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Використання сценаріїв для управління банківськими портфелями та оцінки 
ризиків означає виконання даними аналітичними методами функції надбудови 
(структури), в межах якої відповідні керівники можуть діяти в майбутньому 
та експериментувати з різними варіантами і наслідками своєї діяльності. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Банківське кредитування є дуже суттєвим чинником для стабілізації і роз-
витку економіки, даючи можливість позичальникам залучати ресурси для за-
безпечення розширеного відтворення і споживання. У той же час сучасний 
стан економічного розвитку, коли економіка України не може подолати кри-
зу, нестабільність національної валюти, ліквідація банків прямо чи опосеред-
ковано впливають на надання банківських кредитів в Україні. 
Аналізу стану та динаміки надання банківських кредитів в Україні присвя-

тили увагу багато вітчизняних учених: Т.Ф. Григораш, С.С. Пільгуй [1], 
Н.С. Островська, Н.В. Грапко [2], Я. Чайковський [3] та ін. Водночас виникає 
потреба вивчення динаміки банківського кредитування в Україні у сучасних 
умовах. Тому метою нашого дослідження було виявлення тенденцій розвитку 
банківського кредитування за досить тривалий період — з 2005 р. по 2016 р.  
Загалом за досліджуваний період існувала тенденція до зростання креди-

тів, наданих нефінансовим корпораціям (рис. 1). 
Значення коефіцієнта лінійного рівняння тренду показує, що залишки кре-

дитів, наданих банками, за 2005–2016 рр. збільшувалися щорічно у серед-
ньому на 52260 млн грн. 
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Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих нефінансовим корпораціям 

Побудовано авторами за [4] 
 
Структура банківського кредитування у розрізі валют за досліджуваний 

період постійно змінювалася. Домінування національної валюти у наданні 
банківських кредитів простежувалося у 2010–2013 рр. (рис. 2). 

  

Рис. 2. Динаміка структури кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, у розрізі валют 

Побудовано авторами за [4] 
 
Позитивні і негативні тенденції банківського кредитування відобразили як 

небажання позичальників ризикувати у нестабільній економічній і політичній 
ситуації у державі, так і потреби ринку — фінансування за рахунок як націо-
нальної, так і іноземної валют. 
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КРИЗА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:  
ДИНАМІКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Українська криза пов’язана зі зменшенням реального ВНП і падіння сере-
днього рівня доходів. Криза є перспективою стрімкого обвалу української ва-
люти і ще більш швидкого виснаження її валютних резервів, щоб оплачувати 
високі зовнішні боргові навантаження. Щоб зупинити крах валюти, потрібне 
втручання Центрального банку. Валюта обвалюється і є невеликі валютні  
резерви, криза стрімко загострюється [3]. 
З початку року вартість валюти впала на 20 % по відношенню до долара. 

Це означає, що зростання інфляції на імпортні товари всіх видів, за вираху-
ванням витрат на споживання українцями, менше інвестицій бізнесу в Україні, 
а, отже, і подальшого уповільнення економічного зростання. 
Падіння валюти означає, що Центральному банку України також доведеть-

ся підняти внутрішні процентні ставки, що сповільнить економіку на нову 
висоту, оскільки внутрішнє споживання та інвестиції ще більше зменшяться. 
Зростання ставок також виливаються в уповільнення припливу прямих іно-
земних інвестицій в Україну, з подібними ефектами [3].  
Порівнючи динаміку наданих кредитів і залучених депозитів фізичних осіб 

в Швеції та Україні, можна визначити ряд характерних особливостей (рис. 1). 
Така разюча різниця між обсягами демонструє значний розрив у рівнях ро-

звитку банківського сектору в Україні та Швеції, а також у рівнях загального 
економічного розвитку та відкритості економіки. А, отже, українському 
уряду слід обрати за мету покрокову стратегію розвитку банківського ринку 
задля ефективного його функціонування та повернення довіри фізичних та 
юридичних осіб. 




