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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ 

ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Функціонування бізнесу в ринкових умовах передбачає 

стратегічну орієнтацію на забезпечення стабільного розвитку, тобто 

оптимальне поєднання ефективного використання ресурсів, 

розширення присутності на ринку, стійкості до зовнішніх шоків, 

зростання вартості підприємства. Проте в умовах циклічності 

економічного розвитку бізнес-цілі мають узгоджуватися з 

макроекономічними тенденціями. Тому циклічне зростання економіки 

формує сприятливі умови для розширення бізнесу та зростання попиту 

на кредитні ресурси. Фінансові ринки розширюють грошову 

пропозицію, що прискорює циклічне зростання та інноваційне 

оновлення економіки. Для циклічного нарощування кредитної 

діяльності в одній частині економічного циклу або її звуження в іншій 

у розпорядженні банків має бути ресурсна база, гнучка до відповідних 

циклічних коливань попиту на грошовому ринку.  

Вітчизняні й зарубіжні науковці достатньо уваги приділяють 

формуванню ресурсного забезпечення діяльності банків, проте їх 

напрацювання переважно спрямовані на генерування рекомендацій 

щодо стійкого зростання кількісних параметрів ресурсного 

забезпечення та покращання якісних показників.  
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Однак надлишок ресурсів в умовах обмеження ділової активності 

підприємств в умовах циклічного спаду спричиняє ряд проблем у 

діяльності банків, зокрема зниження прибутковості через обмежені 

можливості кредитного використання коштів та надлишкові резерви, 

зростання ризиків банківської діяльності внаслідок розширення 

операцій спекулятивного характеру тощо. Отже ресурси банків мають 

гнучко реагувати на циклічні зміни в економіці, як і грошова 

пропозиція. Частково звуження банківських ресурсів відбувається за 

рахунок зменшення прибутку банків в кризових умовах та 

рефінансування з боку центрального банку. Також на циклічні зміни 

зобов’язань банків впливає зменшення ділової активності бізнесу, що 

відповідно зменшує мультиплікацію депозитів.  

Для виходу з циклічної кризи та наступної економічної депресії 

центральні банки традиційно застосовують політику кількісного 

пом’якшення, що передбачає зниження ключової ставки та зростання 

грошової пропозиції. Проте центральні банки формують лише грошову 

базу, а більша частина кредитних грошей формується саме 

комерційними банками в процесі кредитної діяльності. Так провідні 

фахівці з монетарного регулювання НБУ В. Лепушинський і С. 

Ніколайчук акцентують увагу на тому, що центральний банк впливає 

на пропозицію грошей через управління процентними ставками, а 

ресурсне забезпечення розширення банківського кредитування 

формують безпосередньо банківські установи [1]. Тобто в умовах 

зростання або зменшення попиту на кредитні ресурси спрацьовують 

важелі ринкового саморегулювання економіки і циклічні зміни обсягів 

ресурсного забезпечення – об’єктивне економічне явище. 
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ЕФЕКТ ВИТІСНЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ВНУТРІШНІХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ 

Аналізуючи вплив державного боргу на економічний ріст країни, 

важливо з’ясувати його взаємозв’язок з іншими економічними 

параметрами, зокрема з інвестиційною активністю приватного сектора. 

Щоб уникнути негативних наслідків підвищення відсоткових ставок як 

результату стимулюючої політики, уряд в Україні збільшує державні 

витрати, виходячи на ринок грошей. Однак згідно кейнсіанської моделі 

макроекономічної рівноваги, це також зумовлює зростання попиту на 

гроші, а внаслідок цього – й відсоткових ставок, що робить кредитні 

ресурси недоступними для приватного сектору економіки. Зв’язок між 

бюджетним дефіцитом, зростанням відсотковиї ставок та зниженням 

позикової активності приватного сектора відомий як ефект витіснення. 

https://voxukraine.org/uk/yak-stvoryuyutsya-groshi-i-yaka-v-tsomu-protsesi-rol-natsbanku-spojler-ne-golovna/?fbclid=IwAR23TyxDktWy3_fpaWkYzJSrUNhjV9Aney0TykaIeHd82VXfds7h3mOqTYk
https://voxukraine.org/uk/yak-stvoryuyutsya-groshi-i-yaka-v-tsomu-protsesi-rol-natsbanku-spojler-ne-golovna/?fbclid=IwAR23TyxDktWy3_fpaWkYzJSrUNhjV9Aney0TykaIeHd82VXfds7h3mOqTYk
https://voxukraine.org/uk/yak-stvoryuyutsya-groshi-i-yaka-v-tsomu-protsesi-rol-natsbanku-spojler-ne-golovna/?fbclid=IwAR23TyxDktWy3_fpaWkYzJSrUNhjV9Aney0TykaIeHd82VXfds7h3mOqTYk
https://voxukraine.org/uk/yak-stvoryuyutsya-groshi-i-yaka-v-tsomu-protsesi-rol-natsbanku-spojler-ne-golovna/?fbclid=IwAR23TyxDktWy3_fpaWkYzJSrUNhjV9Aney0TykaIeHd82VXfds7h3mOqTYk

