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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Банківські системи є важливою складовою 

сучасних фінансових систем, які в останні десятиліття демонструють 

динамічний розвиток завдяки цілій низці акселераторів, основними з котрих є 

коеволюційні та глобалізаційні процеси, діджиталізація, новітні фінансові 

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

фінансових системах слугують також кризи, що стали іманентною властивістю 

розвитку таких систем. Наслідки криз мають руйнівний характер і зумовлюють 

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

кризи супроводжуються фінансовими шоками, особливістю прояву яких є 

стрибкоподібні, зазвичай непрогнозовані зміни, котрі стають тригерами 

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

фондових ринках, нераціональна поведінка вкладників на депозитних ринках, 

стрімке зростання неплатоспроможності позичальників на кредитних ринках – 

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

теоретичних обґрунтувань іманентної вразливості фінансових і, зокрема, 

банківських систем є гіпотеза фінансової нестабільності, висунута 

представником посткейнсіанства Х. Мінскі. Згідно з його висновками, 

нестабільність виникає внаслідок досить тривалого періоду стабільності, за якої 

фінансові установи еволюціонують через уявлення щодо позитивної динаміки 

економічного зростання. Застосування цих підходів у ролі теоретичних засад 

дослідження фінансових шоків є одним із актуальних аспектів, висвітлених у 

дисертації. 

Застосування концепції адаптації в дослідженні фінансових шоків і 

постшокової динаміки формує актуальний теоретико-методологічний підхід, 

котрий має потужний науковий потенціал. При цьому адаптивні механізми 

концептуально можуть бути використані залежно від інтенсивності фінансових 

шоків на різних рівнях: держави, фінансових регуляторів та безпосередньо 

банків. Це не прості механізми пристосування банківських систем до фінансових 

шоків, а структурована, різнорівнева сукупність. Практика свідчить, що 

сформований за результатами шоків адекватний набір адаптивних механізмів 

становить потужний потенціал підходів для подальшого застосування.  

Хоча фінансові шоки стали невід’ємною складовою сучасної економічної 

реальності, їхні особливості, а також здатність банківських систем адаптуватися 

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

дослідження наразі в багатьох аспектах перебуває на початковому рівні. 

Фактично можна констатувати, що науковці зосереджені переважно на двох 

напрямах: це причини виникнення та шляхи подолання фінансових і банківських 

криз, а також забезпечення фінансової стабільності засобами 

макропруденційного й монетарного регулювання.  

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

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

М. Голдстайн, Г. Гортон, Н. І. Гражевська, А. Деміргук-Кунт, Т. Едріан, 
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Ч. Каломіріс, Г. Камінскі, А. Б. Камінський, Ч. Кіндлебергер, Х. Мінскі, 

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

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

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

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

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

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

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

питання макроекономічних, зокрема фінансових, шоків розглядали, наприклад, 

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

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

Проте залишається невирішеною низка питань, зокрема в частині 

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

впливу фінансових шоків на банківську систему з урахуванням їх виникнення на 

різних сегментах фінансових ринків і, відповідно, можливостей адаптації 

банківської системи до їх дії, а отже, є нагальна потреба в подальших 

дослідженнях, особливо з огляду на почастішання цих шоків та їх руйнівні 

наслідки. Наукова цінність розкриття окреслених питань зумовлює актуальність 

і вибір теми дисертації. 

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

виконано в рамках науково-дослідних робіт економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темами: 

“Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики” (номер державної реєстрації 

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

ідентифікації й визначення інтенсивності фінансових шоків; “Макроекономічна 

стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: 

концептуальні засади виклики, протиріччя” (номер державної реєстрації 

01160004822), у межах якої автором обґрунтовано суперечності та сучасні 

тенденції розвитку банківської системи України за впливу фінансових шоків; 

теми кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту 

“Європейський вектор розвитку страхового ринку України” (2016–2019) 

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

фінансових регуляторів в умовах дії фінансових шоків; Проекту міжнародної 

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

Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked 

Economy Perspectives” (“Фінансовий сектор Європейського Союзу як рушій 

сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої 

економіки” програми ЄС “ЕРАЗМУС+” напряму “Модуль Жан Моне”, номер 

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

Мінекономрозвитку 22.05.2017 № 3613), у межах котрого проведено аналіз 

паніки вкладників і запропоновано підходи до визначення рівня фінансових 

шоків на депозитному ринку.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних засад дослідження фінансових шоків, адаптації до їх 

впливу банківської системи та розроблення практичних рекомендацій щодо 

застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних рівнях і 

розбудови адаптивного потенціалу банківської системи. 

Для досягнення мети у роботі поставлено і вирішено такі завдання: 

− визначити сутнісні характеристики фінансових шоків, передумови їх 

виникнення та підходи до їх ідентифікації і класифікації; 

− сформулювати концептуальні засади адаптації банківської системи до 

фінансових шоків; 

− обґрунтувати доцільність застосування скорингового підходу в оцінці 

фінансових шоків та здійснити бенчмаркінг фінансових систем розвинутих країн 

і країн, що розвиваються; 

− розробити методику оцінювання інтенсивності відпливу вкладів як 

одного з основних шоків депозитного ринку відповідно до його специфіки й 

наслідків; 

− запропонувати підходи до ідентифікації шоків кредитного ринку, 

визначити особливості їх розвитку та їх вплив на банківську систему; 

− удосконалити методику оцінки фінансової доларизації й розкрити її 

наслідки для банківських систем країн, що розвиваються, в контексті 

виникнення шоків на валютному ринку; 

− визначити інструменти адаптації банківської системи до шоків 

депозитного ринку; 

− запропонувати інструменти адаптації до шоків кредитного ринку; 

− розробити модель впливу шоків валютного ринку на кредити та 

депозити банків в умовах високого рівня їх доларизації; 

− застосувати кореляційно-регресійний аналіз для визначення впливу 

фінансових шоків на показники банківської системи; 

− з’ясувати особливості застосування інструментів адаптації банківської 

системи України до шоків депозитного, кредитного й валютного ринків; 

− обґрунтувати доцільність розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи та охарактеризувати його складові; 

− окреслити напрями розвитку адаптивного потенціалу вітчизняної 

банківської системи в контексті тріади “держава – фінансові регулятори – 

банки”; 

− показати доцільність розширення інструментів макропруденційної 

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

адаптивного потенціалу банківської системи, так і її адаптації до фінансових 

шоків. 

Об’єктом дослідження є фінансові шоки, котрі впливають на 

функціонування банківської системи.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади 

адаптації банківської системи у контексті забезпечення її фінансової стійкості до 

зазначених шоків. 
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Методи дослідження. Поставлені завдання розв’язувалися з 

використанням низки загальнонаукових і спеціальних методів, включаючи 

системний та інституційно-еволюційний підходи, історичний метод. Методи 

аналізу й синтезу застосовано при узагальненні теоретичних засад дослідження 

фінансових шоків; метод факторного аналізу – для оцінки впливу шоків 

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

дослідження генезису та оцінки інтенсивності фінансових шоків у банківській 

системі, визначення адаптивної спроможності банківської системи України до 

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

шоків за умов фінансової доларизації; методи порівняльного та критичного 

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

глобальної фінансової кризи й локальних криз у обраних для дослідження 

країнах; компаративний метод – в ході бенчмаркінгу фінансових систем під 

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

формулюванні висновків дослідження. 

Інформаційною базою дослідження є: наукові праці за його напрямом, 

нормативні документи України, інших країн Східного партнерства, 

Європейського Союзу, США, статистична інформація Національного банку 

України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Європейського 

центрального банку, Федеральної резервної системи США, центральних банків 

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

інтернет-ресурси. 

Наукова новизна результатів дослідження. Основні положення, що 

обумовлюють наукову новизну дисертаційного дослідження, полягають у 

такому:  

уперше: 

− сформовано концептуальні засади системного розкриття економічної 

природи фінансових шоків через виокремлення їхніх ознак (стохастичність, різка 

істотна зміна ситуації, неконтрольованість та реалізований ризик), кількісних 

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

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

потенційних наслідків (зниження добробуту, виникнення і розвиток криз, 

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

котрих виникають шоки, за інституційними рівнями, за параметрами фінансових 

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

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

змогу визначити фінансовий шок як раптову зміну ситуації на фінансових 

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

розбалансування грошових потоків економічних агентів; 

− розроблено методику розрахунку інтегрального показника 

інтенсивності фінансових шоків, класифікованих за сегментами фінансового 

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

цього ринку: ланцюгові темпи приросту, перевищення темпів приростів 

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

приросту поточного року. Інтегральні показники застосовано до аналізу 

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

− сформовано концепцію адаптації банківської системи до фінансових 

шоків як сукупності таких взаємопов’язаних складових: інституційні рівні 

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

принципи (прозорість, оперативність, перспективність, комплексність, 

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

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

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

адміністративні, нормативно-правові) та критерії оцінювання адаптаційної 

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

застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних рівнях і 

розроблено рекомендації щодо їх удосконалення; 

− побудовано модель адаптації до валютних шоків, котрі базуються на 

можливих варіантах трансформації вкладів у національній і іноземній валютах у 

кредити в іноземній та національній валютах на принципах максимізації 

прибутку й мінімізації ризику з використанням CVaR-методології. 

Запропоновані моделі розв’язують проблему збалансування доларизації 

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

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

неефективності превентивного характеру лімітів валютної позиції; 

удосконалено:  

− категоріальний апарат у частині реалізації пропонованої концепції 

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

існуючих підходів, адаптація до фінансових шоків розглядається як “процес 

зміни характеристик банківської системи на рівні комерційних банків, 

центральних банків, інших фінансових регуляторів і держави з використанням 

економічних, адміністративних та нормативно-правових інструментів, цілями 

якого є припинення, локалізація дії шоку та мінімізація витрат, а в кінцевому 

підсумку – відновлення стабільності банківської системи та підвищення її 

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

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

“спроможність системи протистояти шокам”; по-третє, надано трактування 

поняття адаптивного потенціалу як “комплексу характеристик банківської 

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

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

впливу на шокові ситуації та можливість застосування інструментів адаптації до 

реалізації шокових сценаріїв для пом’якшення їхніх наслідків; 

− методику розрахунку показників фінансової доларизації для країн із 

високим рівнем волатильності валютних курсів, котра передбачає їх визначення 

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

національній валюті. Запропоновано застосування показника відношення гепу 

між кредитами та депозитами в іноземній валюті до гепу між кредитами й 
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депозитами в національній валюті, використання котрого є однією з передумов 

стійкості банків до валютних шоків. Це дало можливість визначити більш 

інформативні показники реальної фінансової доларизації для обґрунтування 

ефективних рішень фінансових регуляторів; 

− концептуалізацію переходу банків від стану стабільності до стану 

нестабільності залежно від обраної ними моделі фондування активів за впливу 

фінансових шоків, на основі чого обґрунтовано формування в період 

стабільності передумов посилення дисбалансів у діяльності банків, що 

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

обґрунтовано доцільність побудови превентивних інструментів адаптації, які 

мінімізують вплив фінансових шоків на банківську систему; 

дістали подальшого розвитку: 

− обґрунтування положення, що фінансові шоки можуть продукуватися не 

тільки зовні, а й усередині банківської системи, внаслідок низки чинників, а 

саме: домінування банків у фінансових системах країн, виконання банками 

специфічних трансформаційних функцій, зміни ролі банків у сучасній економіці 

під впливом запровадження інноваційних фінансових інструментів; специфіки 

інструментів центральних банків і можливості виникнення шоків монетарної й 

макропруденційної політики. Зазначене концептуалізує необхідність зважених 

підходів до регулювання діяльності банків, а також застосування інструментів 

політики фінансових регуляторів; 

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

практичні аспекти функціонування систем гарантування вкладів у превенції й 

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

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

систем гарантування вкладів залежить від дотримання балансу між моральним 

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

На цій основі сформульовані рекомендації щодо вдосконалення розвитку 

системи гарантування в Україні;  

− обґрунтування необхідності розширення інструментів 

макропруденційної політики в Україні не стільки за рахунок запровадження 

контрциклічного буфера капіталу, скільки шляхом уведення обмежень на 

зростання обсягів кредиту та встановлення граничних значень для таких 

показників, як відношення суми кредиту до вартості забезпечення, відношення 

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

позичальника. 

Практичне значення одержаних результатiв. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в розробленні пропозицій щодо вдосконалення 

застосування інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків. 

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

експертним управлінням Апарату Верховної Ради України для використання його 

працівниками при проведенні наукової експертизи законодавчих пропозицій, 

спрямованих на подальше вдосконалення банківського законодавства (довідка 

№ 16/5-35 від 02.11.2017); щодо вимірювання інтенсивності фінансових шоків у 
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банківських системах на основі скорингового підходу – НРА “Рюрік” під час 

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

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

зокрема пропонованого підходу до розрахунку її реального рівня, використано з 

метою формування адекватної кредитної та депозитної політики ПАТ “Піреус 

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

глибини паніки вкладників дають змогу характеризувати ситуацію на рівні не 

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

визначати конкурентні позиції ПАТ “Креді Агріколь Банк” на депозитному ринку 

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

впроваджено в навчальний процес Академії праці, соціальних відносин і туризму 

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

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

мережевої економіки” для студентів факультету економіки, соціальних 

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

дослідження в частині розкриття економічної сутності фінансової доларизації та 

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

гарантування вкладів фізичних осіб, систематизації шоків, котрі впливають на 

функціонування і розвиток банківської системи, впроваджено в навчальний 

процес Інституту післядипломної освіти Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при викладанні курсу “Гроші та кредит” (довідка 

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

використовуються в навчальному процесі на економічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 

навчальної дисципліни “Фінансова стабільність та фінансові шоки” для студентів 

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

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням. Наукові результати, висновки, 

рекомендації обґрунтовані й сформульовані особисто автором та є його 

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

результатом власних досліджень дисертанта. Його особистий внесок у праці, 

опубліковані в співавторстві, наведено окремо у списку використаних джерел.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні та 

практичні положення дисертаційного дослідження апробовано на 

всеукраїнських, міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, 

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

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

Науково-практичній конференції “Трансформації світової економіки в умовах 

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

конференції “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових 

ринків” (м. Черкаси, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції “Дні 

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

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Методи та моделі фінансового 
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забезпечення сталого економічного розвитку” (м. Севастополь, 2012); 

XI Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Оцінка ролі економічних трансформаційних процесів при 

формуванні ринкових структур: методологічний та практичний аспекти” 

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

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

Х Міжнародній науково-практичній конференції “Грудневі читання. 

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

XII Міжнародній науково-практичній конференції “Світові тенденції та 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Європейський вибір – нові 

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

Науково-практичній конференції “Політика Національного банку України щодо 

подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов 

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

конференції “Розвиток національної економіки: теорія і практика” (м. Івано-

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

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

2016); Міжнародній науково-практичній конференції “Глобальні виклики 

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

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

науково-практичній конференції “Сучасні можливості забезпечення соціально-

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

практичній конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.” 

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

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

X Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Сучасні проблеми 

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

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

Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансова стабільність та 

перспективи економічного зростання в умовах значної тінізації економіки 

країни” (м. Київ, 2019); І Міжнародному економічному форумі “Економіка. 

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

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 

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

і 1 колективна монографія, в котрій опублікований параграф загальним обсягом 

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

опубліковано в наукових фахових виданнях та виданнях, внесених до 

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

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

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

наукових виданнях інших держав (4,5 друк. арк., особисто автору належить 

3,2 друк. арк.); 21 публікація за результатами науково-практичних конференцій 
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(5,97 друк. арк., особисто автору належить 4,53 друк. арк.). Загальний обсяг 

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

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

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

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

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

використаних джерел налічує 495 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет дослідження, показано наукову новизну і практичне 

значення одержаних наукових результатів, їх апробацію, особистий внесок 

автора.  

В першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 

фінансових шоків у банківській системі” визначено підходи до розкриття 

економічної сутності фінансових шоків, їх ідентифікації й класифікації, 

окреслено наукову проблематику адаптації банківської системи до фінансових 

шоків та її концептуальні засади. 

Фінансові шоки є іманентним явищем фінансових, у тому числі банківських, 

систем. Відносна рідкість їх виникнення, еволюція форм, зміна характеристик їх 

прояву та наслідків великою мірою обумовлюють недостатній рівень їх 

теоретичного й практичного дослідження. Зазначене є наріжним каменем 

розроблення системного підходу до їх вивчення. Засади дослідження фінансових 

шоків закладені Ч. Кіндлбергером, Х. Мінскі, А. Деміргук-Кунт, Г. Камінскі та 

іншими вченими. Однією з таких засад, що слугує теоретичним базисом 

дисертаційного дослідження, є гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі. Її 

сутність полягає у такому: в разі тривалого функціонування фінансової системи 

у стабільних умовах відбувається накопичення внутрішніх дисбалансів через 

дедалі толерантніше ставлення фінансових посередників до ризику, що в 

кінцевому підсумку через внутрішні суперечності або вплив зовнішніх чинників 

економічного й неекономічного характеру може призвести до локальних чи 

системних порушень, імовірним наслідком котрих є реалізація кризового 

сценарію. Практичне втілення гіпотези у фінансових системах дістало назву 

“момент Мінскі”, який можна вважати характерною ознакою настання 

фінансових шоків, котрі проявляються в різкій, істотній, непередбачуваній зміні 

ситуації. 

Систематизація наукових напрацювань у сфері шоків, зокрема економічних 

і фінансових, а також їх критичний аналіз дали можливість сформувати цілісне 

бачення їх економічної природи (рис. 1). 

Показано, що фінансові шоки є різкою зміною ситуації на фінансових 

ринках, здебільшого випадковою та слабо контрольованою, наслідком якої є 

різке розбалансування грошових потоків економічних агентів, зокрема банків, та 

зазвичай настання кризової ситуації. У визначенні наголошується на 

розбалансуванні грошових потоків, спричиненому проблемами на фінансових 
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ринках. Водночас зміна ситуації на фінансових ринках не мала б істотного 

впливу в разі збалансованості внутрішніх позицій банків. Через 

незбалансованість активів і зобов’язань за валютою, строками й сумами банки є 

надзвичайно чутливими до змін на фінансових ринках, у тому числі внаслідок їх 

тісного взаємозв’язку з іншими економічними агентами. Отже, причини 

виникнення шоків у банківській системі можуть бути як екзогенними, так і 

ендогенними, однак у результаті дослідження встановлено, що більшість 

чинників мають екзогенну природу, тому основна увага була зосереджена на 

особливостях розгортання шоків на фінансових ринках, котрі є основними 

каналами їх трансмісії до банківської системи через виконання банками ролі 

фінансових посередників.  

 
Рис. 1. Концептуальні засади розкриття економічної природи 

фінансових шоків 
Розроблено автором. 

 

Не менш важливим питанням, що потребувало вирішення, стало визначення 

ознак фінансових шоків (стохастичність, різка істотна зміна ситуації, 

неконтрольованість і реалізований ризик) та їхніх кількісних характеристик 
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(інтенсивність, рівень поширення, тривалість та частота), аналіз яких дає змогу 

чітко розмежовувати шокові й нешокові ситуації. Інтенсивність є особливою 

кількісною характеристикою фінансового шоку, адже в більшості випадків 

аналізуються фінансові показники (валютного курсу, процентних ставок тощо), 

зміни котрих є хвилеподібними. 

Наслідки фінансових шоків для банківської системи переважно є 

негативними, а за їх високої інтенсивності та синергії (поєднання шоків 

валютного, кредитного, депозитного й фондового ринків) розгортаються 

фінансові кризи, які в умовах глобалізації набувають значних, руйнівних 

масштабів.  

Адаптація банківської системи до фінансових шоків є об’єктивним явищем, 

зумовлюється специфікою цих шоків і являє собою процес зміни характеристик 

банківської системи на рівні комерційних, центральних банків, інших 

фінансових регуляторів та держави з використанням економічних, 

адміністративних і нормативно-правових інструментів із метою припинення дії 

шоку, його локалізації й мінімізації витрат та, в кінцевому підсумку, відновлення 

стабільності банківської системи, підвищення її здатності до сприйняття 

майбутніх змін. Така адаптація побудована на принципах прозорості, 

оперативності, перспективності, комплексності, узгодженості, економічності, 

оптимальності, гнучкості. Обґрунтовано, що вона не стільки є поверненням 

банківської системи до попередньої моделі функціонування, скільки передбачає 

виникнення нових моделей, розвиненіших, коли закладається фундамент для 

розроблення або вдосконалення адаптивного потенціалу банківської системи. 

Зважаючи на можливі руйнівні наслідки фінансових шоків, адаптація банківської 

системи до них повинна розглядатися на трьох інституційних рівнях – банків, 

фінансових регуляторів і держави. Така концепція дає можливість і 

систематизувати інструменти адаптації, які використовуються на кожному з цих 

рівнів, і проаналізувати, наскільки вони задіяні в процесі мінімізації чи ліквідації 

наслідків фінансових шоків залежно від їх інтенсивності й тривалості (рис. 2).  

У другому розділі “Аналіз та оцінка інтенсивності фінансових шоків у 

банківській системі” розкрито особливості застосування різних методів аналізу 

фінансових шоків у банківській системі (порівняльного аналізу, структурного, 

чутливості); запропоновано методичні підходи до ідентифікації, оцінювання та 

визначення впливу шоків депозитного, кредитного, валютного ринків на 

банківську систему, описано феномен фінансової доларизації як фактора 

вразливості банківських систем країн, що розвиваються, до шоків валютного 

ринку. 

Для проведення порівняльного аналізу було використано підходи 

бенчмаркінгу та гомогенності вибірки країн. Перша у вибірці група країн, котра 

характеризує бенчмаркінг, включала фінансові ринки США, Великобританії, 

Німеччини, Франції. Інші групи сформовані за принципом гомогенності в 

аспектах постсоціалістичної економіки та афілійованості з Європейським 

Союзом, зокрема члени ЄС і Східного партнерства, а також за розвиненістю 

фінансових ринків.   
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Рис. 2. Складові концепції адаптації банківської системи до фінансових шоків 

Розроблено автором. 
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До другої групи віднесено ринки країн Вишеградської групи – Польщі, 

Угорщини, Чехії, Словаччини, а також Румунії, Словенії, Болгарії, Хорватії та 

держав Балтії, котрі належать до так званих граничних (frontier) фінансових 

ринків. Третя група представлена членами Східного партнерства – Україною, 

Азербайджаном, Білорусією, Вірменією, Грузією, Молдовою, відмінною рисою 

яких є висока фінансова доларизація та низький рівень розвитку фондового 

ринку. Часовий інтервал дослідження охоплює передкризовий, кризовий і 

посткризовий періоди, а в окремих країнах – також новий кризовий період.  

Моніторинг структурних змін у фінансових системах різних країн засвідчив, 

що ці системи скрізь, окрім США, залишаються банкоцентричними з незначним 

підвищенням частки небанківських фінансових установ у другій групі та 

вагомішим у третій. Отже, вплив фінансових шоків на банківську систему 

здатний дестабілізувати фінансові системи країн загалом.  

Аналіз фінансової глибини, що визначалася через відношення активів 

банківських і небанківських фінансових установ до ВВП, дав змогу оцінити 

часовий горизонт, упродовж якого можуть бути досягнуті таргети фінансової 

глибини, ідентифіковані в межах бенчмаркінгу в розрізі досліджуваних груп 

країн. З’ясовано, як тренди ВВП пов’язані з трендами активів фінансових 

установ. 

Обґрунтовано, що розрахунок показника фінансової глибини для країн 

третьої групи має враховувати індекс доларизації, а також динаміку валютних 

курсів, та запропоновано таку формулу: 

𝐹𝐷_2_𝐷𝐼 =

1
2 ∙ (

𝐴𝑡 ∙ (1 − 𝐷𝐼)
𝑃_𝑒𝑡

+
𝐴𝑡 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡
𝐸𝑅𝑡−1

+
𝐴𝑡−1 ∙ (1 − 𝐷𝐼)

𝑃_𝑒𝑡−1
+
𝐴𝑡−1 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐸𝑅𝑡−1

𝐸𝑅𝑡−2
)

𝐺𝐷𝑃𝑡
𝑃_𝑎𝑡

 ,           (1) 

де 𝐴𝑡 – обсяг активів на кінець періоду; 𝐴𝑡−1 – обсяг активів на початок періоду; 

𝐺𝐷𝑃𝑡 – ВВП за період; 𝐷𝐼 – індекс доларизації, котрий обчислюється як 

відношення активів у іноземній валюті до загальних активів фінансових установ; 

𝐸𝑅𝑡 та 𝐸𝑅𝑡−1, 𝐸𝑅𝑡−2 – валютні курси на кінець періоду й попередні періоди; 

𝑃_𝑒𝑡−1 – індекс споживчих цін на початок періоду; 𝑃_𝑎𝑡 – середньорічний індекс 

споживчих цін. 

На основі аналізу показників фінансової глибини, динаміки активів і ВВП 

запропоновано власний підхід до оцінки інтенсивності фінансових шоків, 

зокрема виявлено зв’язок між рівнем розвитку фінансової системи та 

ймовірністю виникнення фінансових шоків і їх силою. Ця ідея підтверджує 

теоретичне обґрунтування концепції фінансової нестабільності Х. Мінскі. В 

контексті оцінки інтенсивності таких шоків доведено доцільність використання 

низки показників, базуючись на підході, запропонованому Д. Іган та М. Пінейро. 

В результаті запропоновано комплексний підхід, на основі котрого можна 

ідентифікувати не тільки наявність чи відсутність шоку, а й інтенсивність.  

Пропонується три групи показників для оцінки інтенсивності шоків по 

банківській системі загалом. Перша включає показники темпів приросту активів 

і фінансової глибини. На цій основі визначається шокова ситуація як різка зміна 

цих показників. Показники другої групи базуються на перевищенні темпів 
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приросту активів та фінансової глибини над стандартним відхиленням темпів 

приросту відповідного показника. Ідея полягає в тому, що до уваги беруться 

лише ті значення, котрі перебувають за межами стандартного відхилення, і їм 

присвоюються відповідні рівні. На відміну від підходу Д. Іган та М. Пінейро, які 

пропонують для згаданих показників чіткі межі, перевагою пропонованого нами 

підходу є врахування специфіки банківських систем аналізованих країн: 

коливання значень показників у країнах, що розвиваються, істотно перевищують 

стандартне відхилення. Показники третьої групи розраховуються на основі 

порівняння середніх темпів приросту за три попередніх роки й порівнюються з 

реальними темпами приросту. 

У виокремлених для дослідження групах країн за кожним показником 

знаходяться найбільше й найменше його значення, що становлять 95 % від 

максимальної та мінімальної величин відповідно. Одержаним значенням 

надається ранг із кроком 5 %. Таким чином, за кожним показником максимально 

можливий бал дорівнює +20 і –20. Надалі отримуємо інтегральний показник 

(𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟), додаючи значення наданих балів, і в сумі за шістьма показниками 

маємо відповідно +120 та –120, які надалі з кроком 10 переводяться в 12-бальну 

шкалу, що характеризуватиме інтенсивність дії шоку. На основі проведених 

розрахунків за даними вибірки країн можна зробити висновок, що за 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈

{−1; 1} спостерігається низька інтенсивність шоку; за 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−4 <

𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ −1; 1 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 < 4} – середня; за 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ∈ {−12 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤

−4; 4 ≤ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟 ≤ 12} – висока інтенсивність шоку. Результати розрахунків 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Інтенсивність 𝑺𝒉𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓 шоку залежно від зміни обсягів активів банків і 

фінансової глибини у 2009–2016 рр.  
Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Великобританія 1 -6 -3 -2 -4 -6 -3 7 
Німеччина 1 -1 5 -2 -8 -4 3 -1 

Франція 2 -4 2 1 -4 1 2 1 
США -3 -8 2 4 7 7 2 1 

Азербайджан 5 -4 -3 1 5 6 7 -5 
Вірменія 6 -1 3 3 5 -1 -1 2 

Грузія -4 -4 3 3 3 2 -1 1 
Білорусь 6 4 -3 3 6 4 1 1 
Молдова -2 -4 -1 4 5 3 -6 -8 
Україна -2 -4 -1 1 3 -3 -6 -2 
Польща 5 -1 3 3 2 3 2 1 

Чехія 4 -1 1 3 4 3 -1 2 
Угорщина 3 -3 -2 -7 -1 2 -2 -1 

Словаччина 2 -8 -1 1 5 3 4 3 
Румунія -1 -4 -2 -2 -2 -1 -1 -1 
Болгарія 2 -4 -1 3 5 1 -2 -1 
Словенія 5 -1 -3 -2 -5 -6 -4 -2 
Хорватія 3 1 2 -1 -1 2 -1 -2 

Литва 5 -5 -7 -4 -1 5 2 2 
Латвія 5 -3 -7 -6 2 6 3 -4 
Естонія 2 -6 -9 -1 5 6 7 3 

Розраховано автором. 
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За допомогою такого само підходу визначено рівні інтенсивності шоків 

депозитного (ланцюгові темпи приросту, перевищення темпів приросту над 

стандартним відхиленням і очікування депозитів у національній та іноземній 

валютах) і валютного (валютні курси) ринків (рис. 3). Особливу увагу було 

приділено аналізу фінансових шоків країн третьої групи, вагомим чинником 

вразливості банківських систем яких до впливу цих шоків є фінансова 

доларизація. Якраз негативний синергетичний ефект фінансової доларизації 

разом із шоками валютного ринку та їх подальшою трансформацією в шоки 

кредитного й депозитного ринків зумовив найбільші проблеми в банківських 

системах країн третьої групи. Дослідження засвідчило, що сьогодні інструменти 

зниження рівня фінансової доларизації в аналізованих країнах, зокрема 

адміністративні, є недостатньо ефективними, тож існує потреба в розробленні 

нових підходів до розв’язання цієї проблеми. 

 

Примітка. Дані для аналізу інтенсивності шоків депозитного ринку щодо Молдови відсутні. 

Рис. 3. Інтенсивність шоків депозитного (ліворуч) і валютного 

(праворуч) ринків, скорингові бали 
Розраховано автором на основі даних МВФ. 

 

Аналіз рівня фінансової доларизації показав, що традиційний підхід до 

розрахунку індексу фінансової доларизації має певні недоліки в умовах значної 

девальвації/ревальвації національної валюти, у зв’язку з чим запропоновано 

обраховувати цей показник як відношення суми валютних депозитів (кредитів), 

наприклад у доларах США, до обсягу гривневих вкладів (кредитів). Такий підхід 

дає змогу коректніше визначати тренди депозитної (кредитної) доларизації в 

умовах істотних коливань валютних курсів, що й було доведено на прикладі 

аналізу фінансової доларизації країн Східного партнерства. 

З’ясовано, що шоки кредитного ринку можуть мати різні прояви: різке 

скорочення обсягів кредитів, стрімке зростання розмірів проблемної 

заборгованості, різке підвищення або зниження процентних ставок. На підставі 
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аналізу таких показників, як темпи приросту валових кредитів, відношення 

валових кредитів до ВВП, резервів до капіталу та проблемних кредитів до 

валових кредитів, у розрізі трьох груп країн зроблено низку висновків. По-перше, 

в рамках відповідних груп відсутні загальні тренди, оскільки економіки країн, а 

отже, й потреби у кредитуванні є різними. По-друге, найбільш шокові зміни 

(залежно від показника) спостерігалися в третій, першій групах і країнах Балтії з 

другої групи. По-третє, найгірша ситуація за показником відношення 

проблемних кредитів до валових та за необхідністю доформування резервів за 

наданими банками кредитами склалася в країнах третьої групи. Основними 

причинами виникнення проблемної заборгованості є: кредитні буми, завищені 

очікування щодо кредитоспроможності позичальників, неадекватна оцінка 

кредитного ризику як у систематичному, так і в несистематичному аспектах, 

падіння темпів економічного зростання, збільшення кредитних процентних 

ставок та коливання валютних курсів. 

У третьому розділі “Інструменти адаптації банківської системи до 

фінансових шоків” розглянуто інструменти адаптації банківської системи до 

шоків кредитного й депозитного ринків, а також запропоновано модель валютної 

трансформації як альтернативного інструменту адаптації до шоків валютного 

ринку. 

Інструменти адаптації банківської системи до фінансових шоків 

систематизовано і структуровано залежно від інституційного рівня, на якому 

вони використовуються, а також від сегмента фінансового ринку. Такий поділ є 

важливим, оскільки конкретному виду фінансового шоку відповідає лише 

певний, найбільш адекватний набір інструментів адаптації. Він реалізується 

одночасно або з певним часовим лагом на окремому чи на всіх інституційних 

рівнях. У дослідженні доведено, що в момент виникнення фінансових шоків 

банки переважно мають у розпорядженні обмежений арсенал інструментів 

адаптації до таких шоків, особливо в країнах третьої групи. Це пов’язано з 

процесами, котрі відповідають теорії фінансової нестабільності Х. Мінскі. 

Натомість велику роль у адаптації до фінансових шоків на початку їх 

розгортання відіграють фінансові регулятори, насамперед центральні банки й 

фонди гарантування (страхування) вкладів, а також держава через можливість 

застосування ними адміністративних і нормативно-правових інструментів. 

Щоправда, ефективність певних інструментів залежить від швидкості прийняття 

рішень. Проте в умовах, коли шокова ситуація перетворюється на таку, яка може 

бути контрольованою, роль інструментів адаптації банків помітно зростає. 

Інструментарій, котрий може бути використаний для адаптації до шоків 

депозитного ринку, надзвичайно обмежений у банків, однак на рівні фінансових 

регуляторів і держави є дуже потужним (рис. 4). 

Збільшення максимальної суми відшкодування, що є одним із інструментів 

адаптації до шоків депозитного ринку, відчутно стримує відплив вкладів. 

Наприклад, під час кризи 2008–2009 рр. слушне й оперативне рішення про 

збільшення максимальної суми відшкодування в Україні сприяло швидкому 

відновленню депозитів у банках. Завдяки запровадженню в окремих країнах 
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Європи 100-відсоткового гарантування вкладів припинився відплив вкладів. 

Натомість у Великобританії неефективна система гарантування спричинила 

паніку серед вкладників. Наведені приклади підтверджують доцільність 

застосування зазначеного інструменту адаптації до шоків депозитного ринку. 
 

 

Рис. 4. Динаміка коефіцієнта покриття в розрізі досліджуваних країн 

протягом 2005–2019 рр. 
Складено за даними фінансових регуляторів аналізованих країн. 

Інструменти адаптації до шоків кредитного ринку теж можуть бути 

реалізовані на трьох рівнях. Ефективність їх використання залежить від якості 

кредитного портфеля та спроможності гнучко працювати з клієнтами. Аналіз у 

розрізі трьох груп країн засвідчив, що в країнах першої групи, для котрих 

характерний розвинений фондовий ринок, ситуація із застосуванням 

інструментарію значно краща на рівні не тільки банків, а й фінансових 

регуляторів і держави. Найгірша картина спостерігається в країнах третьої групи, 

де банки використовували переважно інструменти реструктуризації та ліквідації 

проблемної заборгованості, а фінансові регулятори й держава практично не мали 

належного інструментарію для вирішення питання неякісних активів банків. До 

сьогодні в країнах третьої групи ці проблеми залишаються нерозв’язаними, тож 

досвід країн першої і другої груп з імплементації інструментів 

макропруденційної політики та створення спеціальних установ для придбання 

проблемних активів набуває особливої ваги. 

Проаналізовано й окреслено недоліки застосування інструментів адаптації 

до шоків валютного ринку, зокрема лімітів валютної позиції, що не спроможні 

захистити банки від впливу шоків валютного ринку та фактично не відіграють 

жодної важливої ролі в моменти дії шоків. Саме тому розроблено моделі “дохід 

– ризик” банку в контексті проблеми доларизації банківських кредитів і 

депозитів. Ці моделі базуються на розгляді часового проміжку в один рік, на 
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котрий залучаються депозити та надаються кредити: [𝑡0;𝑡1]. 𝑡0 – момент 

залучення й розміщення банком коштів у національній та іноземній валютах, 𝑡1 

– момент повернення кредитів позичальниками та депозитів вкладникам. 

Валютні курси в 𝑡0 і 𝑡1 позначаються 𝐸𝑟0 та 𝐸𝑟1. Курс 𝐸𝑟0 є відомою величиною, 

а 𝐸𝑟1 має стохастичний характер. Ризик девальвації національної валюти 

виражається нерівністю 𝐸𝑟1 > 𝐸𝑟0. Норма обов’язкового резервування – 0 %, 

регулятивних обмежень немає. Зазначені припущення нами зроблено для 

відображення саме економічних ефектів доларизації. Вони до певної міри є 

технічними. Перша модель збалансована, не передбачає валютної трансформації. 

Друга модель не збалансована, коли депозити в національній валюті 

конвертуються у кредити в іноземній валюті в певному співвідношенні. 

Відповідно, депозити в іноземній валюті розміщуються в кредити в іноземній 

валюті. Така модель поведінки банку можлива в тому разі, якщо банк із високою 

ймовірністю очікує на девальвацію в період до виконання зобов’язань, навіть за 

умови, що процентні ставки за кредитами в іноземній валюті є близькими до 

процентних ставок за депозитами в національній валюті або нижчими за них.  

Третя модель також не збалансована, однак вона передбачає трансформацію 

депозитів у іноземній валюті в кредити в національній валюті з двох основних 

причин. Це стабільність валютного курсу протягом тривалого часу, а також 

істотне перевищення процентними ставками за кредитами в національній валюті 

процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Депозити в національній 

валюті 𝐷𝑙𝑐 у повному обсязі розміщуються в кредити в національній валюті 𝐿𝑙𝑐. 
Таке припущення пояснюється тим, що трансформація депозитів у національній 

валюті в доларові кредити може бути невигідною через співвідношення 

процентних ставок. Депозити в іноземній валюті (𝐷𝑓𝑐) трансформуються в 

кредити в іноземній валюті 𝐿𝑓𝑐  і в національній валюті 𝐿𝑙𝑐   у певних частках 

(𝑣1 , 𝑣2); 𝑣1 ≥ 0; 𝑣2 ≥ 0; 𝑣1+𝑣2 = 1. 
Прибуток банку в цій моделі нами розглядається в національній валюті та 

матиме три складові. 

Прибуток від кредитів у національній валюті, наданих за рахунок депозитів 

у національній валюті. Беручи до уваги припущення, що 𝐿𝑙𝑐 = 𝐷𝑙𝑐, отримаємо: 

𝑃𝑙𝑐 = 𝐷𝑙𝑐 ∙ ((1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)(1 + 𝑖𝐿𝑙𝑐) − (1 + 𝑖𝐷𝑙𝑐 )).                               (2) 

Прибуток від кредитів у іноземній валюті, фондованих за рахунок депозитів 

у іноземній валюті, становитиме: 

𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) + 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 − 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐) ∙ 𝑖𝐿𝑓𝑐 − 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐)) ∙ 𝐸𝑟1. (3) 

де 𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 – прибуток, одержаний від надання кредитів у іноземній валюті за 

рахунок депозитів у іноземній валюті з урахуванням проблемних кредитів; 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐 – частка проблемних кредитів у іноземній валюті в сукупних кредитах у 

іноземній валюті. 

Прибуток від кредитів у національній валюті, фондованих за рахунок 

депозитів у іноземній валюті, становитиме: 

𝑃𝑓𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 = (
𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 +

𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)∙𝑖𝐿𝑙𝑐
𝐸𝑟1

∙ 𝐸𝑟0 − 𝑣2 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐)) ∙ 𝐸𝑟1, (4) 
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де 𝑃𝑙𝑐_𝑁𝑃𝐿𝑅 – прибуток, отриманий від надання кредитів у національній валюті за 

рахунок депозитів у національній валюті з урахуванням проблемних кредитів; 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 – частка проблемних кредитів у національній валюті в сукупних 

кредитах у національній валюті. Оскільки фінансовий результат повинен бути 

позитивним, із формули можемо побудувати таку нерівність: 
(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 +

(1−𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐)∙𝑖𝐿𝑙𝑐

𝐸𝑟1
∙ 𝐸𝑟0 − (1 + 𝑖𝐷𝑓𝑐) ≥ 0;                       (5) 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐 ≤ 1 −
1+𝑖𝐷𝑓𝑐

1+𝑖𝐿𝑙𝑐
∙
𝐸𝑟1

𝐸𝑟0
.                                                        (6) 

Результати моделювання відображено в табл. 2.  

Таблиця 2 

Волатильність прибутковості в розрізі чотирьох стратегій у країнах 

Східного партнерства впродовж 2008–2017 рр. 
Країна LC FC LC_FC FC_LC 

Україна 1,34 1,37 6,39 7,72 

Азербайджан 0,81 0,83 4,14 5,61 

Вірменія 2,11 1,56 3,74 2,53 

Грузія 1,28 1,83 4,07 2,74 

Молдова 1,86 1,25 4,15 3,23 

Білорусь 4,25 1,18 12,16 11,26 

Розраховано автором на основі даних центральних банків аналізованих країн. 

Найбільш прибутковою в усіх аналізованих країнах є модель із 

застосуванням валютної трансформації, зокрема валютних вкладів у кредити в 

національній валюті. Така трансформація, проте, буде вигідною в тому разі, якщо 

процентні ставки за кредитами в національній валюті значно перевищують 

процентні ставки за кредитами в іноземній валюті й ця різниця буде здатна 

компенсувати коливання валютного курсу. На користь такої трансформації 

свідчить також факт, що частка проблемних кредитів у сегменті кредитування в 

іноземній і національній валютах може істотно відрізнятися. Наприклад, в 

Україні, Азербайджані й Білорусі їх частка в сегменті валютного кредитування 

відчутно зростала порівняно з їх часткою в сегменті кредитування в національній 

валюті після різкої девальвації останньої. 

У зв’язку з цим надалі увагу було зосереджено на третій моделі, а її 

реалізацію представлено на даних України. Для того щоб знайти в пропонованій 

моделі дохідність усієї кредитно-депозитної діяльності, потрібно визначити 

частки залучених ресурсів за кожним напрямом у їх сукупності. Банк залучає такі 

ресурси (виражені в національній валюті):  

𝐷𝑙𝑐 + 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0 = 𝐷𝑙𝑐 + 𝑣1 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0 + 𝑣2 ∙ 𝐷𝑓𝑐 ∙ 𝐸𝑟0.                                (7) 

Частки залученого капіталу у вигляді депозитів, структуровані за типами 

кредитування, матимуть вигляд: 

𝑤𝑙𝑐 =
𝐷𝑙𝑐

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
;                                                       (8) 

𝑤𝑓𝑐 =
𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
;                                                       (9) 

𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 =
𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0

𝐷𝑙𝑐+𝑣1∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0+𝑣2∙𝐷𝑓𝑐∙𝐸𝑟0
.                                                 (10) 

Отже, сукупна дохідність банку дорівнюватиме: 
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𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑤𝑙𝑐 ∙ 𝑅𝑙𝑐 + 𝑤𝑓𝑐 ∙ 𝑅𝑓𝑐 + 𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ∙ 𝑅𝑓𝑐→𝑙𝑐.                                (11) 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 є стохастичною величиною у зв’язку з імовірнісним характером 𝐸𝑟1, 

𝑁𝑃𝐿𝑅𝑙𝑐, 𝑁𝑃𝐿𝑅𝑓𝑐. У разі, коли 𝐸𝑟1 ≈ 𝐸𝑟0, прибутки банку будуть досить високими 

через різницю в процентних ставках. Якщо ж спостерігатиметься девальваційний 

шок 𝐸𝑟1 ≫ 𝐸𝑟0, то збитки будуть чималими. 

Для знаходження оптимальних значень необхідно сформувати 

оптимізаційну задачу. Першим критерієм є максимізація сподіваного значення 

дохідності: 𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑎𝑥; другим – мінімізація міри ризику CvaR 

(Conditional Value at Risk): 𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑖𝑛. Таким чином, задача банку для 

оптимізації кредитно-депозитної діяльності нами формалізована у вигляді 

двокритеріальної задачі: 

{
  
 

  
 

𝐸(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) → 𝑚𝑖𝑛
𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐿𝑓𝑐 > 𝑖𝐷𝑓𝑐

𝑖𝐿𝑙𝑐 > 𝑖𝐷𝑙𝑐
𝑤𝑙𝑐 +𝑤𝑓𝑐 + 𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 = 1

𝑤𝑙𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐 ≥ 0,𝑤𝑓𝑐→𝑙𝑐 ≥ 0

                                              (12) 

Її практична реалізація показана на прикладі України. Розрахунок CVaR 

(95 %) за умови відсутності валютних депозитів та 10-, 20 і 30-відсоткової 

доларизації банківських депозитів із трансформацією валютних вкладів у 

кредити в національній валюті з кроком 10 % відображено на рис. 5. 

 
Рис. 5. CVaR (95 %) за модельованими даними 
Розраховано та побудовано автором. 

 

За умовами, заданими нами на основі офіційної статистики, можна 

стверджувати: чим вищим є стратегічний ризик (рівень доларизації депозитів), 

тим нижчим має бути тактичний ризик (рівень трансформації). Загалом 

пропонований нами підхід розв’язує проблему, котра виникає через 
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встановлення виключно валютних лімітів, а також надає доволі гнучкий 

інструмент, у разі використання якого можна враховувати шокові ситуації та на 

основі якого приймати рішення про співвідношення стратегічного й тактичного 

ризиків. 

У четвертому розділі “Характерні особливості адаптації банківської 

системи України до фінансових шоків” розкрито особливості адаптації 

банківської системи України на рівні банків, фінансових регуляторів і держави 

за умови впливу фінансових шоків у 2008–2009 та 2014–2017 рр. 

Адаптація вітчизняної банківської системи до фінансових шоків у зазначені 

періоди реалізувалася за різними сценаріями на рівні фінансових регуляторів і 

держави, тимчасом як банки переважно використовували вже традиційний 

інструментарій. Показано, що застосування банками інструментів адаптації до 

фінансових шоків великою мірою залежало від форми власності. Банки з 

державним капіталом у період дії фінансових шоків активно користувалися 

кредитами рефінансування НБУ та механізмами рекапіталізації як основними 

інструментами адаптації, котрі додатково підкріплювалися, в тому числі, 

неекономічними й неконкурентними методами держави, а саме 

переспрямуванням коштів бюджетних установ із приватних банків до 

державних. Банки з іноземним капіталом здебільшого покладалися на кошти 

материнських банків, а банки з приватним вітчизняним капіталом – на підтримку 

акціонерів. 

Аналіз банкрутств банків під час розвитку шокових ситуацій у 2008–2009 і 

2014–2015 рр. засвідчив високий рівень адаптації до фінансових шоків банків із 

іноземним капіталом та проблематичність адаптації до них українських банків із 

приватним капіталом. Розгляд запропонованого в роботі показника відношення 

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

депозитами в національній валюті дає підстави для висновку, що в умовах 

девальвації національної валюти його бажане значення має перевищувати 

одиницю, і це є однією, але не виключною, передумовою стійкості банку до шоку 

зміни валютного курсу. 

На базі оцінки впливу фінансових шоків на кредитному й валютному ринках 

на кредитну діяльність банків з’ясовано, що основними інструментами адаптації 

стали: переорієнтація на нові напрями кредитування, зміна структури кредитів 

за валютами (дедоларизація переважно через відмову від валютного 

кредитування та валютну реструктуризацію кредитів) і строками (переорієнтація 

на короткострокові кредити в національній та іноземній валюті, істотне 

зростання валютних кредитів понад п’ять років через їх пролонгацію), 

скорочення обсягів кредитування, передусім домогосподарств. 

Виконаний у роботі кореляційно-регресійний аналіз ключових показників 

стану банківської системи України засвідчив надзвичайно сильний вплив 

доларизації активів і зобов’язань банків на її стійкість.  

Підтверджено гіпотези, що вплив шоків валютного ринку призводить до: 

зростання показників відношення проблемних кредитів до капіталу й відповідно 

проблемних кредитів до загальної суми наданих кредитів, зниження показника 
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відношення регулятивного капіталу до зважених за ступенем ризику активів, 

зменшення зобов’язань і в національній, і в іноземній валютах. Частково 

підтверджено вплив шоків валютного ринку на показники відношення 

зобов’язань у іноземній та національній валютах відповідно до кредитів у 

іноземній і національній валютах, разом із тим не підтверджено однозначність 

впливу на обсяг кредитів (розміри кредитів у іноземній валюті зменшуються, а 

кредитів у національній валюті можуть як скорочуватися, так і збільшуватися). 

Стосовно впливу шоків кредитного ринку варто зауважити, що підтверджено 

вплив на показники ліквідності, зокрема відношення ліквідних активів до 

сукупних. Інша гіпотеза – що показники обсягів кредитів повинні знизитися 

через проблеми з уже наданими кредитами та невелику чисельність 

позичальників із позитивною кредитною історією – не знайшла підтвердження. 

Вплив шоків депозитного ринку на розміри кредитів є однозначним: скорочення 

їх розмірів на тлі зменшення обсягів зобов’язань. 

Доведено, що набір інструментів адаптації, котрі використовувалися 

фінансовими регуляторами, залежить від ситуації в банківській системі й від 

стратегічної візії, що обирається фінансовими регуляторами. Так, під час дії 

шоків у 2008–2009 рр. головна мета НБУ полягала в максимальному збереженні 

банків, а в 2014–2017 рр. – якнайбільшому виведенні неплатоспроможних 

банків.  

На основі аналізу інструментів адаптації фінансових регуляторів до шоків 

на депозитному ринку визначено особливості їх застосування фінансовими 

регуляторами. Так, і в 2008–2009 рр., і в 2014–2017 рр. НБУ були застосовані 

інструменти рефінансування, однак у другому періоді вони переважно 

адресувалися державним банкам і націоналізованому АТ “Приватбанк”, що в 

кінцевому підсумку порушило питання ефективності використання коштів 

рефінансування. Також у другому періоді було підвищено прозорість 

здійснюваних операцій порівняно з 2008–2009 рр. Змінилися підходи до 

застосування такого інструменту, як уведення тимчасової адміністрації до 

банків, а коригування законодавства в частині гарантування вкладів дало змогу 

істотно скоротити строки доступності вкладів для вкладників банків, котрі 

виявилися неплатоспроможними. 

З’ясовано, що недооціненим, але надзвичайно потужним інструментом 

адаптації до шокових ситуацій є транспарентність та інформаційне забезпечення 

діяльності фінансових регуляторів, і зазначено, що в суспільстві сформувалося 

здебільшого негативне його сприйняття, отже, слід кардинальним чином 

посилити комунікаційну політику цих регуляторів. Зменшення асиметрії 

інформації є важливою передумовою ефективної адаптації до шокових ситуацій. 

Обґрунтовано потребу в реалізації низки заходів на рівні ФГВФО, котрі 

сприятимуть як підвищенню рівня довіри населення (збільшення максимальної 

суми відшкодування, введення підвищеної суми гарантування для окремих видів 

вкладів), так і примноженню його ресурсів (входження АТ “Ощадбанк” до 

системи гарантування вкладів, збільшення суми вкладу, що не відшкодовується). 
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Аналіз застосування інструментів адаптації до шоків кредитного ринку на 

рівні фінансових регуляторів показав, що і в 2008–2009 рр., і в 2014–2017 рр. 

було використано стандартний набір інструментів монетарної й частково 

макропруденційної політики, а також закладено фундамент розширення 

інструментарію макропруденційної політики. Водночас у світі є значно ширший 

потенціал застосування інструментів згаданої політики, який може бути 

імплементований у банківську систему України.  

У п’ятому розділі “Стратегічні пріоритети адаптації банківської 

системи до фінансових шоків” обґрунтовано доцільність розвитку адаптивного 

потенціалу банківської системи, досліджено роль буферів капіталу та 

формування резервів як інструментів адаптації до фінансових шоків, а також 

доведено необхідність розширення практики застосування інструментів 

макропруденційної політики в розбудові адаптивного потенціалу банківської 

системи України. 

Стратегічні пріоритети адаптації банківської системи до фінансових шоків 

пропонується розглядати в рамках тріади “банки – фінансові регулятори – 

держава”. Варто наголосити, що розбудова адаптивного потенціалу як 

комплексу характеристик банківської системи, котрі підвищують її фінансову 

стійкість до впливу цих шоків, відбувається переважно в міжшокові періоди. 

На рівні банків адаптивний потенціал розвивається головним чином в 

післяшоковий період, що передбачає передусім запровадження інноваційних 

фінансових технологій у банківській діяльності (сек’юритизація, необанки 

тощо). Водночас використання таких технологій без належного регулювання 

може призводити до виникнення “моменту Мінскі” в довгостроковій 

перспективі. 

На рівні регуляторів у межах розбудови адаптивного потенціалу 

пропонується забезпечувати посилення фінансової стійкості банків із розвитком 

їхніх інноваційних фінансових технологій. У цьому випадку наголос варто 

зробити на двох позиціях. По-перше, вимоги до банків повинні не лише 

забезпечувати відповідність капіталу активним операціям банків, а й 

збільшувати подушку безпеки шляхом створення буферів капіталу та резервів. 

Аналіз динаміки резервів у досліджуваних країнах засвідчив, що в умовах дії 

шоків їх доформування не можливе, тому така подушка має формуватися в 

нешоковий період, оскільки різка зміна вимог до створення резервів під час 

розгортання фінансових шоків тільки погіршить ситуацію. Відмінною рисою 

фінансових регуляторів є формування адаптивного потенціалу до дії фінансових 

шоків, у міжшоковий період. 

По-друге, необхідно запровадити запобіжники накопичення дисбалансів, 

котрими є інструменти макропруденційного регулювання. Встановлення 

обмежень на обсяги кредитування, що можливі в рамках макропруденційної 

політики, здатне як згладити кредитні буми, особливо в секторі споживчого 

кредитування, так і певною мірою компенсувати відсутність буферів капіталу 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 

Наявність нормативно-правового забезпечення (НПЗ) і практичне 

використання (ПВ) інструментів макропруденційної політики для 

обмежень у сфері банківського кредитування, 2016 – 2018 рр. 

Країна 

Обме-

ження на 

зростання 

обсягів 

кредитів 

Інші обме-

ження 

кредитних 

бумів 

Обмеження 

в кредиту-

ванні 

населення 

Відношення 

кредиту до 

забезпечення 

Відношення 

кредиту до 

доходу 

Обме-

ження на 

кредити в 

іноземній 

валюті 

НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ НПЗ ПВ 

США   + +         

Німеччина             

Франція      +        

Великобританія         + +   

Польща   + + + + + +   + + 

Чехія   + +   + + + +   

Угорщина       + +     

Словаччина       + + + +   

Румунія   +    + +     

Болгарія   + +         

Словенія   + +   + +     

Хорватія   + + + +       

Литва   + +   + +     

Латвія   + +  + + +     

Естонія       + +     

Азербайджан             

Вірменія   + + + + +      

Білорусь       + +   + + 

Грузія   + +       + + 

Молдова           + + 

Україна           + + 

Складено за даними звіту про макропруденційну політику. 

 

Найбільш контроверсійна роль у розбудові адаптивного потенціалу 

належить державі, чиїми завданнями, на наш погляд, мають бути: по-перше, 

нормативно-правове забезпечення (прийняття законів, які дадуть змогу зробити 

банківську систему більш стійкою – це прерогатива держави); по-друге, 

мінімізація диспропорцій у підтримці банків залежно від форми власності, 

особливо в умовах, коли держава є власником великої кількості системно 

важливих банків, а найкраще їх приватизація; по-третє, зважаючи на скорочення 
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періодів між циклами розвитку економіки, видається доцільним створення 

державою спеціального фонду для підтримки бізнесу в кризові періоди; по-

четверте, вона повинна брати активну участь у формуванні координаційних рад 

із фінансової стабільності. Синергетичний ефект функціонування таких рад буде 

досягнуто через підвищення їхнього статусу. 

Формування адаптивного потенціалу банківської системи до фінансових 

шоків за запропонованими характеристиками з урахуванням синергетичного 

ефекту завдяки об’єднанню зусиль банків, фінансових регуляторів і держави 

слугує фундаментом пом’якшення впливу фінансових шоків у майбутньому. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методологічні підходи та 

розроблено науково-практичні рекомендації, які в сукупності комплексно 

розв’язують наукову проблему адаптації банківської системи до фінансових 

шоків. Зокрема: 

1. Запропоновано концептуальний підхід до визначення сутності 

фінансових шоків, їхніх ознак і характеристик, а також підходів до їх 

класифікації. Основними ознаками фінансових шоків є: стохастичність, різка, 

істотна зміна ситуації, неконтрольованість і, в більшості випадків, реалізовані 

ризики. Наявність таких ознак практично унеможливлює розроблення та 

застосування індикаторів раннього попередження фінансових шоків, що помітно 

відрізняє їх від фінансових криз. Відмінністю перших від других є те, що 

наслідки фінансових шоків можуть бути й негативними, й позитивними, 

тимчасом як фінансових криз – виключно негативними. Запропонована 

класифікація фінансових шоків формує комплексне бачення, зокрема в контексті 

впливу на банківську систему. Доведено, що вони можуть виникати як зовні, так 

і всередині банківської системи, а також показано, що фінансові регулятори 

здатні виступати не тільки стабілізаторами банківської системи, а й 

продуцентами фінансових шоків. Класифікація таких шоків залежно від ринків, 

на котрих вони виникають, дала змогу, крім конкретизації їх сутності, 

сформувати системне бачення застосування інструментів адаптації до їх впливу 

на трьох рівнях: банків, фінансових регуляторів і держави. 

2. Зважаючи на економічну природу фінансових шоків, є потреба в 

розробленні інструментів подолання наслідків їх впливу, що уможливлюється в 

рамках концепції адаптації як процесу зміни характеристик банківської системи 

з метою припинення дії шоку, його локалізації та мінімізації витрат, а в 

кінцевому підсумку – відновлення стабільності цієї системи й підвищення її 

здатності до сприйняття майбутніх змін. Концептуально сформовано бачення 

адаптації як процесу, що включає шість основних блоків. Перший блок – 

структуризація на інституційні рівні: банки, фінансові регулятори й держава. 

Доведено, що в шокових ситуаціях можливості банків адаптуватись обмежені, 

однак на рівні фінансових регуляторів і держави припустиме застосування 

інструментів (нормативних, адміністративних, економічних), здатних 
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мінімізувати наслідки впливу фінансових шоків. Другий блок – цілі, котрі 

необхідно окреслити не тільки на оперативному і тактичному, а й на 

стратегічному рівнях. Третій блок – принципи, що утворюють фундамент 

ефективності адаптації банківської системи до фінансових шоків. Четвертий 

блок – види адаптації, крізь призму яких було проведено аналіз інструментів 

адаптації банківської системи до фінансових шоків. П’ятий блок – сукупність 

інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків, сформована 

залежно від видів фінансових шоків, котрі виникають на відповідних сегментах 

фінансового ринку. Шостий блок – критерії оцінювання ефективності адаптації 

банківської системи до фінансових шоків. 

3. Обґрунтовано, що методологія дослідження адаптації банківської 

системи до фінансових шоків містить теоретичну й емпіричну складові. В основу 

теоретичної складової покладено теорію фінансової крихкості (нестабільності) 

Х. Мінскі. Емпірична складова створює підґрунтя для використання економіко-

статистичних методів, котрі уможливлюють вимірювання та порівняння 

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

інструментів адаптації. Здійснено бенчмаркінг фінансових систем розвинутих 

країн і тих, що розвиваються. У розрізі трьох груп аналізованих країн (перша 

включає США, Великобританію, Францію, Німеччину; друга – Польщу, 

Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, Словенію, Болгарію, Хорватію, країни 

Балтії; третя – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну) 

виявлено такі тенденції: збільшення фінансової глибини небанківських 

фінансових установ у переважній частині досліджених країн та помітне 

відставання країн третьої групи від решти. Удосконалено розрахунок показника 

фінансової глибини з урахуванням ступеня доларизації. Обґрунтовано 

доцільність застосування скорингового підходу при оцінюванні фінансових 

шоків, який дає можливість проводити порівняння не лише в часі, а й між 

країнами. 

4. Систематизовано фінансові шоки депозитного ринку, серед котрих 

найбільш значущим для банків є шок відпливу вкладів. Розкрито специфіку 

цього шоку в трьох базових варіаціях: відплив вкладів із одного банку, 

системного банку та переважної частини банків, а також його наслідків для 

банківської системи за наявності гарантування вкладів. Вплив зазначеного шоку 

залежить від низки чинників, серед яких релевантними є наявність або 

відсутність державної системи гарантування вкладів, а також частки депозитів у 

зобов’язаннях банків. Основна увага при аналізі інтенсивності відпливу вкладів 

приділялася країнам третьої групи, де депозити відіграють визначальну роль у 

формуванні ресурсів банків. 

5. Показано, що дестабілізація банківської системи як розвинутих 

країн, так і тих, що розвиваються, великою мірою зумовлена шоками кредитного 

ринку. Запропоновано комплексний підхід до аналізу цих шоків шляхом їх 

структуризації на такі складові: кредитні буми, стрімке зростання проблемної 

заборгованості, зупинка в кредитуванні, а також різка зміна ціни кредитів, що є 

основою для застосування інструментів адаптації на відповідних інституційних 
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рівнях. Аналіз у розрізі обраних для дослідження груп країн засвідчив, що банки 

й розвинутих країн, і тих, що розвиваються, неадекватно оцінювали достатність 

резервів, тому гостро постала проблема неякісних кредитів. Найбільш шокові 

зміни спостерігалися в третій групі країн, зокрема за показником відношення 

проблемних кредитів до валових та у зв’язку з необхідністю доформування 

резервів за наданими банками кредитами. Основними причинами виникнення 

проблемної заборгованості стали: кредитні буми, завищені очікування щодо 

кредитоспроможності позичальників, падіння темпів економічного зростання, 

підвищення кредитних процентних ставок і коливання валютних курсів.  

6. З’ясовано, що на функціонування банків країн Східного партнерства 

сильно впливає значна доларизація депозитів і кредитів. Причинами депозитної 

доларизації є: високий рівень інфляції та інфляційних очікувань, істотна 

девальвація національної валюти й, відповідно, наявність девальваційних 

очікувань, ефект гістерезису, інтегрованість до міжнародних ринків, корупція та 

тіньова економіка. Значна доларизація кредитів зумовлена їх захистом від 

інфляції й девальвації, підтримки учасників зовнішньоекономічних відносин, а 

також депозитною доларизацією. Показано, що розрахунок індексів доларизації 

банківських кредитів і депозитів в умовах дії фінансових шоків потребує 

вдосконалення (й це було продемонстровано в роботі), та запропоновано 

авторський підхід, оскільки за використання класичного підходу в разі раптової 

девальвації національних валют не враховуються різкі зміни валютного курсу. 

Аналіз гепів між доларизованими кредитами й депозитами банків дав змогу 

точніше оцінити можливості валютної трансформації щодо забезпечення їх 

ефективної діяльності та запропонувати відповідні моделі для визначення 

доцільності та обсягів валютної трансформації. 

7. Результати дослідження засвідчили неналежну ефективність 

інструментів адаптації до шоків депозитного ринку на рівні банків. Показано, що 

на рівні фінансових регуляторів і держави потенціал таких інструментів 

достатній для швидкого подолання депозитних шоків. Одним із інструментів є 

гарантування вкладів, однак, з огляду на відплив вкладів у розвинутих країнах 

під час глобальної фінансової кризи, цей запобіжник може не спрацьовувати. 

Доведено, що ефективне функціонування системи гарантування вкладів має 

відповідати певним очікуванням вкладників, наприклад у частині максимальної 

суми відшкодування, видів вкладів, за котрими можливе відшкодування, і 

строків їх доступності. У зв’язку з цим напрями вдосконалення системи 

гарантування вкладів в Україні були обґрунтовані з двох позицій – розширення 

можливостей фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 

адаптації системи гарантування вкладів до сучасних реалій, зокрема в контексті 

приєднання до директив ЄС з гарантування вкладів. 

8. Сформовано систему інструментів адаптації до шоків кредитного 

ринку на рівні банків, фінансових регуляторів і держави. На відміну від 

інструментів адаптації до шоків депозитного ринку, інструменти адаптації до 

шоків кредитного ринку на рівні банків є високоефективними. Так, у разі різкого 

зростання обсягів проблемної заборгованості можуть бути використані такі 
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інструменти: реструктуризація заборгованості, пошук банку-партнера для 

перекредитування, зміна напрямів кредитування, оптимізація витрат банку та 

зменшення процентної маржі, співпраця з міжнародними фінансовими 

установами, ліквідація проблемної заборгованості. Інструменти адаптації, які 

застосовуються фінансовими регуляторами в рамках реалізації монетарної й 

макропруденційної політики, багатофункціональні та ефективні щодо подолання 

більшості шоків кредитного ринку. Інструменти адаптації на рівні держави 

пристосовані до використання в постшоковий період. 

9. Систематизовано інструменти адаптації до шоків валютного ринку, 

а також окреслено їх недоліки. У результаті, на основі розгляду моделей 

валютної трансформації (нульова валютна трансформація, трансформація 

депозитів у національній валюті в кредити в іноземній валюті, трансформація 

валютних депозитів у кредити в національній валюті), запропоновано модель, 

яка структурує дохідність банку на три складові залежно від валюти залучених 

депозитів і валюти наданих кредитів. В основу моделі покладено припущення 

про доцільність трансформації валютних депозитів у кредити в національній 

валюті через істотну різницю в процентних ставках, характерну для країн третьої 

групи. На базі моделі проводиться аналіз двох управлінських підходів – 

стратегічного й тактичного. Перший характеризується часткою депозитів у 

іноземній валюті в сукупному обсязі депозитів, другий – часткою трансформації 

таких депозитів у кредити в національній валюті. Управління ризиками 

доларизації ґрунтується на застосуванні CVaR (Conditional Value-at-Risk), що дає 

можливість ефективно враховувати вплив потенційних валютних шоків. 

Відповідно розроблені адаптивні стратегії, що базуються на побудові 

співвідношень депозитів та кредитів банку в різних валютах. 

10. Виконано кореляційно-регресійний аналіз впливу фінансових шоків 

на показники фінансової стійкості банківської системи, котрий засвідчив: шоки 

валютного ринку у формі девальвації національної валюти спричиняють 

збільшення показника відношення проблемних кредитів до капіталу й, 

відповідно, проблемних кредитів до загальної суми наданих кредитів, 

зменшення показника відношення регулятивного капіталу до зважених за 

ступенем ризику активів, зниження зобов’язань як у національній, так і в 

іноземній валютах; шоки кредитного ринку зумовлюють підвищення показників 

ліквідності, зокрема, відношення ліквідних активів до сукупних; шоки 

депозитного ринку призводять до скорочення сум кредитів на тлі зменшення 

обсягів зобов’язань. Швидкість адаптації залежить як від інтенсивності 

фінансових шоків, так і від їх тривалості, а також вихідних значень показників, 

що перебувають під впливом відповідних шоків. 

11. Аналіз впливу фінансових шоків на банківську систему України 

протягом двох криз (глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. та локальної 

банківської кризи 2014–2017 рр.) підтвердив, що інструменти адаптації для 

досягнення оперативних і тактичних цілей домінують над тими, які слугують 

реалізації стратегічних цілей. Ефективне застосування інструментів адаптації 

гальмувалося тривалим терміном прийняття рішень, зокрема в частині 
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використання таких інструментів до шоків кредитного й валютного ринків. 

Порівняння застосування інструментів адаптації банківської системи до 

фінансових шоків у цих два періоди дає підстави стверджувати таке. По-перше, 

тоді активна адаптація та розбудова нових моделей поведінки переважали над 

пасивним пристосуванням до фінансових шоків. По-друге, банки з різною 

формою власності використовували неоднакові інструменти адаптації, є випадки 

неконкурентної поведінки, наприклад щодо підтримки банків із державною 

формою власності, а в окремих випадках – і специфічним статусом. По-третє, 

цілі адаптації фінансових регуляторів до фінансових шоків зазнали 

кардинальних змін: якщо під час впливу шоків у 2008–2009 рр. головною метою 

НБУ був порятунок банків, то у 2014–2017 рр. – виведення більшості 

неплатоспроможних банків із ринку. Зміна цілей позначилася й на інструментарії 

адаптації, котрий теж набув шокового характеру. По-четверте, на рівні держави 

є потреба у створенні спеціальних агентств із викупу проблемних кредитів банків 

та, як варіант, випуску на основі придбаних активів цінних паперів, що 

гарантуватимуться державою й викуповуватимуться банками. Такий механізм 

сприяє очищенню балансів банків від проблемних кредитів, розмороженню 

резервів, відновленню кредитування.  

12. Обґрунтовано доцільність розвитку адаптивного потенціалу 

банківської системи та запропоновано розглядати його на трьох інституційних 

рівнях – держави, фінансових регуляторів, банків – у розрізі трьох блоків 

характеристик: організаційному, технологічному, ресурсному. Однією із 

характерних ознак фінансових шоків є випадковість, отже, неможливо 

заздалегідь передбачити виникнення фінансових шоків, однак можна створити 

базу для мінімізації наслідків їх впливу. Організаційні характеристики 

стосуються специфіки функціонування фінансових установ та їхніх регуляторів, 

а також їх об’єднань і координації їхньої діяльності. Технологічні 

характеристики пов’язані з розробленням відповідного інструментарію для 

адаптації до фінансових шоків, зокрема в частині віднайдення балансу між 

економічними й адміністративними інструментами. Ресурсні характеристики – 

це комплекс інформаційних, трудових і фінансових ресурсів, котрі можуть бути 

використані для мінімізації втрат від впливу фінансових шоків.  

13. Визначено напрями розвитку адаптивного потенціалу банківської 

системи України в розрізі тріади: держава, фінансові регулятори та банки. На 

рівні держави це затвердження нормативно-правових актів, які сприятимуть 

адаптивній стійкості банківської системи (вдосконалення функціонування 

ринків капіталу, роботи з проблемними активами банків, захисту прав 

кредиторів); підвищення ефективності функціонування банків із державною 

власністю і зменшення участі в них держави; створення спеціального фонду для 

підтримки бізнесу в кризові періоди; активна участь у формуванні й 

функціонуванні рад із фінансової стабільності. На рівні фінансових регуляторів 

доцільно посилити їх взаємодію між собою та державою шляхом активізації 

діяльності й розширення повноважень рад із фінансової стабільності та зміни їх 

характеру від координаційного й рекомендаційного до регулятивного, 
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прискорення імплементації інструментарію макропруденційної політики. На 

рівні банків розбудова адаптивного потенціалу можлива завдяки створенню 

координаційно-регулятивних органів і посилення самодисципліни у здійсненні 

банківської діяльності, вдосконаленню інструментів хеджування, зміні підходів 

до роботи з проблемними активами, використанню технологій штучного 

інтелекту при прийнятті рішень, розробленню новітніх фінансових технологій. 

14. Обґрунтовано доцільність розширення застосування інструментів 

макропруденційної політики в країнах, що розвиваються, зокрема в Україні. 

Аналіз засвідчив, що використання інструментів капіталу в рамках реалізації 

макропруденційної політики є ефективним чинником мінімізації наслідків 

впливу фінансових шоків, однак через брак історичних даних у таких країнах 

вони мають обмежений потенціал застосування. У зв’язку з цим запропоновано 

передусім запроваджувати в практику такі ефективні інструменти, як 

встановлення обмежень на зростання обсягів кредиту і граничних значень на 

певні показники, а саме: відношення суми кредиту до вартості забезпечення, 

відношення суми кредиту до обсягу доходу, відношення платежів за кредитом 

до доходу позичальника. 
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Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних 

засад дослідження фінансових шоків у контексті адаптації до їх впливу 

банківської системи, а також розробленню практичних рекомендацій щодо 

застосування інструментів адаптації та розбудови адаптивного потенціалу 

банківської системи.  

Розроблено концепцію адаптації банківської системи до фінансових шоків 

і розкрито механізм її реалізації в розрізі фінансових шоків, які виникають на 

кредитному, валютному, депозитному та фондовому ринках. Доведено, що 

стратегічним пріоритетом адаптації банківської системи до фінансових шоків 

повинна стати розбудова її адаптивного потенціалу в контексті тріади “банки – 

фінансові регулятори – держава” за трьома основними характеристиками: 

організаційними, технологічними й ресурсними. Сформовано систему 

інструментів адаптації банківської системи до фінансових шоків залежно від 

інституційних рівнів і ринків, на котрих вони виникають, а також 

охарактеризовано їх дієвість на прикладі розвинутих країн і тих, що 

розвиваються. Доведено, що в останніх шоки валютного ринку мають 

надзвичайний вплив на стабільність банківської системи через високий ступінь 

її доларизації. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення адаптивної 

стійкості банківської системи України до фінансових шоків, які можуть 

виникати на депозитному, кредитному та валютному ринках. 

Ключові слова: адаптація банківської системи, фінансова система, 

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

фінансова стабільність, фінансова стійкість, гарантування вкладів, проблемні 

кредити, девальвація валюти, адаптивний потенціал банківської системи. 
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университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена развитию теоретико-

методологических основ исследования финансовых шоков в контексте 

адаптации к их воздействию банковской системы, а также разработке 

практических рекомендаций по применению инструментов адаптации и 

развитию адаптивного потенциала банковской системы. 

Разработана концепция адаптации банковской системы к финансовым 

шокам и раскрыт механизм ее реализации в разрезе финансовых шоков, 

возникающих на кредитном, валютном, депозитном и фондовом рынках. 

Доказано, что стратегическим приоритетом адаптации банковской системы к 

финансовым шокам должно стать развитие ее адаптивного потенциала в 

контексте триады “банки – финансовые регуляторы – государство” по трем 

основным характеристикам: организационным, технологическим и ресурсным. 
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Сформирована система инструментов адаптации банковской системы к 

финансовым шокам в зависимости от институциональных уровней и рынков, на 

которых они возникают, а также охарактеризована их действенность на примере 

развитых и развивающихся стран. Доказано, что в последних шоки валютного 

рынка имеют чрезвычайное влияние на стабильность банковской системы из-за 

высокой степени ее долларизации. Разработаны практические рекомендации по 

повышению адаптивной устойчивости банковской системы Украины к 

финансовым шокам, которые могут возникать на депозитном, кредитном и 

валютном рынках. 

Ключевые слова: адаптация банковской системы, финансовая система, 

финансовые шоки, финансовые кризисы, финансовые регуляторы, финансовая 

долларизация, финансовая стабильность, финансовая устойчивость, 

гарантирование вкладов, проблемные кредиты, девальвация валюты, 

адаптивный потенциал банковской системы. 

ABSTRACT 

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

Qualification scientific work on the manuscript rights.  

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

Finance and Credit. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 

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

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

practical recommendations on application of adaptation instruments and to develop 

adaptive potential of banking system of Ukraine. 

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

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

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

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

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

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

financial markets, are more random and poorly controlled. To overcome them, it is 

necessary to adapt the banking system as the process of changing its characteristics at 

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

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

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

been conceptually formed. These components are: institutional levels; goals that need 

to be formed not only at the operational and tactical levels, but also at the strategic one; 

principles that form the foundation of the effectiveness of the banking system 

adaptation to financial shocks; types of adaptation which allowed to analyze the 

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

instruments for adapting the banking system to financial shocks which was formed 

depending on the types of financial shocks that occur in the relevant segments of the 
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financial market; assessment criteria for the effectiveness of the banking system 

adaptation to financial shocks. 

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

adaptation to financial shocks should contain both theoretical and empirical 

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

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

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

and comparing indicators. 

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

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

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

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

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

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

resoned out that developing countries are more sensitive to the impact of financial 

shocks based on the analysis of the integrated indicator. 

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

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

(a sharp change in the exchange rate under high levels of financial dollarization), credit 

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

shocks (outflow of deposits). Stock market shocks appeared not to be relevant due to 

underdevelopment of the market itself and due to low activity of banks in this market 

in the researched countries. 

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

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

dollarization of deposits and loans. In this regard, the calculation of a number of 

indicators has been improved. 

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

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

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

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

impact of deposit market shocks, in particular, the outflow of deposits, and therefore 

the most effective instruments to overcome shocks in the deposit market are the ones 

used by financial regulators and in some cases by the state.  

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

the credit market, which are used at the level of banks, are quite effective in both 

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

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

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

macroprudential policy instruments and the creation of special institutions to acquire 

distressed assets. 

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

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

countries need to be improved. Based on the consideration of currency transformation 
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models, the model that structures the bank's profitability into corresponding three 

components has been proposed. The model is based on the hypothesis of the feasibility 

of transforming foreign currency deposits into loans in the national currency due to the 

significant difference in interest rates typical to the Eastern Partnership countries. The 

model was the basis for the analysis of two components of dollarization – the strategic 

one (the share of foreign currency deposits in the total volume of deposits) and the 

tactical one (the share of transformation of such deposits into loans in the national 

currency). The management of these components is based on the application of 

Conditional Value-at-Risk (CVaR). 

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

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

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

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

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

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

institutional levels have undergone significant changes and have been significantly 

improved, but a number of these instruments remain underestimated. 

It has been proved that the strategic priority of the banking system adaptation to 

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

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

technological and resource characteristics. 

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

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

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

adaptive potential of the banking system. 

 


