів у цифровий банкінг серед 

американських банків вклали [512]:  

https://www.ey.com/en_gl
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– JPMorgan Chase, який в 2019 р. має найбільший технічний бюджет 

серед усіх банків – 11,4 млрд доларів;  

– Bank of America. Прибуток банку за ІV квартал 2019 р. показав, що 

загальна кількість активних користувачів цифрового банкінгу зросла на 6% 

у річному обчисленні – до 38,3 млн. Кількість користувачів Erica 

(голосовий помічник, який надає клієнтам можливість здійснювати 

однорангові платежі, а також платежі за рахунками) зросла на 115% з І 

кварталу 2018 р. і наразі складає 10,3 млн осіб.  Потужне зростання 

кількості користувачів голосового помічника багато в чому пояснюється 

додаванням вдосконалених можливостей з часом;   

– Citigroup. Згідно із конкурентним дослідженням мобільного 

банківського бізнесу Business Insider Intelligence, Citi в 2018 році зайняла 

перше місце за можливостями мобільного банкінгу. Банк зареєстрував 

значне зростання користувачів цифрових банківських операцій в 2019 р. – 

на 11,3% порівняно з 2018 р.  

Всесвітній економічний форум прогнозує, що фінансовий сектор все 

більше експериментуватиме з гібридними блокчейн-моделями, тоді як 

державний сектор збільшуватиме використання смарт-контрактів. Кілька 

великих банків, такі як Standard Chartered, American Express та Banco 

Santander, співпрацюють з Ripple (глобальною мережею переказів 

блокчейн) для полегшення транскордонних платежів за допомогою 

ВlockСhain [509]. 

Хоча банківський сектор Великобританії є доволі консервативним, 

проте задля конкурентоспроможності та підвищення ефективності власної 

банківської системи, банки країни активно впроваджують цифрові 

інновації. Так, Starling Bank, отримавши банківську ліцензію в липні 

2016 р., відкрив перший у Великобританії поточний рахунок лише в 

онлайн-додатках. Нині він відкрив 1,25 млн рахунків, включаючи понад 

100 тис. рахунків для малого бізнесу. Як наслідок, банк отримав нагороду 

https://www.businessinsider.com/heres-a-breakdown-of-how-much-us-banks-are-spending-on-technology-2019-3
https://www.businessinsider.com/heres-a-breakdown-of-how-much-us-banks-are-spending-on-technology-2019-3
https://e.businessinsider.com/click/19173913.4/aHR0cDovL2ludmVzdG9yLmJhbmtvZmFtZXJpY2EuY29tL3N0YXRpYy1maWxlcy9lOTA4OWRhNS0yMzJkLTQzNjQtYjQ1Ni03MWQ3YzRhNWUxM2Y/5d233c18f730436f2414784fB7893dff3
https://www.businessinsider.com/the-mobile-banking-competitive-edge-report-2018-11
https://www.businessinsider.com/the-mobile-banking-competitive-edge-report-2018-11
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як кращий британський банк та найкращий постачальник поточних 

рахунків у 2018, 2019 та 2020 рр. [728]. 

У 2015 р. створили Atom bank – перший цифровий банк, який 

повністю базувався на мобільному додатку. У жовтні 2017 р. він був 

названий LinkedIn одним із 25 найкращих стартапів у Великобританії та 

посів 14-те місце поряд з такими компаніями як Deliveroo, Uber та Airbnb. 

А у жовтні 2018 р. Atom був четвертий рік поспіль названий у списку 

Fintech Global 100 KPMG [543].  

Банки Канади активно впроваджують технологічні інновації і в 

останні роки брали все активнішу роль у підтримці розвитку фінансових 

технологій. Прикладом став британський цифровий банк Metro Bank Plc, 

який об’єднався з канадською фірмою Fintech Sensibill, щоб впровадити 

онлайн-систему отримання квитанцій, створену для малого бізнесу [456].  

Найпопулярнішими онлайн-банками Канади, кожен з яких 

відзначається в різноманітних сегментах ринку, є Tangerine, Motubank, 

Scotia OnLine, EQ Bank [395].  

Останньою в часі інновацією канадського кредитного союзу 

«Меридіан» є Motusbank [650]. Всі послуги банку є онлайновими та 

мобільними, з доступом до заощаджень та рахунків, позик та кредитних 

ліній, інвестицій та іпотечних кредитів. Він забезпечує підтримку клієнтів 

через свій кол-центр та доступ до своїх безплатних мереж банкоматів. 

Ісламська банківська система 

Попри те що ісламська банківська система є відносно молодою, вона 

теж активно впроваджує цифрові елементи у власні банківські системи. У 

2019 р. Центральний банк Саудівської Аравії (SAMA) та Центральний банк 

Об’єднаних Арабських Еміратів (UAECB) запустили проект «Aber». 

Однією з цілей запуску спільного проєкту цифрової валюти «Aber» було 

використання у фінансових розрахунках між Королівством Саудівська 

Аравія і ОАЕ технологій BlockСhains та Distributed Ledgers [303]. У 2017 р. 

Бахрейнська рада економічного розвитку теж схвалила технологію 
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ВlockСhain.  Бахрейн також запустив регуляторну «пісочницю» для 

залучення блокчейн-стартапів. Підтримуючи відповідні настрої, 

університет Бахрейну нині видає цифрові дипломи на блокчейні [630]. 

Цифрові технології набирають обертів і в Ірані, оскільки 

центральний банк країни, фінансові установи та урядові установи 

вживають заходів, щоб зробити Тегеран регіональним центром фінансових 

інновацій. Це є частиною іранської стратегії до 2025 року, що передбачає 

перетворення Ірану на розвинену країну до 2025 р., а також на «першу 

економічну, наукову і технологічну силу регіону». Як частину плану, 

Центральний банк Ірану (CBI) запропонував свою дорожню карту на 2025 

рік, яка спрямована на розвиток міцного майбутнього для банківської 

системи [129]. Дорожня карта встановлюється для визначення відповідної 

ролі фінтехнологічних компаній в іранській банківській системі, 

включаючи окремий регулюючий орган для моніторингу та підтримки 

інноваційних послуг. 

CBI планує запустити новий регуляторний орган спеціально для 

фінтехнологічних фірм. Робота над регуляторною базою для 

фінтехкомпаній ведеться з 2015 р. [475]. Однак досі залишається відкритим 

питання: якщо ця нова національна електронна валюта буде випущена 

самим Центральним банком, чи залишиться вона повністю 

децентралізованою? [530]. 

Державний банк Пакистану (SBP) – центробанк країни – також 

розглядає можливість запуску цифрової валюти вже до 2025 р. 

Центральний банк нині працює над концепцією цифровий валюти для 

того, щоб «сприяти фінансовій інтеграції та знизити неефективність і 

корупцію». Також SBP планує зробити свої послуги «повністю 

оцифрованими та оснащеними технологіями» до 2030 р. [549]. Проте 

Центральний банк Пакистану має на меті не тільки впровадження 

електронних грошей, а й розробляє план надання віртуальних рахунків 

пакистанцям за кордоном, щоб допомогти їм керувати своїми фінансами. 
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Вони матимуть можливість робити прямі інвестиції в Пакистанську 

фондову біржу та кілька інших інвестиційних та заощаджувальних 

програм, включаючи національні сертифікати заощаджень за спеціальними 

ставками прибутку [433]. 

За останній рік в Пакистані почали активізуватися ще декілька 

фінтехнологій. Однією з найбільш використовуваних є цифровий гаманець 

SadaPay [611], що дозволяє користувачам, включаючи фрілансерів, 

приймати платежі з 45 країн світу.   

Технологію цифрового гаманця активно впроваджує у свою 

банківську діяльність також і Центральний банк Оману (CBO). Наразі він 

розробляє керівні принципи з метою ефективного розгортання цифрових 

гаманців та інших платіжних інструментів, якими користуються банківські 

та небанківські установи, а також посилення ролі постачальників 

платіжних послуг в султанаті [647]. 

На регіональному рівні Центральний банк Oману бере участь у двох 

регіональних ініціативах, пов’язаних з RTGS, а саме: GCC RTGS та 

Арабська регіональна платіжна система (ARPS), що дасть змогу 

здійснювати транскордонні платежі серед країн регіону, щоб забезпечити 

доступні та швидші транскордонні платежі та прикордонні операції [622].  

Щодо цифрових технологій Оману необхідно згадати програму 

електронних платежів Thawani. Компанія Thawani Technologies оголосила 

бета-версію програми Thawani для безоплатного завантаження на 

платформах Android та iOS, починаючи з 13 березня 2018 р. Thawani був 

розроблений як просте рішення для платежів, що позбавляє від 

необхідності пам’ятати кілька контактних номерів і паролів, а також 

зберігати приватність банківської інформації [623]. 

Українська банківська система 

Український ринок хмарних технологій зростає надзвичайно 

швидкими темпами. Так, у 2016 р. їх обсяг становив 13,6 млн доларів, у 

2017 р. він зріс на 40% (до 19 млн доларів), а в 2018 р. – до 24,7 млн 
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доларів [183]. У 2018 р. Кабінет Міністрів України затвердив «Концепцію 

розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018–2020 роки та 

план заходів щодо її реалізації» [209], що містить основні цілі, принципи 

розвитку та план заходів. Головною метою Концепції є реалізація 

прискореного сценарію цифрового розвитку як найбільш релевантного для 

України з точки зору викликів, потреб і можливостей. 

За даними PwC (Pricewaterhouse Coopers), Україна входить до топ–20 

найбільших експортерів IT-послуг у світі. IT-індустрія України посіла 

третє місце за кількістю експортних потужностей. ІКТ займає третє місце 

по об’єму експорту послуг з часткою 20% всього українського сервісного 

експорту. При цьому українська IT-сфера зростає приблизно на 26% 

щорічно; на її ринку працює приблизно 4000 IT-компаній, близько 1600 

сервісних IT-компаній. У рейтингу цифрової конкурентоспроможності 

МВФ за підсумками 2019 р. Україна зайняла 60 місце серед 63-х країн 

Європи, Середнього Сходу та Африки [181]. 

Відповідно до світових інноваційних розробок у платіжному секторі, 

НБУ розпочав у 2016 р. пілотний проєкт з випуску власної цифрової 

валюти – е-гривні. Під час проєкту було випробувано блокчейн-платформу 

для випуску CBDC як інструменту роздрібних платежів, вивчено 

міжнародну практику та підходи до впровадження цифрової валюти, 

проаналізовано макроекономічний ефект і розпочато розробку найкращої 

бізнес-моделі [391].  

НБУ завершив пілотний проєкт e-гривні наприкінці 2019 р. Згідно з 

офіційним повідомленням, НБУ видав «дуже обмежену кількість «гривні» 

в рамках пілотного проєкту – трохи більше 5000 електронних гривень, 

вартістю близько 200 доларів [637].  

Однак, незважаючи на серйозні випробування та дослідження, 

перспектива цифрової валюти НБУ все ще викликає значне занепокоєння у 

банкірів в Україні, зокрема з огляду на те, що пілотний проєкт був 

обмежений у масштабі, що не дало можливості оцінити ступінь його 
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привабливості. До того ж упровадження е-гривні неможливе без значних 

інвестицій та часу на модернізацію платіжної інфраструктури. 

Серед інших цифрових технологій слід відзначити також технологію 

безконтактного гаманця NFC. Так, власники карток MasterCard, 

випущених «ПриватБанком», можуть використовувати свої смартфони для 

безконтактних платежів зручним та надійним способом. У 2018 р. у 

додатку було дев’ять мільйонів користувачів «Приват24» – це понад 20% 

населення України. Банк нині є «найбільшим продавцем» квитків в 

Україні, залучивши два мільйони нових користувачів з 2018 р. Додаток 

банку «побачив» 30% зростання кількості транзакцій під час 

коронавірусу [513]. Також «ПриватБанк» запустив унікальну для країни 

функцію – можливість підтверджувати особистість при використанні POS-

терміналів за допомогою обличчя.  

«Monobank» є першим в Україні цифровим банком мобільного 

зв’язку з понад 273 млн грн здійснених покупок. Мобільний додаток 

«Monobank» пропонує різноманітні банківські послуги: від безплатних 

грошових переказів та оплати комунальних платежів без комісії до 

отримання кредитів та повернення готівки [605]. Прибуток «Monobank» 

виріс більш ніж у 15 разів за півтора року. При цьому в І кварталі 2020 р. 

банк заробив 164,7 млн грн, за 5 місяців 2020 р. – 226 млн грн [50]. 

З метою стимулювання розвитку FinTech-рішень в Україні у НБУ 

працює Експертна рада з питань комунікації з інноваційними компаніями, 

а також позитивним є факт створення регулятивної «пісочниці» для 

розвитку FinTech-стартапів. Можна сподіватися, що відповідна діяльність 

отримає новий імпульс після прийняття Закону № 3637 «Про віртуальні 

активи», який проголосовано у першому читанні на початку грудня 2020 р. 

Цей закон має на меті визначення правового статусу віртуальних активів, а 

також встановлює державне регулювання та контроль на ринку таких 

активів. Передбачається, що впорядкування ринку віртуальних активів не 

лише полегшить роботу з новітніми технологіями, а й сприятиме 
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збільшенню інвестицій в економіку України, зокрема внаслідок 

запровадження цивілізованих та уніфікованих правил обігу віртуальних 

активів. 

Оскільки основний мандат центральних банків – забезпечення 

фінансової стабільності, тому вкрай важливим є детальний аналіз кожного 

нового інструменту, що є запорукою стійкості до фінансових криз у 

майбутньому, які можуть і не мати безпосереднього відношення до 

монетарної політики загалом та пропозиції грошової маси зокрема. 

 

 

Висновки до розділу 6 

 

Угода Базель ІІІ стала природною реакцією на кризові явища 2008–

2009 рр., що засвідчила недостатність попередніх вимог – Базель І і ІІ. 

Вона переважно оцінюється позитивно у контексті конкуруючих 

теоретичних шкіл і має на меті посилення ролі банківського сектора як 

ефективного джерела фінансового посередництва. У такому контексті 

проведене дослідження дає змогу зробити декілька важливих висновків:  

1. Необхідності більшої капіталізації у післякризовий період низьких 

процентних ставок обґрунтовують зростання ризику неефективного 

використання фінансових ресурсів та потреба знаходження прийнятного 

балансу між збільшенням обсягів кредитування і підтриманням надійності 

найбільших банків. На випадок більш ризикованих операцій банківські 

резерви потрібні для хеджування майбутніх втрат, а в разі підвищеного 

попиту на банківські кредити більші резерви дозволяють збільшити обсяги 

кредитування. Певну проблему може створити зниження банківської 

маржі, що може схиляти банкірів до більшого ризику і таким чином діяти в 

шумпетеріанському стилі, хоча низькі процентні ставки сприяють 
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залученню капіталу, що слугує забезпеченням на випадок втрат від 

банківської діяльності.  

2. За умов низької процентної ставки запровадження вимог 

капіталізації має бути більш наполегливим, ніж за умов високої процентної 

ставки, адже зростає ризик виникнення «бульбашки» на ринках окремих 

активів, як це трапилося з ринком нерухомості в США у 2001–2003 рр. На 

сьогодні аналогом такої «бульбашки» можуть стати акції тієї чи іншої 

групи компаній, як це трапилося з технологічними компаніями в 1997–

1998 рр., або, що гірше, урядові облігації (подібне відбувалося на початку 

1980-х років з державним боргом країн Латинської Америки). 

Запровадження вищих норм капіталізації відповідає логіці теорії 

Х. Мінськи, що безпосередньо пов’язує нестабільність фінансових ринків з 

кредитним циклом. 

3. Для банківської системи України Базельські угоди здатні не лише 

полегшити здійснення операцій на міжнародних ринках, зміцнити 

вітчизняні банки, підвищити довіру до них та збільшити обсяги 

кредитування реального сектора, але й, що головніше, сприяти зниженню 

вартості кредитних ресурсів. Водночас більша надійність вітчизняних 

банків має сприяти залученню депозитів, що дозволятиме розширення 

кредитної діяльності на основі більших заощаджень – без емісійного 

фінансування та зовнішніх запозичень.  

4. У післякризові роки виразно помітно зростання норми 

капіталізації банківської системи практично у всіх досліджуваних країнах, 

а найбільше – в ісламських країнах, що мають значно вищий рівень 

капіталізації, ніж у решті країн, − близько 14%. В Україні рівень 

капіталізації досить високий, передусім у передкризові роки, але вплив 

цього чинника нівелювався рекордно високим відсотком проблемних 

кредитів, що не могло не означати проблем з банківським наглядом, які до 

певного часу маскувалися відносною економічною стабільністю. За 
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часткою проблемних кредитів з Україною можуть зрівнятися лише країни 

Південної Європи, де цей показник у 2008–2018 рр. зріс із 3 до 22%. 

5. Емпіричні оцінки взаємного зв’язку між рівнем капіталізації, 

обсягами кредитування та проблемних кредитів показують, що:  

а) підвищення норми капіталізації сприяє збільшенню обсягів 

кредитування лише в Україні, тоді як у решті країн вплив або негативний 

(країни ЦСЄ, Латинської Америки, Північної Європи, ісламські країни) або 

нейтральний (англосаксонські та країни континентальні, Південної Європи 

та Південно-Східної Азії); 

б) обсяги кредитування не впливають на рівень проблемних кредитів 

в англосаксонських країнах і країнах континентальної Європи, збільшують 

їх − у країнах Латинської Америки, ЦСЄ і (слабше) у країнах Північної 

Європи, зменшують − у країнах Південної Європи, Південно-Східної Азії, 

ісламських країнах (лише у короткочасному періоді), а також в Україні;  

в) сприятлива залежність між вищою капіталізацією і зниженням 

частки проблемних кредитів спостерігається в англосаксонських країнах, 

країнах континентальної і Північної Європи, а також в Україні; 

г) короткочасний прямий зв’язок між нормою капіталізації і 

обсягами проблемних кредитів спостерігається у країнах Південної Європи 

і Латинської Америки, а для країн Південно-Східної Азії така залежність 

досить тривала в часі.  

6. Отримані результати дозволяють відкинути такі досить поширені 

аргументи проти запровадження в Україні регуляторних вимог Базеля ІІІ, 

як врахування показника левериджу, створення загрози для банківської 

системи у процесі євроінтеграції чи звуження можливостей для 

фінансування інноваційного підприємництва.  

7. Емпіричні результати дають змогу стверджувати, що кризові 

явища 2008–2009 рр. обмежили обсяги кредитування та депозитів 

європейських країн і США. Натомість у Великобританії цього немає, а 

кризові явища позначилися збільшенням депозитів центрального уряду. 
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Лише в ісламських країнах виявлено зростання активів банківської 

системи. В Україні у післякризовому середовищі досить оперативно 

відновлюється міжбанківське кредитування і кредитування сектора 

загального державного управління, але водночас зменшуються обсяги 

кредитів для інших секторів та обсяги депозитів банківської системи. 

8. Розвиток сучасних технологій у банківській справі має 

супроводжуватися заходами захисту, що підвищує витрати і може істотно 

сповільнити використання цифрових елементів у діяльності банківських 

систем. Залежність стабільності банківської системи від технологічних 

рішень не виглядає прямолінійною. Оскільки у післякризовому середовищі 

банки почали агресивно запроваджувати нові технології задля підвищення 

операційної ефективності та якості надаваних послуг, це посилило 

вразливість до різноманітних кібератак та інших проявів зловмисної 

діяльності. Відповідно зросли витрати на захист від таких дій, а в окремих 

випадках можна стверджувати про надмірні видатки на кіберзахист, що 

пов’язано з не меншими затратами, ніж втрати від проблемних кредитів.  

 

Положення, викладені у цьому розділі, висвітлено в таких працях 

автора: [121; 123; 128; 129; 717]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні розв’язано наукову проблему, яка 

полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних і практичних аспектів 

нового концептуального підходу до аналізу парадигмальної еволюції 

банківських систем в умовах глобальних трансформацій, з’ясування 

механізмів посередницької діяльності комерційних банків у сучасному 

фінансовому середовищі, а також удосконаленні методологічних аспектів 

дослідження ефективності та конкурентоспроможності банківських 

систем. Проведене дослідження дало можливість отримати такі найбільш 

важливі висновки та узагальнення. 

1. В умовах поглиблення інтернаціоналізації, транснаціоналізації та 

глобалізації економічних процесів, з одного боку, відбувається 

конвергенція, адаптація, гармонізація національних і регіональних 

банківських систем на основі запровадження міжнародних норм і 

стандартів Базельського комітету. З іншого боку, залишаються суттєві 

парадигмальні відмінності між європейською континентальною системою, 

англосаксонською та ісламською, спричинені історичними, економічними, 

культурними чинниками. Зазначене зумовлює дискурсивне розмаїття, 

різне сутнісно-змістовне наповнення, дисперсію принципів інституційної 

розбудови банківської справи та механізмів регулювання і управління у 

провідних банківських системах сучасності.  

2. У процесі еволюції теоретико-концептуальних підходів до 

сутності банку, банківської системи і монетарної політики не 

викристалізувалося домінуючого погляду щодо даної проблематики. 

Водночас визнання дієвості банків як чинника економічного зростання 

зближує позиції конкуруючих шкіл економічної теорії. Банки стають 

чинником інвестиційного процесу навіть у теоретичних моделях 

неокласичної школи, що традиційно заперечує залежність економічного 

зростання від грошової маси. Моделі ендогенного зростання визнають 
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роль банків передусім як чинника акумуляції капіталу і збільшення 

заощаджень, а також посередника між власниками заощаджень та 

позичальниками. Хоча початково прихильники кейнсіанської школи не 

надавали належної ваги функціонуванню банківської системи, на сьогодні 

за допомогою неокейнсіанських моделей зроблено спроби пояснити 

важливість довіри до банківської системи та необхідність надійних 

регуляторних обмежень. 

3. Сучасні парадигми у банківській діяльності, функціонуванні 

фінансових ринків та регулятивних підходів дозволяють стверджувати:  

–  головними функціями банківського сектора є, з одного боку, 

посередництво між власниками заощаджень і позичальниками, а з іншого 

боку – інструментальне середовище для мультиплікації грошей;  

–  банківський сектор взаємодіє з іншими фінансовими 

посередниками на основі оптимального співвідношення між обома 

різновидами фінансового посередництва – за допомогою комерційних 

банків або компаній фінансового ринку; 

–  надійними регуляторами банківської діяльності, що здатні 

забезпечити стабільність не лише місцевих фінансових ринків, але й 

глобального фінансового середовища, є кредитори останньої інстанції – 

національні банки і МВФ та глобальні регулятори – БМР і Рада з 

фінансової стабільності Групи 20.  

4. В умовах існування різноманітних теоретичних підходів до 

пояснення онтології сучасних банківських систем та наявності низки 

дискусійних питань у дисертації запропоновано удосконалене визначення 

сутності банку: банк – це така фінансово-кредитна установа, наділена 

економічною і юридичною самостійністю, яка здійснює банківські операції 

відповідно до законодавства країни, в процесі яких створюються 

економічні відносини, кінцевою метою яких є забезпечення 

макроекономічної рівноваги,  отримання прибутку і задоволення потреб. 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитків банків, запропоновано 
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інституційну диференціацію банківських систем, що відповідає принципу 

функціональної повноти, не порушуючи принципів ефективності та 

відкритості. 

5. Створення ефективно діючої банківської системи Європейського 

Союзу потребувало не тільки кардинальних змін на законодавчому рівні у 

країнах, що увійшли до складу Європейського валютного союзу, але й 

прийняття уніфікованих вимог усіма країнами-членами. Процеси 

реорганізації банківських систем країн ЄВС та створення банківської 

системи ЄС пройшли декілька важливих етапів розвитку і стали прикладом 

ефективної діяльності банківської системи для зарубіжних країн. Еволюція 

парадигми американської банківської системи на різних етапах 

формування економіки полягала в тому, що відбулася консолідація 

банківської системи, але з певною регіональною фрагментацією. 

Об’єктивна необхідність централізації банківського сектора привела до 

утворення ФРС, але з часом функцію фінансового посередництва перебрав 

фондовий ринок. Наразі в американській банківській системі діяльність 

великих банківських корпорацій поєднується з діяльністю багатьох 

невеликих банків, що покликані підтримувати малий та середній бізнес. 

Історичні аспекти парадигмального розвитку канадської банківської 

системи полягали в тому, що урядова політика не була перепоною для 

структурних змін банківського сектора і, як наслідок, сьогодні канадська 

банківська система є однією з найефективніших і найнадійніших 

банківських систем світу.  

6. Концепція безвідсоткової банківської справи вже не обмежується 

теоретичними викладками, а все ширше впроваджується в парадигму 

діяльності ісламських банків. Еволюція ісламського банківництва довела 

його ефективність та дієздатність, зокрема під час світових фінансових 

криз, що зробило його конкурентоспроможним відносно традиційного 

банківництва. Сьогодні ісламська фінансова індустрія не обмежена 

географічними кордонами, сягає далеко за межі ісламських країн, 
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посилюючи свою роль у їх традиційних національних фінансових системах 

(втім, лише в Пакистані, Ірані та Судані банківська система повністю 

функціонує на засадах  шаріату). 

7. Сучасний стан банківської системи України відбиває складний 

еволюційний шлях, що загалом відповідає процесам у банківських 

системах зарубіжних країн. Із середини 1990-х років виявилася надміру 

ризиковою стратегія побудови ліберальної банківської системи 

континентального типу з низьким рівнем капіталізації та високим 

ступенем відкритості для залучення іноземного капіталу, що призвело до 

потужної банківської кризи 2008–2009 рр. Післякризова рекапіталізація та 

консолідація банківської системи відповідала загальносвітовій тенденції, 

але була недостатньо ефективною.  Лише чергова банківська криза 2014–

2015 рр. зумовила радикальну реструктуризацію вітчизняної банківської 

системи, що виявилася надзвичайно успішною. Переконливим свідченням 

цього стала спокійна реакція українських банків на кризові явища у зв’язку 

з пандемією COVID-19 та відсутність звичного для таких випадків 

ажіотажного попиту на іноземну валюту, що в минулому лише 

підсилювало проблеми у банківській системі та реальному секторі.  

8. На підставі проведеного емпіричного аналізу виявлено, що 

конвергенція обсягів кредитування, а також залежність процесу 

кредитування від заощаджень мають локальний характер. Наявна пряма 

залежність обсягів кредитування (% від ВВП) від заощаджень 

спостерігається для англосаксонських країн (післякризовий період), країн 

континентальної і Північної Європи, ісламських країн (докризовий період) 

і Японії (в обох періодах – кризовому і післякризовому), а також для 

промислових країн загалом. Проте у країнах Південної Європи та 

ісламських країнах маємо обернену залежність між заощадженнями і 

обсягами кредитування (післякризовий період). Подібна обернена 

залежність притаманна країнам ЦСЄ і Україні, а також дуже виразна в 

Китаї. Зворотна залежність заощаджень від обсягів кредитування – 
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переважно стійка обернена (англосаксонські країни, країни 

континентальної Європи). 

9. Реформування світової фінансової системи має спиратися на 

глибоку інституціоналізацію міжнародних механізмів координації 

економічної політики. Оскільки попередні кризові явища не позначилися 

відповідною корекцією економічної політики, виникає потреба в 

міжнародному моніторингу поточної економічної ситуації та вразливості 

окремих країн до кризових явищ. Для цього необхідні механізми 

визначення рівноважних обмінних курсів найбільших світових економік. 

Вважаємо за доречне повернення до пропозицій щодо формування 

декількох валютних зон, але з можливістю періодичної корекції обмінних 

курсів світових валют (у межах пануючих трендів) під наглядом, 

наприклад, МВФ. Для країн з низьким доходом варто відновити 

обмежений контроль короткочасних потоків капіталу і не поспішати з їх 

лібералізацією потоків капіталу, аж доки не буде створено відповідне 

інституційне середовище.  

10. Різні наукові школи наводять багато причин, що пов’язані з 

виникненням та розвитком кризових явищ у світовому фінансовому ринку. 

Хоча загальновизнаної дефініції «фінансова криза» не існує, можна 

стверджувати, що фінансова криза – це своєрідний індикатор слабкості 

фінансової системи, особливістю якої є глобальність та 

непередбачуваність, надзвичайно складні політичні, економічні, фінансові, 

соціальні та психологічні явища, що мають місце в різні періоди часу. 

Лише стабільне правове забезпечення фінансової системи країни є 

необхідністю, яка викликана часом і змінами в архітектурі світового 

фінансового ринку. Проведений аналіз чотирьох існуючих моделей 

фінансових систем – банкоцентричної, ринково орієнтованої, змішаної та 

ісламської – засвідчив, що жодна з них сама по собі не забезпечує 

гармонійного, безперебійного та стабільного розвитку країн, про що 
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свідчать періодичні фінансові кризи. Зазначене потребує залучення інших 

інституційних та регуляторних механізмів раннього попередження.  

11. Проаналізувавши місце та роль центробанків у забезпеченні 

сталого розвитку банківської системи, здійснення оптимальної грошово-

кредитної політики, доходимо висновку, що за стабільної економічної 

ситуації в країні вони керуються принципами класичного постулату 

монетаризму. Хоча у кризові періоди досліджувані в дисертації 

центробанки застосовували нетипові інструменти грошово-кредитної 

політики з метою підвищення ліквідності банківської системи задля 

стимулювання розвитку економіки країни, після відновлення економічної 

рівноваги має відбутися перехід до поступового підвищення процентної 

ставки. 

12. Реалії банківського середовища після кризи 2008–2009 років 

означають, що варто не лише посилювати ринкову дисципліну, а й уникати 

надмірної проліферації й диверсифікації комерційних банків та 

концентрації банківської системи. Для післякризового середовища 

характерно зменшення кількості комерційних банків у англосаксонських 

та європейських країнах. Лише в Канаді вдалося уникнути банкрутств у 

банківській системі, що є свідченням виваженої політики комерційних 

банків та Центробанку загалом. Втім, зменшення кількості банків не 

перешкоджає збільшенню вартості активів банківської системи та 

підвищенню їхньої якості. Банківська система залишається важливим 

елементом фінансової архітектури у регіональному і глобальному вимірах.  

13. У посткризовий період більш високий рівень ефективності був 

досягнутий європейськими банками за рахунок скорочення витрат. Попри 

кризові явища в Єврозоні, європейські банки зберегли глобальний 

характер своєї діяльності, тоді як послабнули позиції американських і 

британських банків. Підвищену ризикованість фінансової системи 

англосаксонського типу визначили проблеми з іпотечним кредитуванням, 

хоча досвід Канади переконує, що цього можна було уникнути завдяки 
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більш надійному регулюванню. Підвищений інтерес до ісламських банків 

створює передумови для розширення обсягів діяльності за допомогою 

географічної експансії та консолідації банківської мережі, але майбутнє 

ісламського банкінгу залежить від спроможності адаптуватися до 

загальносвітових банківських тенденцій. «Оздоровлення» української 

банківської системи в 2015-2017 рр. відповідало зарубіжним 

післякризовим тенденціям до раціоналізації банківської системи та 

підвищення її ефективності.  

14. Проведене дослідження переконує, що: світова фінансова 

криза 2008–2009 рр. змінила на протилежну попередню тенденцію до 

лібералізації регуляторного середовища. Наслідком кризи стала найбільш 

революційна зміна в ЄС – створення Європейського банківського союзу 

(2014 р.), метою якого є уніфікація регуляторних вимог, системи 

банківського нагляду, механізмів рефінансування банків і тимчасової 

бюджетної підтримки, а також системи захисту депозитів. З іншого боку, 

стали виразнішими недоліки лібералізації банківського законодавства у 

США в 1980–1990-х роках, що не позначилося підвищенням ступеня 

надійності банківської системи. Хоча фінансова криза 2008–2009 рр. 

виявила низку проблем (недостатні стандарти розкриття інформації, 

зменшення процентної маржі та невизначеність, спричинені змінами в 

регуляторних режимах), канадський банківський сектор є достатньо 

стабільним завдяки надійним регуляторам. В ісламській банківській 

системі нині існують проблеми, пов’язані з недостатнім регулюванням та 

наглядом за банками з боку національних органів, а також недостатньо 

розвинутою законодавчою базою. Зміни в банківському регулюванні в 

Україні загалом відповідають основним світовим тенденціям: 

раціоналізація банківської мережі, посилення регуляторних вимог, 

удосконалення банківського нагляду, ширше застосування 

макропруденційних інструментів. Вважаємо, що нова парадигма 
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банківського регулювання та нагляду має базуватися не лише на 

адмініструванні, а повинна насамперед враховувати особливості 

економічного середовища: а) неможливість монетарної підтримки заходів 

масштабного фіскального стимулювання економіки; б) недоцільність 

девальвації грошової одиниці; в) слабкість механізму монетарної політики 

за допомогою облікової ставки. Необхідний зв’язок між обліковою 

ставкою та процентною ставкою за кредитами має зміцнитися в міру 

стабілізації очікувань інфляції і обмінного курсу гривні.  

15. Отримані нами емпіричні оцінки взаємного зв’язку між рівнем 

капіталізації, обсягами кредитування та проблемних кредитів доводять, 

що:  

а) підвищення норми капіталізації сприяє збільшенню обсягів 

кредитування лише в Україні, тоді як у решті країн вплив є або негативним 

(країни ЦСЄ, Латинської Америки, Північної Європи, ісламські країни), 

або нейтральним (англосаксонські та країни континентальної Європи, 

Південної Європи та Південно-Східної Азії); 

б) обсяги кредитування не впливають на рівень проблемних 

кредитів в англосаксонських країнах і країнах континентальної Європи, 

збільшують їх − у країнах Латинської Америки, ЦСЄ і (слабше) у країнах 

Північної Європи, зменшують − у країнах Південної Європи, Південно-

Східної Азії, ісламських країнах (лише у короткочасному періоді), а також 

в Україні;  

в) сприятлива залежність між вищою капіталізацією і зниженням 

частки проблемних кредитів спостерігається в англосаксонських країнах, 

країнах континентальної і Північної Європи, а також в Україні; 

г) короткочасний прямий зв’язок між нормою капіталізації і 

обсягами проблемних кредитів спостерігається у країнах Південної Європи 

і Латинської Америки, а для країн Південно-Східної Азії така залежність є 

досить тривалою в часі.  
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16. Отримані результати дозволяють відкинути досить поширені 

аргументи проти запровадження в Україні регуляторних вимог Базеля ІІІ, 

як врахування показника левериджу, створення загрози для банківської 

системи у процесі євроінтеграції, чи звуження можливостей для 

фінансування інноваційного підприємництва. Вважаємо, що для 

банківської системи України Базельські угоди здатні не лише полегшити 

здійснення операцій на міжнародних ринках, зміцнити вітчизняні банки, 

підвищити довіру до них та збільшити обсяги кредитування реального 

сектора, але й, що важливіше, сприяти зниженню вартості кредитних 

ресурсів. Це буде сприяти залученню депозитів, що дозволятиме 

розширювати кредитну діяльність на основі більших заощаджень – без 

емісійного фінансування та зовнішніх запозичень. 

17. Виникнення нових технологій у банківській справі, що є 

результатом технологічного прогресу, демографічних, соціально-

економічних, регуляторних та екологічних змін, має супроводжуватися 

заходами захисту. Це призведе до підвищення витрат і може істотно 

сповільнити використання цифрових елементів у діяльності банківських 

систем. Залежність стабільності банківської системи від технологічних 

рішень не прямолінійна. Як засвідчує практика, у післякризовому 

середовищі банки почали агресивно запроваджувати нові технології задля 

підвищення операційної ефективності та якості надаваних послуг, це 

посилило вразливість до різноманітних кібератак та інших проявів 

зловмисної діяльності. Відповідно зросли витрати на захист від таких дій, а 

в окремих випадках можна стверджувати про надмірні видатки на 

кіберзахист, що пов’язано з не меншими затратами, ніж втрати від 

проблемних кредитів. Але реалії сьогодення – світова пандемія COVID-19 

змусили банківський сектор більш активно переходити до цифрових 

послуг, використовувати при цьому різноманітні моделі ідентифікації та 

верифікації клієнтів. 
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Додаток Б  

 

Таблиця 

Розподіл внесків після Brexit 

 

Країна 

  

 

НЦБ 

  

Capital key (коеф. 

участі в капіталі 

ЄЦБ) 

Subscribed 

capital 

(Підписний 

капітал) 

Виплачений капітал 

2020 2021 2022 

% 
EUR EUR EUR EUR 

2020 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бельгія 

Nationale Bank 

van België/ 

Banque 

Nationale de 

Belgique 

2,96 2,53 320,74 276,29 298,52 320,74 

Німеччина 
Deutsche 

Bundesbank 
21,44 18,37 2320,82 1999,16 2159,99 2320,82 

Естонія Eesti Pank 0,23 0,20 24,80 21,36 23,08 24,80 

Ірландія 
Central Bank of 

Ireland 
1,38 1,18 149,08 128,42 138,75 149,08 

Греція Bank of Greece 2,01 1,73 217,77 187,59 202,68 217,77 

Іспанія 
Banco de 

España 
9,70 8,34 1049,82 904,32 977,07 1049,82 

Франція 
Banque de 

France 
16,61 14,21 1798,12 1548,91 1673,51 1798,12 

Італія Banca d’Italia 13,82 11,80 1495,64 1288,35 1391,99 1495,64 

Кіпр 
Central Bank of 

Cyprus 
0,18 0,15 18,94 16,32 17,63 18,94 

Латвія Latvijas Banka 0,32 0,27 34,30 29,55 31,93 34,30 

Литва Lietuvos bankas 0,47 0,41 50,95 43,89 47,42 50,95 

Люксембург 
Banque centrale 

du Luxembourg 
0,27 0,23 29,00 24,98 26,99 29,00 

Мальта 
Central Bank of 

Malta 
0,09 0,07 9,23 7,95 8,59 9,23 

Нідерланди 

De 

Nederlandsche 

Bank 

4,77 4,07 515,94 444,43 480,19 515,94 

Австрія 
Oesterreichische 

Nationalbank 
2,38 2,03 257,68 221,97 239,82 257,68 

Португалія 
Banco de 

Portugal 
1,90 1,64 206,05 177,50 191,77 206,05 

Словенія Banka Slovenije 0,39 0,34 42,39 36,52 39,45 42,39 

Словаччина 
Národná banka 

Slovenska 
0,93 0,80 100,82 86,85 93,84 100,82 

Фінляндія 
Suomen Pankki 

– Finlands Bank 
1,49 1,27 161,71 139,30 150,51 161,71 

Підсумок НЦБ Єврозони 81,33 69,62 8803,83 7583,65 8193,74 8803,83 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Болгарія 

Българска 

народна банка 

(Bulgarian 

National Bank) 

0,98 0,8511 106,43 3,99 3,99 3,99 

Чехія 
Česká národní 

banka 
1,88 1,6172 203,45 7,63 7,63 7,63 

Данія 
Danmarks 

Nationalbank 
1,76 1,4986 190,42 7,14 7,14 7,14 

Хорватія 
Hrvatska 

narodna banka 
0,66 0,5673 71,39 2,68 2,68 2,68 

Угорщина 
Magyar 

Nemzeti Bank 
1,55 1,3348 167,66 6,29 6,29 6,29 

Польща 
Narodowy Bank 

Polski 
6,03 5,2068 653,13 24,49 24,49 24,49 

Румунія 
Banca Naţională 

a României 
2,83 2,4470 306,23 11,48 11,48 11,48 

Швеція 
Sveriges 

Riksbank 
2,98 2,5222 322,48 12,09 12,09 12,09 

Сполучене 

Королівство 

Bank of 

England 
0,00 14,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 

Підсумок НЦБ поза 

Єврозоною 
18,67 30,38 2021,18 75,79 75,79 75,79 

Всього 100,00 100,00 10825,01 7659,44 8269,53 8879,62 

Джерело: [634]. 
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Додаток В  

ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ АКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ 

БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

 

Нижче подано результати кореляційного аналізу між обсягами 

кредитування вибраних груп країн та окремих країн для двох періодів 

часу: докризового (1990–2007 рр.) та післякризового (2010–2018 рр.), а 

також результати тесту Гренджера на взаємну причинність.  

Використано показники річних обсягів кредитування (% від ВВП) 

для таких груп країн: англосаксонські (Австралія, Великобританія, Канада, 

США, Нова Зеландія) − CRANG, континентальної Європи (Італія, 

Німеччина, Нідерланди, Франція) − CRCONT, Північної Європи (Австрія, 

Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія) − CRNEURO,  Південної 

Європи (Греція, Іспанія, Португалія) − CRSEURO, ісламські (Індонезія, 

Малайзія, Саудівська Аравія) − CRISLAM, Латинської Америки 

(Аргентина, Бразилія, Колумбія, Мексика, Чилі) − CRLATIN, Південно-

Східної Азії (Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, Таїланд) − CRASIA, 

Центральної і Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія, Росія) − CRCEE. 

До групи країн ЦСЄ включено Росію. Також використано дані для Японії − 

CRJAPAN, Китаю − CRCHINA і України − CRUKR.  
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Таблиця В.1 

Кореляція між обсягами кредитування вибраних груп країн та окремих країн (1990–2007 рр.) 
 

 CRANG CRCONT CRISLAM CRNEURO CRSEURO CRLATIN CRASIA1 CRJAPAN CRCHINA CRCEE CRUKR 

CRANG 1           

CRCONT 0.95 1          

CRISLAM -0.90 -0.88          

CRNEURO 0.98 0.92 -0.87 1        

CRSEURO 0.99 0.97 -0.88 0.98 1       

CRLATIN -0.73 -0.81 0.75 -0.73 -0.76 1      

CRASIA1 0.74 0.57 -0.68 0.81 0.71 -0.33 1     

CRJAPAN -0.93 -0.98 0.83 -0.88 -0.95 0.82 -0.46 1    

CRCHINA 0.23 0.40 -0.36 0.12 0.24 -0.17 -0.17 -0.44 1   

CRCEE 0.94 0.83 -0.86 0.96 0.92 -0.58 0.91 -0.77 0.09 1  

CRUKR 0.98 0.92 -0.90 0.98 0.97 -0.67 0.83 -0.87 0.21 0.98 1 
 

Таблиця В.2 

Кореляція між обсягами кредитування вибраних груп країн (2010–2019 рр.) 
 

 CRANG CRCONT CRISLAM CRNEURO CRSEURO CRLATIN CRASIA1 CRJAPAN CRCHINA CRCEE CRUKR 

CRANG 1           

CRCONT 0.12 1          

CRISLAM 0.72 0.65 1         

CRNEURO 0.50 0.85 0.89 1        

CRSEURO -0.81 -0.31 -0.84 -0.72 1       

CRLATIN 0.63 0.65 0.96 0.90 -0.87 1      

CRASIA1 0.66 0.18 0.66 0.61 -0.93 0.74 1     

CRJAPAN -0.34 -0.79 -0.71 -0.72 0.29 -0.61 -0.11 1    

CRCHINA 0.74 0.63 0.97 0.90 -0.91 0.97 0.78 -0.63 1   

CRCEE -0.84 -0.28 -0.84 -0.71 0.98 -0.86 -0.93 0.32 -0.90 1  

CRUKR -0.77 -0.27 -0.73 -0.69 0.95 -0.79 -0.93 0.17 -0.82 0.94 1 
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Таблиця В.3 

Тест Гренджера (1990–2007 рр.) 
 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     CRCONT does not Granger Cause CRANG  16  0.33212 0.7243 

 CRANG does not Granger Cause CRCONT  6.00034 0.0173 

    
     CRISLAM does not Granger Cause CRANG  13  2.65030 0.1309 

 CRANG does not Granger Cause CRISLAM  2.78712 0.1206 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRANG  16  5.83106 0.0188 

 CRANG does not Granger Cause CRNEURO  6.36799 0.0146 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRANG  16  0.34318 0.7168 

 CRANG does not Granger Cause CRSEURO  6.42680 0.0142 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRANG  10  31.7502 0.0014 

 CRANG does not Granger Cause CRLATIN  2.34422 0.1913 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRANG  16  2.09296 0.1697 

 CRANG does not Granger Cause CRASIA1  0.29047 0.7535 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRANG  16  1.13811 0.3554 

 CRANG does not Granger Cause CRJAPAN  2.70402 0.1109 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRANG  16  0.05618 0.9456 

 CRANG does not Granger Cause CRCHINA  0.80424 0.4721 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRANG  11  0.27223 0.7706 

 CRANG does not Granger Cause CRCEE  0.20135 0.8229 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRANG  6  1.21921 0.5393 

 CRANG does not Granger Cause CRUKR  2.98232 0.3789 

    
     CRISLAM does not Granger Cause CRCONT  13  18.8030 0.0009 

 CRCONT does not Granger Cause CRISLAM  4.47739 0.0496 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRCONT  16  0.98418 0.4044 

 CRCONT does not Granger Cause CRNEURO  0.98657 0.4036 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRCONT  16  0.79429 0.4762 

 CRCONT does not Granger Cause CRSEURO  0.20374 0.8187 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRCONT  10  0.64849 0.5618 

 CRCONT does not Granger Cause CRLATIN  0.94152 0.4498 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRCONT  16  3.68533 0.0596 
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 CRCONT does not Granger Cause CRASIA1  0.59631 0.5677 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRCONT  16  1.78211 0.2136 

 CRCONT does not Granger Cause CRJAPAN  5.14126 0.0265 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRCONT  16  2.95365 0.0940 

 CRCONT does not Granger Cause CRCHINA  1.45757 0.2745 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRCONT  11  0.84541 0.4748 

 CRCONT does not Granger Cause CRCEE  0.31735 0.7396 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCONT  6  7.3E-05 0.9999 

 CRCONT does not Granger Cause CRUKR  33.5657 0.1212 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRISLAM  13  12.6839 0.0033 

 CRISLAM does not Granger Cause CRNEURO  2.25389 0.1674 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRISLAM  13  2.67730 0.1288 

 CRISLAM does not Granger Cause CRSEURO  9.26593 0.0083 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRISLAM  10  0.03516 0.9657 

 CRISLAM does not Granger Cause CRLATIN  0.43698 0.6685 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRISLAM  13  3.53727 0.0793 

 CRISLAM does not Granger Cause CRASIA1  2.38245 0.1543 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRISLAM  13  2.82580 0.1179 

 CRISLAM does not Granger Cause CRJAPAN  0.98295 0.4152 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRISLAM  13  3.32478 0.0889 

 CRISLAM does not Granger Cause CRCHINA  1.02888 0.4003 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRISLAM  11  9.67216 0.0133 

 CRISLAM does not Granger Cause CRCEE  0.00187 0.9981 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRISLAM  6  1.47530 0.5031 

 CRISLAM does not Granger Cause CRUKR  186.202 0.0517 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRNEURO  16  4.23634 0.0432 

 CRNEURO does not Granger Cause CRSEURO  4.23872 0.0432 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRNEURO  10  0.21036 0.8171 

 CRNEURO does not Granger Cause CRLATIN  0.90286 0.4626 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRNEURO  16  2.96045 0.0936 

 CRNEURO does not Granger Cause CRASIA1  0.02492 0.9754 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRNEURO  16  6.67975 0.0126 

 CRNEURO does not Granger Cause CRJAPAN  0.28476 0.7576 
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     CRCHINA does not Granger Cause CRNEURO  16  1.35258 0.2984 

 CRNEURO does not Granger Cause CRCHINA  0.01249 0.9876 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRNEURO  11  1.02737 0.4133 

 CRNEURO does not Granger Cause CRCEE  0.13964 0.8724 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRNEURO  6  2136.36 0.0153 

 CRNEURO does not Granger Cause CRUKR  364.031 0.0370 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRSEURO  10  0.46891 0.6507 

 CRSEURO does not Granger Cause CRLATIN  1.64900 0.2818 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRSEURO  16  3.59662 0.0628 

 CRSEURO does not Granger Cause CRASIA1  0.24071 0.7901 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRSEURO  16  1.25567 0.3227 

 CRSEURO does not Granger Cause CRJAPAN  2.67568 0.1130 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRSEURO  16  1.95547 0.1877 

 CRSEURO does not Granger Cause CRCHINA  0.94467 0.4182 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRSEURO  11  0.96293 0.4338 

 CRSEURO does not Granger Cause CRCEE  0.08824 0.9167 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRSEURO  6  1.43629 0.5082 

 CRSEURO does not Granger Cause CRUKR  0.72783 0.6381 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRLATIN  10  0.36073 0.7139 

 CRLATIN does not Granger Cause CRASIA1  8.39408 0.0252 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRLATIN  10  1.33193 0.3438 

 CRLATIN does not Granger Cause CRJAPAN  8.63241 0.0239 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRLATIN  10  12.6057 0.0111 

 CRLATIN does not Granger Cause CRCHINA  1.32191 0.3461 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRLATIN  10  1.33593 0.3429 

 CRLATIN does not Granger Cause CRCEE  3.83619 0.0978 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRLATIN  6  1.27860 0.5302 

 CRLATIN does not Granger Cause CRUKR  25.0943 0.1398 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRASIA1  16  3.43750 0.0692 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRJAPAN  1.19962 0.3378 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRASIA1  16  1.40130 0.2870 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRCHINA  0.24415 0.7875 
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 CRCEE does not Granger Cause CRASIA1  11  0.64728 0.5565 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRCEE  0.38301 0.6974 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRASIA1  6  2.61197 0.4008 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRUKR  0.89541 0.5986 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRJAPAN  16  3.98093 0.0500 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRCHINA  2.31770 0.1446 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRJAPAN  11  0.11565 0.8927 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRCEE  1.55849 0.2850 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRJAPAN  6  0.39113 0.7491 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRUKR  907.904 0.0235 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRCHINA  11  1.15735 0.3758 

 CRCHINA does not Granger Cause CRCEE  1.40250 0.3164 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCHINA  6  1.64549 0.4827 

 CRCHINA does not Granger Cause CRUKR  1.36457 0.5178 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCEE  6  2.34438 0.4193 

 CRCEE does not Granger Cause CRUKR  6.09784 0.2753 

    
     

Таблиця В.4 

Тест Гренджера (2010–2019 рр.) 
 
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     CRCONT does not Granger Cause CRANG  8  0.17402 0.8482 

 CRANG does not Granger Cause CRCONT  0.75647 0.5420 

    
     CRISLAM does not Granger Cause CRANG  8  2.41778 0.2369 

 CRANG does not Granger Cause CRISLAM  1.66749 0.3259 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRANG  8  0.16184 0.8575 

 CRANG does not Granger Cause CRNEURO  0.52590 0.6371 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRANG  8  1.41800 0.3686 

 CRANG does not Granger Cause CRSEURO  3.29075 0.1752 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRANG  8  2.84058 0.2031 

 CRANG does not Granger Cause CRLATIN  1.40903 0.3703 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRANG  8  0.05863 0.9441 

 CRANG does not Granger Cause CRASIA1  2.42883 0.2359 
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 CRJAPAN does not Granger Cause CRANG  8  1.66628 0.3261 

 CRANG does not Granger Cause CRJAPAN  12.6712 0.0344 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRANG  8  1.44282 0.3639 

 CRANG does not Granger Cause CRCHINA  7.50034 0.0680 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRANG  8  0.43322 0.6835 

 CRANG does not Granger Cause CRCEE  2.71302 0.2124 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRANG  8  0.51174 0.6438 

 CRANG does not Granger Cause CRUKR  0.97011 0.4732 

    
     CRISLAM does not Granger Cause CRCONT  8  1.27979 0.3964 

 CRCONT does not Granger Cause CRISLAM  0.25355 0.7912 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRCONT  8  9.18170 0.0526 

 CRCONT does not Granger Cause CRNEURO  0.48652 0.6561 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRCONT  8  6.59109 0.0798 

 CRCONT does not Granger Cause CRSEURO  2.04908 0.2748 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRCONT  8  0.84676 0.5110 

 CRCONT does not Granger Cause CRLATIN  0.14831 0.8681 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRCONT  8  3.17769 0.1816 

 CRCONT does not Granger Cause CRASIA1  0.50289 0.6481 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRCONT  8  3.32600 0.1733 

 CRCONT does not Granger Cause CRJAPAN  0.92050 0.4878 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRCONT  8  2.57913 0.2230 

 CRCONT does not Granger Cause CRCHINA  0.24713 0.7955 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRCONT  8  1.42417 0.3674 

 CRCONT does not Granger Cause CRCEE  5.85209 0.0922 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCONT  8  15.9810 0.0251 

 CRCONT does not Granger Cause CRUKR  0.34164 0.7351 

    
     CRNEURO does not Granger Cause CRISLAM  8  0.42302 0.6889 

 CRISLAM does not Granger Cause CRNEURO  8.77656 0.0558 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRISLAM  8  0.50352 0.6478 

 CRISLAM does not Granger Cause CRSEURO  0.58221 0.6114 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRISLAM  8  1.48977 0.3554 

 CRISLAM does not Granger Cause CRLATIN  0.57469 0.6148 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRISLAM  8  0.43280 0.6837 
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 CRISLAM does not Granger Cause CRASIA1  3.02981 0.1906 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRISLAM  8  1.18416 0.4178 

 CRISLAM does not Granger Cause CRJAPAN  0.90796 0.4917 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRISLAM  8  0.91739 0.4888 

 CRISLAM does not Granger Cause CRCHINA  0.45151 0.6739 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRISLAM  8  0.15482 0.8630 

 CRISLAM does not Granger Cause CRCEE  1.11805 0.4337 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRISLAM  8  0.26875 0.7810 

 CRISLAM does not Granger Cause CRUKR  2.45836 0.2333 

    
     CRSEURO does not Granger Cause CRNEURO  8  2.31240 0.2468 

 CRNEURO does not Granger Cause CRSEURO  2.53593 0.2266 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRNEURO  8  6.96255 0.0746 

 CRNEURO does not Granger Cause CRLATIN  1.85276 0.2992 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRNEURO  8  0.93260 0.4842 

 CRNEURO does not Granger Cause CRASIA1  1.21670 0.4103 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRNEURO  8  9.37813 0.0512 

 CRNEURO does not Granger Cause CRJAPAN  0.28333 0.7714 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRNEURO  8  14.1629 0.0296 

 CRNEURO does not Granger Cause CRCHINA  1.64098 0.3300 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRNEURO  8  0.05557 0.9469 

 CRNEURO does not Granger Cause CRCEE  1.20182 0.4137 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRNEURO  8  1.21597 0.4104 

 CRNEURO does not Granger Cause CRUKR  0.41950 0.6908 

    
     CRLATIN does not Granger Cause CRSEURO  8  0.57037 0.6167 

 CRSEURO does not Granger Cause CRLATIN  0.75764 0.5416 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRSEURO  8  0.52254 0.6387 

 CRSEURO does not Granger Cause CRASIA1  2.36480 0.2418 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRSEURO  8  0.02203 0.9784 

 CRSEURO does not Granger Cause CRJAPAN  4.17201 0.1360 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRSEURO  8  1.71006 0.3194 

 CRSEURO does not Granger Cause CRCHINA  0.39590 0.7038 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRSEURO  8  0.21474 0.8182 

 CRSEURO does not Granger Cause CRCEE  2.29180 0.2488 
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     CRUKR does not Granger Cause CRSEURO  8  0.34987 0.7302 

 CRSEURO does not Granger Cause CRUKR  36.3603 0.0079 

    
     CRASIA1 does not Granger Cause CRLATIN  8  0.53918 0.6309 

 CRLATIN does not Granger Cause CRASIA1  62.5852 0.0036 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRLATIN  8  0.98859 0.4680 

 CRLATIN does not Granger Cause CRJAPAN  0.40043 0.7012 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRLATIN  8  0.71958 0.5556 

 CRLATIN does not Granger Cause CRCHINA  1.04748 0.4518 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRLATIN  8  0.05957 0.9433 

 CRLATIN does not Granger Cause CRCEE  2.43045 0.2358 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRLATIN  8  3.28440 0.1755 

 CRLATIN does not Granger Cause CRUKR  1.32931 0.3860 

    
     CRJAPAN does not Granger Cause CRASIA1  8  11.7045 0.0383 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRJAPAN  1.16304 0.4227 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRASIA1  8  2.55230 0.2252 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRCHINA  0.84284 0.5123 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRASIA1  8  3.95902 0.1440 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRCEE  0.40935 0.6963 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRASIA1  8  4.38878 0.1286 

 CRASIA1 does not Granger Cause CRUKR  0.50978 0.6448 

    
     CRCHINA does not Granger Cause CRJAPAN  8  1.13847 0.4287 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRCHINA  0.08883 0.9173 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRJAPAN  8  3.07677 0.1876 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRCEE  0.88694 0.4982 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRJAPAN  8  18.0615 0.0212 

 CRJAPAN does not Granger Cause CRUKR  1.48191 0.3568 

    
     CRCEE does not Granger Cause CRCHINA  8  0.51802 0.6408 

 CRCHINA does not Granger Cause CRCEE  2.17603 0.2607 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCHINA  8  0.79282 0.5292 

 CRCHINA does not Granger Cause CRUKR  9.68859 0.0491 

    
     CRUKR does not Granger Cause CRCEE  8  0.78142 0.5331 

 CRCEE does not Granger Cause CRUKR  7.35469 0.0697 
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Додаток Г 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ОБСЯГАМИ 

КРЕДИТУВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯМИ 

 У цьому додатку наведено дані про обсяги кредитування і заощаджень 

досліджуваних країн, а також результати регресійного аналізу залежності 

обсягів кредитування від норми заощаджень за допомогою перехресної 

регресії (cross-section), панельної векторної авторегресії (PVAR) та векторної 

авторегресії для окремих країн (VAR).  

 

Г.1. Обсяги кредитування і заощадження 

 

Нижче подано фактичні й трендові значення обсягів кредитування (% 

від ВВП) та заощаджень (% від ВВП) у розрізі декількох груп країн 

(англосаксонські, континентальної Європи, ісламські, Північної і Південної 

Європи, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Центральної і Східної 

Європи) та окремих країн (Китай, Японія, Україна). Трендові значення 

отримано за допомогою фільтру Ходріка-Прескотта. На рис. Г.1 подано 

показники обсягів кредитування і сукупних заощаджень, а на рис. Г.2 – 

чистих заощаджень (показники – у % від ВВП). На рис. Г.3 і Г.4 відповідні 

показники згруповано у розрізі досліджуваних країн.   

 Порівняння трендових значень дозволяє краще зрозуміти природу 

засадничих тенденцій, а також визначити періоди, коли відбувається перехід 

від однієї до іншої траєкторії. Наприклад, виразно помітно, що сукупні 

заощадження англосаксонських країн cпадали до початку 1990-х років, надалі 

зростали упродовж декади, а потім відновили спадний тренд, який триває 
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донині. Натомість заощадження країн континентальної Європи зростають від 

початку 1980-х років.  
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ж) країни Південно-Східної Азії (Пд. Корея, Таїланд, Гонконг, Сінгапур) 
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ї) Україна  

Рис. Г.1. Показники обсягів кредитування та сукупних заощаджень        

(% від ВВП) 

Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 
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Рис. Г.2. Показники обсягів кредитування та чистих заощаджень           

(% від ВВП) 

Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 
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Для зручності показники обсягів кредитування та норми заощаджень 

згруповано у розрізі окремих країни на рис. Г.3 і Г.4, відповідно. Починаючи 

з 1970-х років обсяги кредитування динамічно зростають у країнах 

англосаксонської і континентальної груп, а також країн Північної Європи. 

Країни Південної Європи перейшли до більш динамічного кредитного 

процесу від середини 1990-х років. Обсяги кредитування залишаються 

стабільними в ісламських країнах і країнах Латинської Америки. Надання 

кредитів у країнах Південно-Східної Азії і Японії було досить інтенсивним до 

початку 1990-х років, проте надалі обсяги кредитів у Японії знижуються, а у 

країнах Південно-Східної Азії процес кредитування після деякої стагнації у 

2000-х роках останнім часом відновився. За останні 25 років кредити у Китаї 

зросли майже вчетверо – до 200% від ВВП.   
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Рис. Г.3. Обсяги кредитування окремих груп країн (% від ВВП) 

 

Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 

 
 

У країнах ЦСЄ обсяги кредитування помірковано зростали до середини 

2000-х років, потім спостерігалося їхнє прискорене зростання, що 

пояснюється значним зростанням попиту на споживчі кредити після вступу 

до ЄС. У післякризові роки обсяги кредитування стабілізувалися на рівні 

приблизно 90% від ВВП, з незначним спадним трендом. В Україні 

спостерігається виразна подібна траєкторія, коли обсяги кредитування 

стрімко зростали до початку світової фінансової кризи (осінь 2008 р.), а потім 

не менш контрастно знижуються.  
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Рис. Г.4. Норма сукупних заощаджень окремих груп країн (% від ВВП) 

 

Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 

 

 

 Cукупні заощадження виглядають стабільними у країнах 

континентальної і Північної Європи, а також англосаксонських країнах (на 

дещо нижчому рівні). Зниження заощаджень простежується у країнах 

Південної Європи (зі зміною тренду на зростаючий після 2010 р.). Подібне 

зниження показника сукупних заощаджень помітне в Японії. Країни 

Південно-Східної Азії від початку 1990-х років демонструють стабільність 

сукупних заощаджень на високому рівні 35% від ВВП, а до того цей показник 

стрімко зростав. Заощадження ісламських країн досить високі, а їхній рівень і 

траєкторію в часі можна порівняти з Китаєм. Низькими заощадженнями 

характеризуються країни Латинської Америки, з подальшим зниженням 

цього показника за останню декаду.  
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У країнах ЦСЄ сукупні заощадження перебували на досить високому 

рівні – 25% від ВВП до початку кризових явищ 2008–2009 рр., а у 

післякризовий період спостерігається виразне збільшення заощаджень. В 

Україні до середини 2000-х років показник заощаджень практично відповідав 

значенням для країн ЦСЄ, але надалі стрімко знизився понад вп’ятеро – до 

5% від ВВП, що найменше з-поміж усіх досліджуваних країн.  
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Рис. Г.5. Норма чистих заощаджень окремих груп країн (% від ВВП) 

 

Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 
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Динаміка чистих заощаджень (рис. Г.5) приблизно відповідає змінам 

проаналізованого вище показника сукупних заощаджень (рис. Г.4). Водночас 

стає виразнішим зменшення заощаджень у країнах Південної Європи (цей 

показник став від’ємним у післякризові роки) і навпаки – високий рівень 

цього показника в ісламських країнах, Китаї і країнах Південно-Східної Азії. 

Також стає більш оптимістичною ситуація в Україні, де чисті заощадження на 

рівні 3% від ВВП приблизно відповідають показникам англосаксонських 

країн, Японії і країн Латинської Америки.   

 

 

Г.2. Вплив заощаджень на обсяги кредитування (cross-section) 

 

Для оцінки впливу заощаджень на обсяги кредитування окремо 

використано середні значення країн з високим доходом (промислові країни) 

та середнім доходом (країни Азії, Латинської Америки і Східної Європи) для 

двох часових вибірок: 1990-2007 і 2010-2019 рр. (рис. Г.6). Такий поділ 

дозволяє простежити можливі спільні риси або відмінності відповідної 

залежності у докризовий та післякризовий періоди, а також у розрізі окремих 

груп країн залежно від досягнутого рівня доходу.  
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Рис. Г.6. Вплив сукупних заощаджень на обсяги кредитування 
Джерело: розраховано за даними [ 349; 726]. 
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б) країни Азії, Латинської Америки і ЦСЄ 

Рис. Г.7. Вплив чистих заощаджень на обсяги кредитування  
Джерело: розраховано за даними [349; 726]. 
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Г.3. Оцінки векторної авторегресії взаємного зв’язку між 

заощадженнями і обсягами кредитування 

 

Для моделювання впливу кризових явищ 2008–2009 років на основні 

показники функціонування банківських систем ЄС, Великобританії, США, 

ісламських країн та України застосовано моделі векторної авторегресії 

(VAR), що являють собою економетричні моделі, які описують динамічні 

взаємозалежності між декількома часовими рядами.  

Специфікація моделі векторної авторегресії р-го порядку або VAR(р) 

має наступний вигляд: 

 

де tY  – k -вимірний вектор змінних моделі; 0C  – k -вимірний вектор констант; 

jC  – матриці коефіцієнтів розмірністю ),1( pjkk = ; t  – k -вимірний вектор 

збурень моделі з коваріаційною матрицею   [277]. 

Стабільність або стаціонарність даного класу моделей полягає в тому, 

що зовнішні шокові впливи, що діють на модель, повинні затухати з плином 

часу. Для визначення довжини лагів p  в моделях векторної авторегресії 

використовуються значення інформаційних критеріїв Акайке (AIC), Шварца 

(SC) та Ханнана-Квіна (HQ). Зауважимо, що при збільшенні кількості лагів 

моделі значно зростає кількість оцінюваних параметрів, що вимагає 

достатньої кількості спостережень за економічними змінними.  

Нарешті, аналіз функцій реакції на імпульс (траєкторій повернення 

змінних до свого рівноважного стану) дозволяє продемонструвати, яким 

чином змінні обраної авторегресійної моделі реагують на шоки. На графіках 

функцій реакції на імпульси по осі OX відображаються періоди (роки) після 

настання шоку, по осі OY – зміни досліджуваних показників. На графіках, 
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окрім функцій реакції на імпульси (позначено синім кольором), також 

зображено асимптотичні стандартні похибки (пунктирні графіки). У моделях 

PVAR для англосаксонських країн, країн континентальної, Північної і 

Південної Європи, Латинської Америки, Південно-Східної Азії та ЦСЄ 

використано два річних лаги, а у VAR моделях для окремих країн (Китай, 

Японія, Україна) – один річний лаг.  
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Рис. Г.8. Вплив заощаджень на обсяги кредитування 

Джерело: розраховано автором. 

Примітка: тут і далі відгук на імпульс величиною в одне стандартне відхилення подано в 

довірчому інтервалі  2 стандартних відхилення. Зліва показано імпульсні функції для 

періоду 1990-2008 рр., а справа – 2010-2018 рр.  
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Рис. Г.9. Вплив обсягів кредитування на заощадження 

Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця Г 

Декомпозиція залишків VAR-моделі  

Причинність 
Країна 

Горизонт прогнозу 

1 3 6 10 

Заощадження 

→ Обсяги 

кредитування 

англосаксонські країни 1 (2) 0 (2)  0 (6) 0 (15) 

країни континентальної 

Європи 

16 (4) 6 (5)  7 (3) 7 (15) 

країни Північної Європи 0 (0) 1 (5) 4 (45) 10 (70) 

країни Південної Європи 3 (1) 9 (0) 13 (0) 14 (0) 

ісламські країни 79 (1) 78 (5) 77 (7) 76 (9) 

Країни Латинської 

Америки 

3 (0) 1 (0) 2 (0) 11 (0) 

Країни Пд.-Сх. Азії 5 (2) 2 (0) 1 (0) 1 (1) 

Японія 88 (57) 79 (68) 89 (79) 93 (83) 

Китай 36 (3) 85 (20) 91 (50) 92 (58) 

Країни ЦСЄ 6 (19) 9 (8) 31 (6) 50 (8) 

Україна 89 (69) 94 (70) 96 (71) 96 (71) 

Обсяги 

кредитування 

→ 

Заощадження  

Англосаксонські країни 0 (0) 15 (9)  21 (15) 21 (15) 

країни континентальної 

Європи 

0 (0) 3 (2)  14 (6) 22 (6) 

країни Північної Європи 0 (0) 1 (7) 3 (10) 7 (10) 

країни Південної Європи 0 (1) 5 (1) 8 (2) 7 (4) 

ісламські країни 1 (0) 1 (2) 1 (5) 2 (7) 

країни Латинської Америки 0 (0) 0 (2) 0 (2) 0 (3) 

країни Пд.-Сх. Азії 0 (0) 1 (1) 1 (11) 2 (30) 

Японія 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 

Китай 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 

Країни ЦСЄ 0 (0) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 

Україна 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (11) 

Примітка: в дужках подано величини декомпозиції залишків для періоду 1990-2008 рр., а 

без дужок – для періоду 2010-2018 рр.  

Джерело: розраховано автором. 

. 
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Додаток Д 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ОБСЯГАМИ 

КРЕДИТУВАННЯ, СПОЖИВЧИМИ ЦІНАМИ І ВВП  

 

У цьому додатку наведено результати оцінювання за допомогою 

панельної моделі векторної авторегресії (Panel Vector Autoregresion – PVAR) 

взаємного впливу між обсягами кредитування, споживчими цінами і ВВП у 

розрізі окремих груп країн та часових періодів. Використано квартальні дані 

за період 1975–2019 рр., які поділено на три часові вибірки: 1975Q1–

1989Q4 рр., 1990Q1–2008Q4 і 2010Q1–2019Q4. Це дозволяє розрізнити 

періоди: переходу до системи плаваючих обмінних курсів основних світових 

валют; глобалізації та після фінансової кризи 2008–2009 рр. Використано такі 

показники: CREDITt − обсяги кредитування (% від ВВП), CPIt − індекс 

споживчих цін (2010=100), Yt  − валовий внутрішній продукт в реальному 

вимірі (індекс, 2010=100). Дані про обсяги кредитування отримано з бази 

даних Bank of International Settlements [349], а інфляцію і ВВП – з бази даних 

МВФ [528]. 

Оскільки показники обсягів кредитування (CREDITt), споживчих цін 

(CPIt) і ВВП (Yt) нестаціонарні у рівнях і стаціонарні для перших різниць, 

тобто мають одиничний корінь І (1), проведено дослідження на коінтеграцію 

(таблиця). Тести вказують на присутність щонайменше одного 

коінтеграційного рівняння. Відповідно для емпіричного оцінювання 

використано векторну авторегресію з коригуванням помилки (VAR/VEC).  

Для імпульсних функцій використано таку залежність: CREDITt  CPIt 

 Yt. Тобто приймається, що у поточному періоді обсяги кредитування 
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спочатку впливають на рівень цін, а вже згодом – на обсяги ВВП. Надалі між 

всіма ендогенними змінними підтримується взаємна причинність.  

На рис. Д.1 і Д.2 подано імпульсні функції впливу обсягів кредитування 

на ВВП та інфляцію, відповідно, а на рис. Д.3 – залежності обсягів 

кредитування від досягнутого рівня доходу. На рис. Д.4 – Д.6 відповідні 

показники згруповано у розрізі досліджуваних країн. Декомпозицію залишків 

подано у таблиці.  
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Рис. Д.1. Вплив обсягів кредитування на ВВП 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
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Рис. Д.2. Вплив обсягів кредитування на інфляцію 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
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Рис. Д.3. Вплив ВВП на обсяги кредитування 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
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Рис. Д.4. Вплив обсягів кредитування на ВВП 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
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Рис. Д.5. Вплив обсягів кредитування на інфляцію 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
 

 

-0,0035

-0,003

-0,0025

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6

Англосаксонська

Континентальна

-0,01

-0,008

-0,006

-0,004

-0,002

0

0,002

0,004

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Англосаксонська Континентальна

Північна Європа Південна Європа

Ісламські країни

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Англосаксонська Континентальна

Північна Європа Південна Європа

Ісламські країни

 
1975–1989 рр.    1990–2008 рр.    2010–2019 рр.   

 

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Пд.-Сх. Азія-1

Японія

-0,004

-0,002

0

0,002

0,004

0,006

0,008

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Латинська Америка
Пд.-Сх. Азія-1
Японія
Китай 

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Латинська Америка
Пд.-Сх. Азія-1
Японія
Китай 

 
1975–1989 рр.    1990–2008 рр.    2010–2019 рр. 



558 
 

 

 

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Країни ЦСЄ

Україна

-0,025

-0,020

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Країни ЦСЄ

Україна

 
1990–2008 рр.    2010–2019 рр. 

Рис. Д.6. Вплив ВВП на обсяги кредитування 
Джерело : розраховано за даними [ 349; 726]. 
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Таблиця Д 

Декомпозиція залишків VAR-моделі  

Причинність 
Країна 

Горизонт прогнозу 

4 8 12 16 

1 2 3 

Обсяги 

кредитування 

→ ВВП 

Англосаксонські країни 5 (2) (0) 5 (3) (0) 4 (4) (0) 4 (5) (1) 

країни континентальної Європи 0 (1) (1) 2 (2) (0) 3 (3) (0) 4 (4) (1) 

країни Північної Європи 1 (−) (3) 0 (−) (9) 1 (−) (14) 1 (−) (17) 

країни Південної Європи 0 (−) (2) 3 (−) (12) 5 (−) (19) 6 (−) (23) 

ісламські країни 7 (−) (1) 8 (−) (2) 8 (−) (3) 9 (−) (3) 

країни Латинської Америки 1 (−) (0) 4 (−) (0) 6 (−) (0) 8 (−) (0) 

країни Пд.-Сх. Азії 8 (2) (3) 11 (1) (10) 10 (3) (14) 10 (5) (17) 

Японія 3 (3) (16) 5 (18) (50) 6 (31) (69) 6 (39) (75) 

Китай 4 (−) (5) 19 (−) (4) 13 (−) (4) 15 (−) (3) 

країни ЦСЄ 9 (−) (2) 23 (−) (9) 30 (−)(15) 36 (−) (19) 

Україна 22 (−)(12) 33 (−)(24) 46 (−)(36) 47 (−) (49) 

Обсяги 

кредитування 

→ Інфляція 

Англосаксонські країни 6 (3) (1) 6 (3) (5) 6 (10) (8) 7 (13) (10) 

країни континентальної Європи 1 (0) (1) 1 (0) (1) 1 (2) (1) 1 (6) (1) 

країни Північної Європи 1 (−) (1) 1 (−) (5) 2 (−) (9) 2 (−) (13) 

країни Південної Європи 3 (−) (2) 9 (−) (3) 10 (−) (5) 10 (−) (9) 

ісламські країни 3 (−) (21) 2 (−) (22) 2 (−) (23) 3 (−) (21) 

країни Латинської Америки 2 (−) (0) 4 (−) (0) 7 (−) (0) 9 (−) (0) 

країни Пд.-Сх. Азії 9 (6) (1) 10 (13) (4) 9 (3) (6) 7 (19) (7) 

Японія 0 (3) (3) 0 (3) (3) 0 (3) (16) 0 (3) (23) 

Китай 14 (−) (1) 9 (−) (1) 6 (−) (1) 4 (−) (1) 

країни ЦСЄ 0 (−) (2) 0 (−) (5) 0 (−) (5) 0 (−) (5) 

Україна 27 (−) (2) 28 (−) (5) 29 (−) (5) 29 (−) (5) 

ВВП → 

Обсяги 

кредитування 

Англосаксонські країни 1 (1) (0) 0 (0) (1) 0 (0) (3) 0 (0) (3) 

країни континентальної Європи 1 (1) (5) 4 (1) (8) 4 (2) (10) 2 (2) (11) 

країни Північної Європи 3 (−) (3) 5 (−) (5) 4 (−) (3) 4 (−) (5) 

країни Південної Європи 8 (−) (0) 10 (−) (0) 9 (−) (0) 7 (−) (0) 

ісламські країни 6 (−) (3) 16 (−) (2) 26 (−) (1) 33 (−) (1) 

країни Латинської Америки 1 (−) (0) 5 (−) (0) 10 (−) (0) 12 (−) (0) 

країни Пд.-Сх. Азії 1 (0) (0) 3 (0) (0) 6 (0) (0) 10 (0) (0) 

Японія 20 (3) (0) 9 (6) (2) 7 (11) (8) 5 (12) (12) 

Китай 12 (−) (3) 15 (−) (3) 17 (−) (2) 17 (−) (2) 

країни ЦСЄ 5 (−) (3) 11 (−) (2) 12 (−) (1) 13 (−) (2) 

Україна 12 (−) (1) 10 (−) (7) 11 (−)(18) 12 (−) (28) 
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Продовження таблиці Д 

1 2 3 

Інфляція →  

 

Обсяги 

кредитування 

Англосаксонські країни 1 (1) (1) 0 (3) (2) 0 (4) (3) 0 (6) (4) 

країни континентальної Європи 1 (2) (0) 3 (3) (1) 9 (3) (1) 18 (3) (1) 

країни Північної Європи 2 (−) (1) 5 (−) (0) 4 (−) (0) 4 (−) (0) 

країни Південної Європи 4 (−) (1) 11 (−) (2) 17 (−) (3) 25 (−) (3) 

ісламські країни 11 (−)(16) 14 (−)(31) 13 (−)(34) 12 (−) (35) 

країни Латинської Америки 1 (−) (0) 5 (−) (0) 10 (−) (0) 12 (−) (0) 

країни Пд.-Сх. Азії 3 (0) (1) 1 (0) (3) 1 (0) (5) 1 (0) (6) 

Японія 20 (2) (6) 57(15)(15) 68(35)(22) 73(49)(25) 

Китай 13 (−)(15) 14 (−)(68) 15 (−)(83) 15 (−) (88) 

країни ЦСЄ 0 (−) (4) 1 (−) (12) 2 (−) (23) 2 (−) (33) 

Україна 6 (−) (3) 8 (−) (3) 9 (−) (3) 8 (−) (3) 

Джерело: розраховано автором. 
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Додаток Е 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН СВІТУ  

 

Рис. Е.1. Динаміка кількості відділень–резидентів європейського 

банківського сектора, 2001–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [709]. 

 

 

Рис. Е.2. Активи європейського банківського сектора,  

2000–03.2020 рр., млн євро, % 

Примітка: Європейська банківська асоціація (ЄБА) у своїх звітах використовує дані про кредитні 

інститути (КІ) та Монетарно-фінансові інститути (МФІ), однак «чисті» дані про банки відсутні у ЄЦБ. 

Оскільки банки становлять 75-80% всієї фінансової системи в ЄС, то ЄБА вважає за доцільне аналіз 

банківського сектора здійснювати на основі даних КІ та МФІ. 
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Кредитний інститут (КІ) – будь-яка установа, яка є 1) суб’єктом господарювання, що депозити чи 

кошти від населення (на умовах повернення) та надає кредити, або 2) підприємство чи будь-яка інша 

юридична особа, крім тих, які відповідають підпункту 1), які видають платіжні засоби у вигляді електронних 

грошей. Грошово-кредитні (монетарні) фінансові інститути (МФІ) – фінансові установи, які разом 

утворюють сектор, що здійснює емісію грошей Єврозони. До них належать: Євросистема, кредитні установи-

резиденти (як визначено законодавством ЄС) та всі інші фінансові установи-резиденти, чиєю діяльністю є 

залучення депозитів та/або закритих субститутів депозитів від суб’єктів, крім МФІ, надання кредиту та/ або 

здійснення інвестицій в цінні папери (остання група складається переважно з фондів грошового ринку).  

Джерело: побудовано на основі [698; 701; 702].  
 

 

Рис. Е.3. Топ-10 банків ЄС з найбільшими активами, 

2015–2019 рр., млрд євро, % 

Джерело: побудовано на основі [697; 699]. 

 
Рис. Е.4. Структура пасивів МФІ Єврозони (без ЄСЦБ),  

2000–03.2020, млрд євро 

Джерело: побудовано на основі [628; 701]. 
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Рис. Е.5. Структура позик МФІ ЄС (без ЄСЦБ),  

2000–04.2020, млрд євро 

Джерело: побудовано на основі [701]. 
 

 
Рис. Е.6. Структура позик МФІ Єврозони немонетарним фінансовим 

інститутам, 2000–04.2020, млн євро 

Джерело: побудовано на основі [701]. 
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Рис. Е.7. Структура позик МФІ Єврозони нефінансовим корпораціям  

у розрізі секторів економіки, 2003–03.2020 рр., млн євро 

Джерело: побудовано на основі [699]. 

 

Рис. Е.8. Структура позик МФІ (без ЄСЦБ) Єврозони, наданих домогосподарствам та 

неприбутковим організаціям, що їх обслуговують, 2000–04.2020 рр., млн євро 

Джерело: побудовано на основі [701; 734]. 
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Рис. Е.9. Структура депозитів МФІ ЄС, 2000–03.2020 рр., млн євро 

Джерело: побудовано на основі [694; 695; 696; 701].  
 

Таблиця Е 

Динаміка кількості придбання та банкрутств банків у США,  

2000–2019 рр. 
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Джерело: узагальнено на основі [703]. 
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Рис. Е.10. Динаміка банківських показників США,  

2000–01.2020 рр., млрд дол., % 

Джерело: побудовано на основі [466; 467; 469; 470; 471; 528; 529].  

 

Рис. Е.11. Динаміка чистого прибутку комерційних банків та 

ощадних інститутів США, 2000–2019 рр., млрд дол., % 
Джерело: побудовано на основі [462; 464; 703;]. 
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 Рис. Е.12. Структура та обсяг кредитів домогосподарств у США,  

2003–09.2019 рр., трлн дол. США, % 

Джерело: [417]. 

 

Рис. Е.13. Динаміка кількості відділень у Канаді, 2006–2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі [328; 329; 330]. 

 

Рис. Е.14. Динаміка обсягу активів канадського банківського сектора,                    

2011–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [344; 711].  
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Рис. Е.15. Динаміка пасивів та капіталу банків Канади,  

2001–02.2020 рр., млн дол 

Джерело: побудовано на основі [397; 472; 572]. 
 

 

Рис.Е. 16. Чистий дохід банківської системи Канади в розрізі 

найбільших банків, 2012–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [420; 473]. 
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Рис. Е.17. Сума підтримки, наданої українсько-канадськими кредитними 

спілками українцям, 2008–2019 рр., млн кан. дол. 

Джерело: побудовано на основі [570; 571; 572]. 

 

 

Рис. Е.18. Кількість кредитних спілок та їх членів, 2006–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [570; 571; 572]. 
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Рис. Е.19. Обсяги активів українсько-канадських кредитних спілок, 

2019 р., приріст в порівнянні з 2018 роком, млн кан. дол., % 

Джерело: побудовано на основі [324; 570; 571; 572].  

 

 

Рис. Е.20. Динаміка та структура позик українсько-канадських 

спілок, 2006–2019 рр., млрд кан. дол, % 

Джерело: побудовано на основі [570; 571; 572]. 
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Рис. Е.21. Структура депозитів українсько-канадських спілок, 

 2006–2019 рр., млрд кан. дол., % 

Джерело: побудовано на основі [570; 571; 572]. 

 

 

Рис. Е.22. Доходи українсько-канадських спілок,  

2006–2019 рр., тис. кан. дол. 

Джерело: побудовано на основі [570; 571; 572]. 
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Рис. Е.23. Динаміка кількості відділень у Великобританії, 2000–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [356; 418; 482].  

 

 

Рис. Е.24. Структура та динаміка активів МФІ в банківській системі 

Великобританії, 2000–2019 рр., млн фунтів, % 

Джерело: побудовано на основі [603].  
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Рис. Е.25. Структура активів банків Великобританії за приналежністю, 

2010–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: побудовано на основі [419]. 

 

 

Рис. Е.26. Структура кредитів банківської системи Великої Британії,  

2000–03.2020 рр., %  

Джерело: побудовано на основі [696].  



574 
 

 

 

 
Рис. Е.27. Структура позик МФІ зареєстрованим у Великобританії  

резидентам, 2009–2019 рр., млн фунтів  

Джерело: побудовано на основі [526].  

 

Рис. Е.28. Структура позик МФІ, виданих домогосподарствам у банківській системі 

Великобританії у національній валюті, 2009–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: побудовано на основі [687]. 
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Рис. Е.29. Структура пасивів МФІ в банківській системі Великобританії, 

2000–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: побудовано на основі [397].  
 

 

Рис. Е.30. Структура депозитів МФІ в банківській системі  

Великобританії, 2000–03.2020 рр., % 

Джерело: побудовано на основі [700].  
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Рис. Е.31. Структура депозитів МФІ зареєстрованих у Великобританії 

резидентів, 2010–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: побудовано на основі [527; 760]. 

 

 

 

Рис. Е.32. Операційний дохід та витрати, нерозподілений 

прибуток/збиток МФІ в банківській системі Великобританії  

в усіх валютах, 2004–2019 рр., млн фунтів 

Джерело: побудовано на основі [760].  
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Рис. Е.33. Обсяг та частка активів п’яти найбільших банків у 

банківській системі Великобританії, 2005–2019 рр., млрд дол. США, % 

Джерело: побудовано на основі [322; 323; 325; 326; 359; 398; 521; 576; 677]. 

 

 

Рис. Е.34. Географічна структура оплачених податків за країнами, 

2019 р., млн дол. США, % 

Джерело: [327]. 
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Рис. Е.35. Світовий обсяг активів ісламського фінансового сектора, 

2005–2018 рр., та прогнозні дані на 2024 р., млрд дол. США 

Джерело: побудовано на основі [365; 538; 663]. 

 

 

Рис. Е.36. Географічна структура активів топ–10 країн ісламського 

фінансового сектора, 2009–2018 рр., млрд дол. США 

Джерело: побудовано на основі [302; 548; 578; 632; 657; 658; 659; 660; 661; 

662; 663]. 
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Рис. Е.37. Структура активів ісламської фінансової системи,  

2012–2018 рр., млрд дол. США 

Джерело: побудовано на основі [311; 590; 688]. 

 

 

Рис. Е.38. Структура фінансової системи Ірану, 2018 р. 

Джерело: [339]. 
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Незважаючи на зовнішній тиск на банківську систему Ірану, одним із 

негараздів, котрий ще не траплявся з фінансовими установами в цьому 

регіоні, є відтік депозитів. Зважаючи на серйозність проблем з ліквідністю та 

платоспроможністю, з якими стикаються іранські банки, та обізнаність 

громадськості щодо цих труднощів, можна було б очікувати саме таких 

процесів, однак цього не відбувається, оскільки наявні: 

– сильна підтримка банків з боку Центрального банку (у вигляді 

необмеженого доступу до екстреної допомоги з ліквідності, фактичної 

гарантії вкладів для всіх вкладників та значного регуляторного нетерпіння); 

– обмежених варіантів, доступних вкладникам щодо їхніх активів (що 

належить частково до міжнародних санкцій) [587].  

Ощадні рахунки, які використовуються ісламськими банками, 

передбачають цілий ряд фінансових інструментів: аль вадіана, мудараба, кард 

хасан (Gharz-al-hasaneh). Загальним для всіх видів ощадного вкладу є те, що 

вони не термінові, а повернення основної частини вкладу гарантоване 

банком. Залучені через ощадні вклади кошти банки частіше вкладають в 

низькоризикові операції, здебільшого – у фінансування торгових угод. Для 

низки контрактів можливе узгодження напрямів інвестування коштів з 

банком. Вкладення коштів на інвестиційні рахунки в ісламському банку 

оформляється контрактами мудараба і мурабаха. Умови договору є такими, 

що банк не гарантує отримання доходу і повернення основної частини 

вкладу, прибутковість вкладень пов’язана з прибутковістю проєкту, в який 

були спрямовані кошти клієнта, – як правило, її значення можна порівняти з 

відсотками в традиційних банках. Спеціальний інвестиційний рахунок 

відрізняється від звичайного тим, що клієнт може сам визначати напрями 
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фінансування власних коштів. Також відкриття інвестиційного депозитного 

рахунку на строк понад одного року заборонено з березня 2015 року [352].  

 

 

Рис. Е.39. Структура та динаміка активів банків та небанківських 

фінансових установ Ірану (за виключенням відділень за кордоном), 

2000/01–2017/18 рр. трлн ріалів, % 

Джерело: побудовано на основі [447]. 

Саме тому структура пасивів має позитивну динаміку протягом всього 

досліджуваного періоду (рис. Е.40). 
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Рис. Е.40. Структура пасивів банків та небанківських фінансових 

установ Ірану (за виключенням відділень за кордоном), 

 2000/01–2017/18 рр., трлн ріалів 

Джерело: побудовано на основі [447]. 

 

 

Рис. Е.41. Динаміка депозитів банківського сектора Ірану, 

2000/01–2017/18 рр., % 

Джерело: побудовано на основі [447]. 
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Рис. Е.42. Структура активів комерційних банків  

Саудівської Аравії, 2000–2019 рр., млн ріалів, % 

Джерело: побудовано на основі [768]. 

 

Рис. Е.43. Структура позик комерційних банків Саудівської Аравії в 

розрізі секторів, 2000–2019 рр., млн ріалів 

Джерело: побудовано на основі [768]. 
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Рис. Е.44. Структура позик населенню комерційних банків 

Саудівської Аравії, 2000–2019 рр., млн ріалів, % 

Джерело: побудовано на основі [768]. 

 

 

Рис. Е.45. Структура пасивів комерційних банків  

Саудівської Аравії, 2000–2019 рр., млн ріалів 

Джерело: побудовано на основі [768]. 
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Рис. Е.46. Кількість банків та відділень в Малайзії, 2005–2019 рр. 

Джерело: побудовано на основі [575; 767]. 

 

 
Рис. Е.47. Структура та динаміка активів у банківській системі 

Малайзії, 2007–2019 рр., млн рінгітів, % 

Джерело: побудовано на основі [354]. 
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Рис. Е.48. Структура позик ісламських банків та «вікон» Малайзії, 

2006–2019 рр., млн рінгітів, % 

Джерело: побудовано на основі [354]. 
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Рис. Е. 49. Структура пасивів ісламських банків та «вікон» Малайзії, 

2007–2019 рр., млн рінгітів 

Джерело: побудовано на основі [532]. 

 

Рис. Е.50. Структура депозитів ісламського банківського сектора 

Малайзії, включаючи «вікна», 2007–2019 рр., млн рінгітів 

Джерело: побудовано на основі [531]. 
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Додаток Є  

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Рис. Є.1. Кількість та динаміка банків України, 2002–06.2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі [5; 56]. 

 

Рис. Є.2. Кількість банків, утворених та виключених з реєстру,  

2002–06.2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі [56]. 



589 
 

 

 

 

Рис. Є.3. Кількість відділень банків, 2008–01.07.2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі [62]. 

 

 

Рис. Є.4. Динаміка та структура активів банків, 

2005–06.2020 рр., млн грн, % 

Джерело: побудовано на основі [271]. 
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Рис. Є.5. Динаміка та структура кредитів домогосподарствам, 

2002–06.2020 рр., млн грн 

Джерело: побудовано на основі [135]. 

 

Рис. Є.6. Структура та динаміка клієнтського депозитного портфеля 

банків, 2002–06.2020 рр., млн грн 
Джерело: побудовано на основі [60]. 
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Рис. Є.7. Динаміка та структура депозитів банків,  

2002–06.2020 рр., млн грн 

Джерело: побудовано на основі [60]. 

 

 

Рис. Є.8. Фінансові результати банків, 2005–06.2020 рр., млн грн 

Джерело: побудовано на основі [270]. 
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Рис. Є.9. Динаміка недіючих банківських кредитів, 

2005–06.2020 рр. 

Джерело: побудовано на основі [228; 270; 346]. 

 

 

Рис. Є.10. Ціна реалізації за результатами відкритих торгів та продажу 

NLP-активів безпосередньо юридичним чи фізичним особам  

протягом 2019 року, млн грн 

Джерело: побудовано на основі [229]. 
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Додаток Ж 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ОБСЯГАМИ 

КРЕДИТУВАННЯ, НОРМОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ЧАСТКОЮ 

НЕЯКІСНИХ КРЕДИТІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ БАНКІВСЬКИХ 

АКТИВІВ 

  

У цьому додатку наведено результати оцінювання взаємного впливу 

обсягів кредитування, норми капіталізації та частки неякісних кредитів в 

загальному обсязі банківських кредитів.  
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ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.1. Вплив обсягів кредитування на норму капіталізації 

Джерело: розраховано автором. 
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ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.2. Вплив частки неякісних кредитів на норму капіталізації 

Джерело: розраховано автором. 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

  

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

 
а) англосаксонські країни  б) країни континентальної Європи 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

  -20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

 
в) країни Північної Європи г) країни Південної Європи 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

     
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

 
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

 
д) ісламські країни ...е) країни Латинської Америки є) країни Південно-

Східної Азії 



596 
 

 

 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital→credit

      

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

capital→credit

 
ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.3. Вплив норми капіталізації на обсяги кредитування 

Джерело: розраховано автором. 
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ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.4. Вплив частки неякісних кредитів на обсяги кредитування 

Джерело: розраховано автором. 
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ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.5. Вплив норми капіталізації на частку неякісних кредитів 

Джерело: розраховано автором. 
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ж) країни  ЦСЄ        з) Україна 

Рис. Ж.6. Вплив обсягів кредитування на частку неякісних кредитів 

Джерело: розраховано автором. 

Таблиця Ж 

Декомпозиція залишків VAR-моделі  

Причинність 
Країна 

Горизонт прогнозу 

1 3 6 10 

1 2 3 4 5 6 

Обсяги 

кредитування → 

Норма капіталу 

Англосаксонські країни 0 2 3 3 

Країни континентальної Європи 0 0 1 2 

країни Північної Європи 0 0 0 0 

країни Південної Європи 0 1 6 11 

ісламські країни 0 7 6 8 

країни Латинської Америки 0 0 1 1 

країни Пд.-Сх. Азії 0 4 5 6 

країни ЦСЄ 0 9 6 4 

Україна 4 8 9  8 

Неякісні кредити 

→ Норма 

капіталу 

Англосаксонські країни 0 0 0 0 

Країни континентальної Європи 0 1 1 1 

країни Північної Європи 0 6 6 6 

країни Південної Європи 0 4 49 66 

ісламські країни 0 4 7 7 

країни Латинської Америки 0 14 14 13 

країни Пд.-Сх. Азії 0 0 0 0 

країни ЦСЄ 0 1 1 1 

Україна 12 32 38 40 

Норма капіталу 

→ Обсяги 

кредитування 

Англосаксонські країни 0 1 1 1 

Країни континентальної Європи 0 0 0 0 

країни Північної Європи 0 11 28 43 

країни Південної Європи 0 1 0 1 

ісламські країни 6 10 8 11 

країни Латинської Америки 12 8 7 7 

країни Пд.-Сх. Азії 2 2 7 19 

країни ЦСЄ 6 10 16 37 
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Закінчення таблиці Ж 

1 2 3 4 5 6 

 Україна 28 39 44  47 

Неякісні кредити 

→ Обсяги 

кредитування  

Англосаксонські країни 0 0 8 17 

Країни континентальної Європи 0 1 4 8 

країни Північної Європи 0 8 6 5 

країни Південної Європи 0 0 3 28 

ісламські країни 0 7 11 12 

країни Латинської Америки 0 2 2 2 

країни Пд.-Сх. Азії 0 0 1 1 

країни ЦСЄ 0 6 28 23 

Україна 6 2 2  2 

Норма капіталу 

→ Неякісні 

кредити 

Англосаксонські країни 11 15 15 15 

Країни континентальної Європи 2 13 17 18 

країни Північної Європи 1 29 49 58 

країни Південної Європи 10 2 2 2 

ісламські країни 0 3 3 4 

країни Латинської Америки 10 4 4 8 

країни Пд.-Сх. Азії 67 75 77 74 

країни ЦСЄ 17 21 18 21 

Україна 6 25 35  30 

Обсяги 

кредитування → 

Неякісні кредити 

Англосаксонські країни 0 1 1 1 

Країни континентальної Європи 0 1 1 1 

країни Північної Європи 2 4 4 3 

країни Південної Європи 6 6 9 18 

ісламські країни 11 7 7 8 

країни Латинської Америки 0 7 9 9 

країни Пд.-Сх. Азії 4 12 16 22 

країни ЦСЄ 3 2 6 8 

Україна 5 26 32  34 

 Англосаксонські країни     

Джерело: розраховано автором. 
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Рис. Ж. 7. Вплив норми чистих заощаджень на обсяги кредитування 

Джерело: розраховано автором. 
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Додаток З 

Статистичні характеристики змінних моделей, що відображають 

чутливість основних показників банківської системи ЄС  

до впливу кризових факторів 

 

CRED_HH_ 

EU 

CRED_INS_ 

EU 

CRED_NON 

FIN_EU 

CRED_NON

MON_EU 

 Середнє 
 4715522.  81119.50  4010893.  9645773. 

 Медіана 
 5064042.  84399.50  4308629.  10637127 

 Максимум 
 5937653.  137826.0  4826989.  11614552 

 Мінімум 
 2977610.  31453.00  2687456.  6091346. 

 Стандартне 

відхилення 
 906278.1  30948.91  704578.3  1850427. 

 Асиметрія 
-0.687941 -0.272124 -0.714089 -0.824462 

 Ексцес 
 2.172206  2.187749  1.943613  2.046236 

 Критерій 

Жака-Бера 
 2.148578  0.796630  2.629706  3.023845 

 Ймовірність 
 0.341540  0.671450  0.268514  0.220486 

 

 DEP_EU 

DEP_MFI_ 

EU 

DEP_GOV_ 

EU 

DEP_NON 

MON_EU 

 Середнє 
 19421.01  5303.665  145.6415  9453.344 

 Медіана 
 21306.98  5379.895  137.0300  10299.54 

 Максимум 
 24747.92  6851.980  196.2100  13134.24 

 Мінімум 
 11197.37  3679.280  103.9300  5260.290 

 Стандартне 

відхилення 
 4170.615  855.7171  28.35143  2503.526 

 Асиметрія 
-0.767855 -0.272578  0.473965 -0.350314 

 Ексцес 
 2.146688  2.411089  2.171047  1.735395 

 Критерій 

Жака-Бера 
 2.572124  0.536676  1.321444  1.741756 

 Ймовірність 
 0.276357  0.764649  0.516478  0.418584 

Джерело: розраховано автором. 
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