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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процеси фінансової глобалізації, лібералізації руху 

капіталів, концентрації та трансформації у банківській сфері, приводять до укрупнення 

банків і формування таких інституційно-структурних угрупувань, як системно важливі 

банки. Системно важливі банки концентрують значні обсяги капіталу, активів та 

зобов’язань, характеризуються великим обсягом і складністю операцій, системною 

пов’язаністю та складною замінністю, а порушення чи диспропорції в їх діяльності 

можуть призвести до значних збитків у банківській системі та економіки в цілому. 

Остання світова криза переконливо засвідчила визначальну роль системно 

важливих банків у можливості провокування кризових явищ як в масштабах окремої 

країни, так і світу в цілому. За таких обставин набувають особливого значення питання 

ідентифікації, регулювання та нагляду за системно важливими банками. Міжнародний 

досвід свідчить, що системно важливі банки потребують особливого режиму 

пруденційного регулювання і нагляду. На національному рівні регулятори мають 

визначити перелік та адекватні заходи щодо банків, які є системно важливими. 

Завдання вибору ефективних та дієвих підходів до визначення та подальшого 

регулювання діяльності системно важливих банків є актуальним й для України.  

Таким чином, значимість системно важливих банків, наявність проблем у їх 

функціонуванні, необхідність обґрунтування критеріїв віднесення банків до системно 

важливих та розроблення спеціальних заходів їх регулювання і нагляду визначають 

важливість вирішення цих питань у вітчизняній банківській практиці. 

Теоретичні засади діяльності системно важливих банків досліджуються у працях 

вчених-економістів: Т. Адріана, П. Прата, Я. Анвара, К. Сорамакі,  

Ч. Джоу, Ц. Фурфіне, М. Бека, Дж. Чепмена, Р. Гаррета, Г. фон Петера, 

М. Бруннермеіера, М. Сеговьяно, Ц. Гоодхарта, Ц. Борю, К. Цатсароніса, Ц. Чжу, 

К. Хуана, Х. Чжоу, Х. Чжу, Ф. Алєскерова, І. Івасіва, А. Кияка, Г. Карчевої, 

В. Міщенка, С. Науменкової, В. Новікової, М. Новікової, Г. Пенікаса, О. Примостки, 

Р. Набока, та інших. 

Водночас недостатньо дослідженими залишаються питання щодо розробки 

методичних підходів і практичних рекомендацій щодо встановлення якісних критеріїв 

та кількісних показників системної важливості вітчизняних банків з урахуванням 

міжнародних стандартів і особливостей розвитку банківської системи України. 

Подальших досліджень потребують питання удосконалення інструментарію 

регулювання та нагляду за системно важливими банками. Вище зазначене обумовило 

вибір теми дисертаційного дослідження, окреслило об’єкт, предмет дослідження, 

визначило його мету і завдання. 

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

робота виконана в межах плану наукових досліджень кафедри менеджменту 

банківської діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» на тему: «Удосконалення механізмів регулювання та 

управління діяльністю кредитних установ в умовах циклічного розвитку економіки» 

(державний реєстраційний номер 0112U002957). Внесок автора у виконання науково-

дослідної теми полягає в дослідженні теоретичних та практичних проблем 
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ідентифікації системно важливих банків, розробленні й обґрунтуванні методичних 

підходів щодо регулювання та нагляду за системно важливими банками. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного робити є поглиблення 

теоретико-методичних засад ідентифікації і оцінювання національних системно 

важливих банків та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки 

адекватних заходів їх регулювання і нагляду. 

Відповідно до визначеної мети в роботі передбачено розв’язання таких завдань: 

– узагальнити наукові підходи до трактування сутності поняття «системно 

важливий банк» та визначити ознаки системної важливості; 

– розглянути підходи до ідентифікації системно важливих банків з 

урахуванням міжнародних стандартів та світового досвіду; 

– систематизувати етапи процесу формування вибірки банків, за якими 

визначається ступінь системної важливості; 

– виокремити та обґрунтувати значимість критеріїв та індикаторів системної 

важливості; 

– розробити методику ідентифікації системно важливих банків України; 

– обґрунтувати пропозиції, щодо вдосконалення заходів превентивного 

нагляду з метою абсорбації ризиків діяльності системно важливих банків; 

– запропонувати інструменти моніторингу діяльності системно важливих 

банків для забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи; 

– обґрунтувати комплекс заходів Національного банку України щодо системи 

регулювання національних системно важливих банків. 

Об’єктом дослідження є діяльність системно важливих банків. 

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі 

ідентифікації та регулювання діяльності системно важливих банків. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувались 

загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. Логіко-діалектичний метод 

– для визначення сутності системно важливий банків, виявлення базових ознак 

системної важливості. Логіко-історичний метод – для дослідження генезису та 

еволюції системно важливих банків. Методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу 

– для дослідження переваг та недоліків підходів до ідентифікації системно важливих 

банків, оцінювання їх впливу на стабільність банківського сектору. Метод системного 

аналізу та узагальнення – для виявлення негативних та позитивних наслідків 

діяльності системно важливих банків, обґрунтування методичних підходів до їх 

ідентифікації. Математичні методи (стрес-тестування, симуляція, побудова індексів) 

та методи добування даних – для розробки методики ідентифікації, інструментів 

регулювання системно важливих банків. Графічний та побудови аналітичних таблиць 

– для наочного відображення результатів дослідження. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативно-правові акти, 

статистичні та аналітичні дані Національного банку України та вітчизняних банків, 

аналітичні матеріали Міжнародного валютного фонд (МВФ), Банку міжнародних 

розрахунків (BIS), Ради з фінансової стабільності при групі країн Великої двадцятки 

(G20), монографії і наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо дослідження 

питань ідентифікації та регулювання системно важливих банків. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-

методичних засад ідентифікації і оцінювання національних системно важливих банків 

та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх 

регулювання і нагляду. Основні положення, які визначають наукову новизну 

дисертаційної роботи: 

вперше: 

– запропоновано методичний інструментарій превентивного нагляду за 

діяльністю системно важливих банків шляхом побудови вектора Шеплі, що враховує 

частку кожного банку в загальному рівні системного ризику. Це дозволить вчасно 

ідентифікувати системні взаємозв’язки та накопичені диспропорції у діяльності 

системно важливих банків, які через механізми трансмісії ризиків можуть призвести 

до порушення керованості та неспроможності банківського сектору належним чином 

виконувати свої функції; 

удосконалено:  

– методичні підходи до ідентифікації системно важливих банків, за рахунок: 

1) визначення критеріїв системної важливості з урахуванням особливостей банківської 

системи України; 2) обґрунтування точки відсікання інтегрального показника 

системної важливості, на основі якого здійснюється ідентифікація системно важливих 

банків. Це сприятиме посиленню регулювання та нагляду за банками цієї категорії 

через встановлення додаткових вимог до капіталу та ліквідності з метою забезпечення 

стабільності банківської системи України; 

– трактування поняття «системно важливий банк» як банківської установи, 

будь-яка діяльність якої (включаючи вихід з ринку, порушення фінансового та/або 

функціонального стану, банкрутство) прямо чи опосередковано впливає на 

стабільність банківської системи країни через її величину, взаємопов’язаність, 

складність та здатність генерування і трансмісії системного ризику; 

– наукові підходи до вибору індикаторів системної важливості та їх ваги 

залежно від можливого негативного впливу на стабільність банківської системи 

України. Обґрунтовано, що у вітчизняній практиці основними індикаторами є 

величина активів, зважених за ступенем ризику, і обсяг залучених депозитів фізичних 

осіб. Запропонований підхід сприятиме адекватній оцінці системної важливості 

банків; 

– інструментарій банківського нагляду за системно важливими банками, 

який спрямовано на запобігання прийняття банками надмірних ризиків, виникнення 

«ефекту зараження» та «ефекту доміно». Це дозволить регулятору своєчасно 

застосовувати заходи адекватні можливим загрозам; 

набули подальшого розвитку: 

– заходи оперативного контролю за діяльністю системно важливих банків. 

На відміну від існуючих підходів, обґрунтовано необхідність обов’язкового 

комплексного стрес-тестування, впровадження контрциклічного регулювання та 

розрахунку додаткових буферів капіталу для банків цієї категорії. Застосування таких 

заходів дозволить прогнозувати стан банківської системи з урахуванням системного 

ризику, провідниками якого виступають системно важливі банки; 

– комплекс заходів, спрямованих на посилення пруденційних вимог до 

капіталу, ліквідності, публічного розкриття інформації та якості системи ризик-
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менеджменту. Це дозволить забезпечити стабільність фінансового стану системно 

важливих банків; 

– систематизація ознак системної важливості банку в частині їх поділу на 

базові (еволюційні) та кількісні (ринкові). Еволюційні ознаки є історично 

сформованими характерними властивостями. Кількісні ознаки включають показники 

ринкової позиції банку та призначені для формування вибірки потенційних системно 

важливих банків. Виокремлення цих ознак сприятиме виявленню каналів впливу на 

стабільність банківської системи та формування системного ризику; 

– пропозиції щодо нагляду за національними системно важливими банками 

з урахуванням міжнародного досвіду та стандартів. Виокремлено два блоки заходів – 

організаційний та методично-практичний, що дозволить Національному банку 

України оптимізувати свою регулятивну діяльність щодо системно важливих банків. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані в роботі теоретичні узагальнення і методичні рекомендації спрямовані 

на підвищення стабільності банківської системи на основі ідентифікації системно 

важливих банків, оцінювання їх впливу на стабільність банківської системи та 

застосування пропонованого інструментарію банківського регулювання. 

Рекомендації щодо оцінювання рівня системного ризику шляхом обчислення 

показника SRISK та визначення граничного вкладу системно важливого банку у 

загальний системний ризик через побудову вектора Шеплі були використані у 

діяльності Департаменту фінансової стабільності Національного банку України 

(довідка від 03.12.2015 р.)  

Пропозиції щодо ідентифікації системно важливих банків та методика 

макроекономічного стрес-тестування використані в процесі розробки та 

вдосконалення напрямів підвищення стабільності банківської системи України 

Асоціацією українських банків (довідка №01-10/0264 від 02.12.2015 р.).  

Результати дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування у 

роботі АТ «Ощадбанк», а саме визначення та встановлення додаткових вимог до 

капіталу з урахуванням системної важливості. Розроблені пропозиції сприятимуть 

додатковому покриттю збитків, мінімізації впливу системного ризику на банк та 

стабільність банківської системи (довідка № 0805/460 від 14.12.2015 р.).  

Основні результати дослідження та висновки, викладені у дисертації, 

використані у роботі ТОВ «Кредитно-рейтингове агентство Антарес», а саме: 

методика ідентифікації системно важливих банків для оцінки рівня системної 

важливості та формування рейтингу системно важливих банків. Розроблені пропозиції 

сприятимуть попередженню негативного впливу на стабільність банківського сектору 

(довідка № 2015/06002 від 15.12.2015 р.). 

Теоретичні положення та результати наукового дослідження використані в 

навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» при викладанні наук (дисциплін) «Банківське регулювання та 

нагляд», «Методи аналізу фінансових ринків» та «Управління банківськими 

ризиками» за програмами підготовки магістрів відповідного фахового спрямування 

(від 7.12.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом власних досліджень та 

самостійною науковою роботою. Усі наукові результати, викладені у дисертації, 
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отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використані та містяться лише ті напрацювання, які є 

результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на 6 науково-

практичних конференціях, а саме: XXVIII міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України» 

(м. Львів, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування 

інноваційного розвитку України: стан, проблеми, та перспективи» (м. Київ, 2013 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Грошово-кредитне регулювання у механізмі 

забезпечення макроекономічної стабілізації та ефективності функціонування 

банківської системи України» (м. Тернопіль, 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка країни: стан, досягнення та перспективи 

подальшого співробітництва з країнами ЄС» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні 

аспекти» (м. Одеса, 2014 р.); V науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та 

стабільного розвитку банківської системи України» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 12 наукових працях 

загальним обсягом 4,1 друк. арк., з них: 1 – у колективній монографії; 4 статті – у 

наукових фахових виданнях; 1 – науковому фаховому виданні, що зареєстроване у 

міжнародних наукометричних базах; 6 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 210 сторінок, що містить 37 таблиць на 20 сторінках, 45 рисунків на 

24 сторінках, 22 додатки на 43 сторінках. Список використаних джерел включає 

175 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну та 

практичну цінність отриманих результатів. 

У розділі 1 «Теоретичні засади дослідження сутності системно важливих 

банків» поглиблено дослідження поняття «системно важливий банк», розкрито 

генезис і причини виникнення таких банків, визначено ознаки та специфіку системно 

важливих банків, розкрито підходи та методи їх ідентифікації.  

Системно важливі банки (СВБ) впливають на стабільність банківської системи 

та економіки в цілому. Суттєве погіршення стану та банкрутство СВБ несе потенційні 

загрози та здатне спровокувати проблеми в банківській системі, негативно вплинути 

на фінансові ринки та реальний сектор економіки. Процес генезису банків від 

приватних до рівня системно важливих включає такі етапи: зародження, становлення, 

розвиток (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи генезису системно важливих банків 
Джерело: побудовано автором 
*Г-СВБ – глобальні системно важливі банки; **Н-СВБ – національні системно важливі банки;  
 

Доведено, що виникнення системно важливих банків є наслідком процесів 
транснаціоналізації, фінансової глобалізації та концентрації банківського капіталу. За 
результатами дослідження визначено базові (еволюційні) ознаки системної 
важливості, які можуть стати джерелом проблем та визначають належність або 
подібність до системно важливих банків (табл. 1). 

Таблиця 1 
Хронологія формування ознак системної важливості банків 

П
р

іо
р

и
т

ет
н

іс
ть

 

Ознаки системно важливих 
банків 

Періоди 
XVII ст. 
– XVIII 

ст.. 

XVIII 
ст. – 

XІX ст. 

XІX ст. 
– XX 

ст. 

XX ст. 
– 80 рр. 
XX ст. 

80 рр. 
XX ст. – 
2009 р. 

з 
2009 
року 

1 Величина установи (банку) + + + + + + 

2 Взаємопов’язаність  + + + + + 

3 Закордонна діяльність  + + + + + 

4 Ступінь змінності    + + + 

5 Фінансова інфраструктура    + + + 

6 Рівень довіри населення + + + + + + 

7 Територіальна розгалудженість + + + + + + 

Джерело: побудовано автором 
 

Виокремлені ознаки є історично сформованими, об’єктивними та логічно 
виправданими. Осмислення генезису та ознак системної важливості стало підґрунтям 
для уточнення трактування поняття «системно важливий банк». В дисертації під 
«системно важливим банком» запропоновано розуміти банківську установу, будь-яка 
діяльність якої (включаючи вихід з ринку, порушення фінансового та/або 
функціонального стану, банкрутство) прямо чи опосередковано впливає на 
стабільність банківської системи країни через її величину, взаємопов’язаність, 
складність та здатність генерування і трансмісії системного ризику. Виявлено 
позитивні та негативні напрями впливу системно важливих банків на стабільність 

Г-СВБ Комерційний 
банк 

Великий 
комерційний банк ТНБ 

Збільшення 

прибутку 

Диверсифікація 

Банківські 

ризики 

Транснаціоналізація 

Регіоналізація 

Інтеграція 

Уніфікація 

Глобалізація 

Системний ризик 

Концентрація 

Глобальні та 

національні шоки 

Н-СВБ 

Національний рівень Глобальний рівень 

Зародження  

(XVII ст.- XІX ст.) 

Становлення 

(XІX ст. – 80 рр. XX ст.) 

Розвиток 

(з 80 рр. XX ст.) 

Ф
ак

то
р

и
 

в
п

л
и

в
у

 

*  

**  
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банківської системи, під якою розуміємо здатність системи, та всіх її складових 
протистояти впливу ризиків та різного роду шоків (внутрішніх та зовнішніх), 
забезпечуючи збереження всіх властивостей і коректне виконання функцій протягом 
певного часового проміжку. До каналів трансмісії ризиків діяльності системно 
важливих банків віднесено капітал, ліквідність та психологічні настрої (паніка 
вкладників, рефлекторні дії тощо). 

Для визначення системної важливості банків використовуються якісний та 
кількісний підходи, які включають метод експертних оцінок, індикаторний, 
мережевий аналіз і оцінку внеску банку в системний ризик (табл. 2). 

Таблиця 2 
Підходи та методи ідентифікації системно важливих банків 

П
ід

х
ід

 

Метод 
Характер 
методів 

Показники та напрями аналізу 

Я
к
іс

н
и

й
 

Групові, 
експертних 

оцінок 
Неадитивні Ґрунтується на якісних банківських характеристиках  

К
іл

ь
к
іс

н
и

й
 Індикаторний Балансові Ґрунтується на ряді кількісних показників 

Мережевий аналіз 
(network analysis) 

Ринкові 
(адитивні/ 

неадитивні) 

1) аналіз ефекту «зараження» через методологію стрес-
тестування; 
2) методологія «централізованого підходу» (centrality approach). 

Внесок банку в 
системний ризик 

1) оцінка системного ризику, який розподіляється на учасників; 
2) оцінюється внесок кожного банку в системний ризик. 

Джерело: побудовано автором 
 

За умови застосування якісного підходу за основу приймається кілька базових 
характеристик, визнаних міжнародними регуляторами як основні в ідентифікації 
системної важливості. Результати якісного аналізу доповнюються кількісним 
аналізом. Найпоширенішим є індикаторний метод, на якому базується методика 
Базельського комітету з виявлення системно важливих банків. Цей метод передбачає 
формування системи репрезентативних показників, що характеризують системну 
важливість банку. В такий спосіб якісні ознаки набувають кількісного виразу. Це 
дозволяє порівнювати, ранжувати та класифікувати банківські установи за ступенем 
системної важливості. 

Вивчення зарубіжної практики показало, що для ідентифікації СВБ на 
національному рівні використовуються й інші методи. Хоча не всі підходи та методи 
можуть бути адаптовані до реалій України, але необхідність забезпечення стабільності 
банківської системи потребує їх практичної апробації. 

У розділі 2 «Оцінка та ідентифікація системно важливих банків» досліджено 
міжнародний досвід ідентифікації системно важливих банків, сформовано та надано 
аналітичну оцінку вибірки банків, за якими визначається ступінь системної 
важливості, розроблено та апробовано методику ідентифікації системно важливих 
банків України. 

Фундаментальні принципи побудови системи ідентифікації та регулювання 
системно важливих банків закладено у документах Базельського комітету, які мають 
бути імплементовані на національному рівні та адаптовані до національних 
особливостей. В роботі процес ідентифікації системно важливих банків 
систематизовано за етапами: 1) визначення критеріїв та індикаторів системної 
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важливості; 2) встановлення ваги (значимості) кожного критерію та індикатора з 
урахуванням особливостей банківської системи; 3) формування вибірки банків для 
ідентифікації; 4) обчислення індивідуальних показників системної важливості; 
5) визначення точки відсікання; 6) виділення граничних меж груп системної 
важливості банків; 7) розподіл банків за групами системної важливості. 

Для формування вибірки потенційних системно важливих банків запропоновано 
використовувати кластерний аналіз, АBC-аналіз (ґрунтується на принципі Парето), 
метод експертних суджень. Встановлено, що для більш точного формування такої 
вибірки доцільно застосовувати ці методи комплексно. До вибірки потенційних 
системно важливих банків включено банки, які відповідають визначеним кількісним 
ознакам, а саме: евклідова відстань є мінімальною (характеризує однорідність групи); 
сукупна частка банків за активами, зобов’язаннями, кредитами та депозитами в 
банківській системі України складає 80%; частка окремого банку в активах та 
зобов’язаннях становить не менше 1%. 

За результатами зроблених автором емпіричних розрахунків до вибірки 
потенційних системно важливих банків України включено 15 банків. На основі 
сформованої вибірки відбувається ідентифікація банків як системно важливих. У 
роботі розроблена методика ідентифікації вітчизняних системно важливих банків, яка 
враховує рекомендації Базельського комітету та особливості національного 
банківництва. Методика включає дві складові: 1) визначення критеріїв та індикаторів 
системної важливості українських банків; 2) розроблення та впровадження підходів до 
регулювання й нагляду за діяльністю системно важливих банків. 

В роботі обґрунтовано доцільність і можливість використання критеріїв 
системної важливості у вітчизняній практиці. Критерій «величина» лежить в основі 
принципа «занадто великий, щоб збанкрутувати», коли банкрутство великого банку 
може призвести до значних фінансових збурень, які спричиняють втрати для його 
вкладників. Критерій «замінність» показує наскільки швидко і з мінімальними 
втратами може бути замінений банк у разі його банкрутства іншими банками чи 
банком. Критерій «взаємопов’язаність» відображає ймовірність того, що банкрутство 
одного або декількох банків може призвести до краху банківської системи. Критерій 
«складність (комплексність)» показує вплив функціональної, структурної та 
оперативної складності банку на ймовірність його банкрутства. Критерій «довіра 
населення» виділений, оскільки банківському сектору України характерні активні 
рефлекторні дії вкладників у моменти фінансових коливань, що може негативно 
вплинути на стабільність банківської системи. 

Кожен критерій включає окремі індикатори, які кількісно оцінюють його 
змістову характеристику (табл. 3). Запропоновано такі індикатори системної 
важливості: сукупні активи, зважені за ризиком; кредити юридичним та фізичним 
особам; кошти інших банків; кошти в інших банках; кошти юридичних осіб; портфель 
цінних паперів на продаж та до погашення; активи та зобов’язання у іноземній валюті; 
кошти фізичних осіб. Запропонована вага кожного індикатора визначена, виходячи із 
особливостей вітчизняного банківництва та аналітичного дослідження динаміки зміни 
часток ключових показників банківського сектору за останні 5 років. Основними 
індикаторами системної важливості вітчизняних банків визнано величину активів, 
зважених за ступенем ризику, і обсяг залучених депозитів фізичних осіб як важливе 
джерело ресурсів. 
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W j

Таблиця 3 
Методика ідентифікації національних СВБ 

Критерії  
(якісна характеристика) 

Індикатори  
(кількісна оцінка) 

Вага 
індикатора, % 

Величина (30%) Сукупні активи, зважені за ризиком 30 

Замінність (20%) 
Кредити юридичним особам 10 

Кредити фізичним особам 10 

Взаємопов’язаність 
(15%) 

Кошти інших банків 5 

Кошти в інших банках 5 

Кошти юридичних осіб 5 

Складність (15%) 

Портфель цінних паперів на продаж та до 
погашення 

5 

Активи у іноземній валюті 5 

Зобов’язання в іноземній валюті 5 

Довіра населення (20%) Кошти фізичних осіб 20 
Джерело: побудовано автором 
 

Загальний показник системної важливості обчислюється за формулою:  

де ПСВ – загальний показник системної важливості (обчислений у відсотках); 
 –  вага кожного індикатору j;         – значення індикатору j за період i;   

n – кількість років, що передують даті обчислення загального показника 
системної важливості. 

Застосування цієї методики дозволяє ранжувати та класифікувати банківські 
установи за ступенем системної важливості (табл. 4).  

Таблиця 4 
Банки вибірки ранжовані за ступенем системної важливості 

станом на 01.01.2016 р. (у розрізі критеріїв) 

№ 
з/гр 

Назва банку Псв, % 

Критерії, % 

Вели-
чина 

Взаємопов'я-
заність 

Замін-
ність 

Складність 
Довіра 

населення 

1 Приватбанк 22,71 5,94 2,14 6,15 1,75 6,73 

2 Ощадбанк 12,67 3,52 1,63 1,57 2,66 3,29 

3 Укрексімбанк 9,64 3,35 1,92 0,48 3,06 0,83 

4 Райффайзен Банк Аваль 4,16 1,07 0,44 1,19 0,51 0,96 

5 Креді Агріколь Банк 3,41 0,44 2,18 0,44 0,15 0,20 

6 Укрсоцбанк 3,15 1,12 0,17 0,88 0,39 0,58 

7 Промінвестбанк 3,14 1,47 0,21 0,29 0,77 0,40 

8 Альфа-банк 3,13 0,96 0,45 0,64 0,50 0,57 

9 Укргазбанк  2,89 0,81 0,64 0,41 0,55 0,49 

10 Сбербанк Росії 2,88 1,47 0,17 0,25 0,81 0,19 

11 ПУМБ 2,75 0,87 0,33 0,66 0,34 0,55 

12 Укрсиббанк 2,59 0,77 0,33 0,57 0,43 0,48 

13 ОТП Банк 2,16 0,58 0,29 0,76 0,25 0,28 

14 ВТБ Банк 1,52 0,68 0,18 0,22 0,25 0,19 

15 «Південний» 1,00 0,41 0,12 0,16 0,15 0,17 

Джерело: побудовано автором за даними НБУ 

V ij

n

n

i ij

j jСВ

V
WП









110

1
*
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За результатами проведених обчислень встановлено, що лідируючі позиції 

розподілені між приватним вітчизняним банком – ПАТ КБ «Приватбанк» і 

державними банками – АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» (табл. 4). Державні банки 

мають більш сильну позицію за критерієм складність, що пов’язано з державною 

підтримкою та спеціалізацією банків. ПАТ «Креді Агріколь Банк» показує найбільше 

значення за критерієм взаємопов’язаність через активну позицію банку на 

міжбанківському ринку, що робить його та пов’язаних з ним банків більш вразливими 

до системного ризику. Для більшої точності та прогностичності вважаємо за доцільне 

розраховувати та аналізувати загальний показник системної важливості в динаміці як 

мінімум за 2-3 роки. 

Встановлено, що системно важливими слід вважати банки, для яких показник 

системної важливості дорівнює або більший за точку відсікання. Ця точка 

визначається як середнє арифметичне по банках, в яких показник системної 

важливості дорівнює або більший 3%.Точка відсікання за даними вибірки вітчизняних 

банків становить 7,75%, що дозволяє ідентифікувати як національні системно важливі 

3 із 15 банків (станом на 01.01.2016 р.), у яких показник системної важливості 

перевищує визначену точку відсікання, а саме: ПАТ КБ «Приватбанк», 

АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк». 

Ідентифіковані системно важливі банки розподіляються на групи з урахуванням 

рівня їх системної важливості. В роботі обґрунтовано виділення обов’язкових       

(1 - 3 група) та профілактичної (4 група) груп. Крок діапазону запропоновано 

визначати діленням різниці між точкою відсікання та максимальним значенням 

показника системної важливості для окремого банку на кількість обов’язкових груп. 

Залежно від групи системної важливості встановлюються додаткові вимоги до 

капіталу за системну важливість у розмірі від 1 - 3,5 % (табл. 5). 

Таблиця 5 

Мінімальні додаткові вимоги до капіталу першого рівня за системну 

важливість банків України 

Група  Діапазон ПСВ, % 
Додаткові вимоги до капіталу за 

системну важливість, % 
Назва банку 

4 > 22,71 3,5 - 

3 17,73 – 22,71 2,5 ПРИВАТБАНК 

2 12,74 – 17,73 2 - 

1 7,75 – 12,74 1 
ОЩАДБАНК 

УКРЕКСІМБАНК 
Джерело: побудовано автором  

 

Запропонована методика враховує особливості вітчизняного банківського 

сектору та відповідає сучасній міжнародній практиці. Виділення груп банків за 

ступенем системної важливості формує підґрунтя для розробки концепції їх 

регулювання з урахуванням системного ризику. Враховуючи постійні флуктуації 

економіки та трансформації банківського сектору України вважаємо, що 

ідентифікацію національних СВБ потрібно проводити раз на півроку. 
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У розділі 3 «Напрями удосконалення регулювання діяльності системно 

важливих банків» виявлено проблемні питання банківського регулювання та нагляду 

за діяльністю системно важливих банків, надано пропозиції щодо їх вдосконалення з 

урахуванням системного ризику, обґрунтовано доцільність використання вектора 

Шеплі як інструменту раннього реагування. 

Системно важливі банки, які концентрують значні обсяги капіталу, активів та 

зобов’язань, сприяють посиленню конкурентоспроможності, збільшують фінансовий 

потенціал та суттєво впливають на стабільність банківської системи. Разом з тим, 

зростають ризики, пов’язані з діяльністю таких банків: проблема морального ризику, 

«ефекту доміно», «ефекту зараження». Це потребує застосування спеціальних, 

заснованих на міжнародному досвіді, заходів регулювання СВБ. 

Узагальнення світової практики у сфері регулювання системно важливих банків 

доводить необхідність розроблення концепції їх регулювання та нагляду. 

Виокремлюють чотири основні підходи: консервативний; збалансований; агресивний; 

м’який. Найбільш розповсюдженим є збалансований підхід, який передбачає 

застосування підвищених нормативних вимог та обмежень, включаючи ліміти на 

концентрацію, додаткові буфери капіталу, оподаткування за підвищеними ставками, 

запровадження додаткових вимог до управління ризиками, проведення більш 

прискіпливого та інтенсивнішого моніторингу (введення інституту кураторів, 

відстеження роботи на щоденній основі). Встановлено, що вдосконалення вітчизняної 

практики банківського регулювання та нагляду має здійснюватися за трьома 

напрямами: макропруденційне регулювання; моніторинг банківської системи та СВБ; 

спеціальний пруденційний нагляд за системно важливими банками. Запровадження у 

вітчизняну практику макропруденційного регулювання передбачає врахування впливу 

системного ризику. Встановлено, що системно важливі банки можуть виступати: 

генераторами системного ризику; каналами розповсюдження; центрами його 

накопичення, підсилення або послаблення (поглинання). 

Інструментами макропруденційного регулювання запропоновано визначити 

контрциклічне регулювання та стрес-тестування, які засновані на оцінці чутливості 

капіталу і сценарному аналізі. Контрциклічне регулювання передбачає посилення 

вимог до капіталу, встановлення буферів системної важливості на основі 

бюджетування ризиків, додаткові вимоги до капіталу першого рівня пропорційно 

внеску СВБ у системний ризик. Підвищені вимоги до власного капіталу зменшують 

стимули банків до ризикової діяльності. За результатами проведених досліджень 

встановлено, що сукупна оцінка ризиків збільшує величину базового капіталу першого 

рівня на 22% (рис. 2). 

З’ясовано, що контрциклічне регулювання передбачає створення додаткових 

буферів достатності капіталу. Це дозволяє досягти кількісних цілей: мінімізація 

навантаження на фінансовий результат та капітал банку за зростання кредитного 

портфеля; захист від втрат для СВБ за умов нарощення ними спекулятивних 

фінансових операцій; визначення залежності величини власного капіталу від рівня 

кредитної активності в економіці під впливом макроекономічних факторів.  
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Рис. 2. Додаткові вимоги до достатності капіталу за Базелем ІІІ з урахуванням 

статусу СВБ (директива CRD IV) 
Джерело: побудовано автором на онові директиви ЄС «Capital Requirements - CRD IV/CRR – 

Frequently Asked Questions» 

* встановлена орієнтовна верхня межа (значення може бути вищим); 

** у деяких випадках може визначатися як один буфер (сума додаткових вимог по буферу 

системного ризику та буферу СВБ). 
 

Оцінка обсягів достатності капіталу актуалізує питання необхідності його 

нарощення. В роботі за допомогою розробленої методики обчислено необхідний обсяг 

додаткового капіталу для вітчизняних СВБ з урахуванням усіх ризиків та норм 

(табл. 6). 

Таблиця 6 

Необхідний обсяг капіталу системно важливих банків України (01.01.2016 р.) 
(тис.грн.) 

Назва банку 

Усього 

власного 

капіталу  

Наявний 

базовий 

капітал  

Необхідні 

обсяги 

докапіталізації 

Сумарний обсяг 

капіталу з 

урахуванням 

докапіталізації 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 

ПРИВАТБАНК 25 277 041 25 254 167 45 820 435 71 074 602 

ОЩАДБАНК 16 969 137 16 969 137 27 156 092 44 125 229 

УКРЕКСІМБАНК 6 512 121 6 512 121 25 854 170 32 366 291 

Джерело: побудовано автором на основі даних НБУ 
 

Буфер власного капіталу банку 

(Bank‘s own capital buffer) 

Стовп 2 (Базель ІІІ) 

(Pillar 2) 

Комбінація буферу системного 

ризику та СВБ 

(Combination of systemic risk 

buffer and SIB buffer) ** 

Контрциклічний буфер капіталу 

(Countercyclical capital buffer) 

Консервативний буфер 

(Capital conservation buffer) 

Капітал другого рівня 

(Tier 2) 

Додатковий капітал першого 

рівня 

(Additional Tier 1) 

Базовий капітал першого рівня  

(Common Equity Tier 1 (CET1)) 

1 - 2 %* 

0 - 2 %* 

0 - 5 %* 

0 - 2,5%* 

2,5 % 

2 % 

1,5 % 

4,5 % 

Спеціальні додаткові вимоги до 

капіталу банку  

(вплив макроекономічних факторів) 

Додаткова «подушка безпеки» CET1 

за системну важливість та системний 

ризик при участі СВБ в спекулятивних 

фінансових операціях 

Додаткова «подушка безпеки» 

CET1 для кризових періодів 

Додаткова «подушка безпеки» 

CET1, буферний капітал 

Основні вимоги 

Комбіновані  

буфери 
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З’ясовано, що зміна парадигми визначення достатності капіталу (формування 

буферів) системно важливих банків буде ефективною лише за умови координації 

параметрів контрциклічного резервування з інструментами грошово-кредитної 

політики НБУ, що впливають на кредитний цикл. До СВБ регулятору доцільно ввести 

інститут кураторів для більш тісної взаємодії та контролю за їх діяльністю. 

Зазначено, що у контексті впровадження ризик-орієнтованого оперативного 

нагляду важливого значення набуває макрострес-тестування. В роботі наголошено, що 

методологія проведення стрес-тестування Національного банку України є 

непрозорою. Доведено, що головним вектором проведення стрес-тестування має стати 

методологічний та технологічний розвиток від ізольованих тестів окремих ризиків до 

комплексних стрес-сценаріїв з урахуванням системних ризиків як усередині країни, 

так і за її межами, з метою упередження «ефекту зараження». Механізм комплексного 

стрес-тестування передбачає моделювання багатофакторного фінансового стресу, за 

якого реалізуються всі види ризиків, на які наражається банк одночасно. Послідовність 

комплексного тестування передбачає попередню оцінку стійкості системно важливих 

банків до ризиків, а оцінка їх екстремальних фінансових втрат повинна 

розраховуватися як сума можливих втрат по кожному з ризиків. Враховуючи стан 

банківського сектору та економіки України, матеріальну затратність та методологічну 

складність обґрунтовано доцільність проведення макрострес-тестування СВБ раз на 

півроку.  

У дисертації розроблено новий підхід до організації системи моніторингу 

діяльності системно важливих банків. Як інструмент моніторингу запропоновано 

використовувати вектор Шеплі, який дозволяє обчислити граничний вклад кожного 

банку в загальний рівень системного ризику. В концепції регулювання системного 

ризику модель орієнтована на оцінку ймовірності дефолту. 

Побудова вектора Шеплі для системно важливих банків України включає дві 

основні умови симуляції. 

1. Визначення залежної змінної, за якою визначається вектор Шеплі. 

Залежною змінною для банківського сектору України запропоновано обрати показник 

Z-score, оскільки він не потребує спеціальної адаптації до українських реалій. Z-score 

є показником фінансової стійкості або «відстані до дефолту». Перевагою показника є 

те, що його розрахунок включає в себе компоненти, безпосередньо пов'язані з 

платоспроможністю банку, і статистично є сукупністю стандартних відхилень, за яких 

зниження прибутковості, тобто ризик збитковості банку, може призвести до 

зменшення власного капіталу банку. 

2. Для симуляції обрано чотири учасника: Приватбанк (П), Ощадбанк (О), 

Укрексімбанк (У) та банківська система України без системно важливих банків (БС). 

Застосування вектора Шеплі дозволяє кількісно оцінити вплив вітчизняних СВБ на 

стабільність банківської системи України через моделювання внеску всіх можливих 

комбінацій учасників у ймовірність дефолту.  

Встановивши відповідні умови, визначивши всі можливі коаліції та 

розрахувавши показник Z-score, отримуємо значення вектора Шеплі для банківського 

сектору України (табл. 7).  
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Таблиця 7 

Значення вектора Шеплі за показником Z-score для банківської системи 

України (01.01.2016 р.) 
№ 

п/п 
Коаліції Z-score* 

Учасники 

П О У БС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приватбанк (П) 70,58 70,58 - - - 

2 Ощадбанк (О) 3,18 - 3,18 - - 

3 Укрексімбанк (У) -0,08 - - -0,08 - 

4 Банківська система без СВБ (БС) 1,24 - - - 1,24 

5 П,О 10,93 7,75 -59,65  - 

6 П,У 9,00 9,08 - -61,58 - 

7 П,БС 2,80 1,56 - - -67,78 

8 О,У 1,78 - 1,71 -1,39  

9 О,БС 2,36 - 1,11  -0,82 

10 У,БС 1,44 - - 0,19 1,51 

11 П,О,У 5,84 4,06 -3,16 -5,09 - 

12 П,О,БС 4,28 1,92 1,48 - -6,65 

13 П,У,БС 3,30 1,87 - 0,50 -5,70 

14 О,У,БС 2,85 - 1,42 0,50 1,07 

15 П,О,У,БС 5,26 2,41 1,96 0,99 -0,58 

Вектор Шеплі 20,43 -3,47 -5,35 -6,37 

Джерело: побудовано автором на основі даних НБУ 

* Показник Z-score використовується фахівцями Світового банку та МВФ та визначається 

шляхом ділення суми середнього значення ROA та відношення капіталу до активів за аналізований 

період на стандартне відхилення показника рентабельності активів за аналогічний період. 
 

Аналіз отриманих результатів показав, що з погляду передачі системного ризику 

позитивний вплив на стабільність банківської системи має тільки Приватбанк 

(+ 20,43 п.) як самостійно, так і з урахуванням всіх можливих коаліцій. Одночасно це 

є сигналом того, що за настання кризових ситуацій та/або у разі реалізації системного 

ризику банківська система зазнає найбільш руйнівного впливу з боку цього банку. Це 

засвідчує системну важливість Приватбанку. Державні банки негативно впливають на 

стабільність банківської системи. Скоригований результат впливу Ощадбанку 

становить (-3,47 п.), а Укрексімбанку – (-5,35%). Найбільш негативні показники 

отримані по банківській системі без СВБ (-6,37 п.), що засвідчує негативний вплив всіх 

інших банків на стабільність банківського сектору в цілому. Враховуючи значення 

компоненти вектора Шеплі для коаліції П, О, У, БС встановлено, що всі СВБ мають 

позитивний вплив на стабільність банківської системи. Абсорбуючи негативний вплив 

всіх інших банків системи, системно важливі банки підтримують стабільність 

банківської системи на рівні 5,26 п. 

Зважаючи на отримані показники ризику дефолту окремого банку (чи групи 

учасників), НБУ для уникнення «ефекту доміно» має застосовувати превентивні 

регулятивні заходи, адекватні ймовірним ризикам. Обґрунтовано, що до 

ідентифікованих системно важливих банків України НБУ необхідно застосовувати 

спеціальні інструменти банківського нагляду, зокрема: підвищені вимоги до якості 

капіталу; підвищені нормативи достатності капіталу (відповідно до вимог «Базель ІІІ») 

та ліквідності (норматив LCR відповідно до Базель ІІІ); підвищення транспарентності 
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СВБ через спеціальні вимоги до розкриття інформації; контроль ризику репутації та 

операційного ризику; модернізація нагляду на основі системи ризик-менеджменту 

банків. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення 

важливого наукового завдання щодо поглиблення теоретико-методичних засад 

ідентифікації і оцінювання національних системно важливих банків та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх регулювання і 

нагляду. Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки та 

пропозиції. 

1. На підставі узагальнення, аналізу і порівняння різних трактувань уточнено 

поняття «системно важливий банк» – це банківська установа, будь-яка діяльність якої 

(включаючи вихід з ринку, порушення фінансового та/або функціонального стану, 

банкрутство) прямо чи опосередковано впливає на стабільність банківської системи 

країни через її величину, взаємопов’язаність, складність та здатність генерування і 

трансмісії системного ризику. Враховуючи особливості генезису та сутності системно 

важливих банків, ознаки системної важливості поділено на якісні (еволюційні) та 

кількісні (ринкові). Встановлено, що до каналів трансмісії ризиків діяльності системно 

важливих банків належать капітал, ліквідність та психологічні чинники. 

2. Визначено, що для ідентифікації системно важливих банків використовуються 

якісний та кількісний підходи, які включають методи: експертних оцінок, 

індикаторний, мережевого аналізу та оцінки внеску окремого банку в системний 

ризик. Метод експертних оцінок, у складі якісного підходу, базується на аналізі 

якісних банківських характеристик. Індикаторний метод, у складі кількісного підходу, 

є найпоширенішим і ґрунтується на кількісних показниках. Мережевий аналіз 

передбачає аналітичну оцінку банківських мереж на основі стрес-тестування, аналізу 

«ефекту зараження» і «ефекту доміно». Встановлено, що найбільш доцільно 

застосовувати мережевий аналіз на рівні регулятора з метою оцінки рівня 

взаємопов’язаності банківських установ. Метод оцінки внеску банку в системний 

ризик передбачає аналіз розподілу системного ризику між банками (зверху-вниз) та 

оцінку внеску кожного банку в загальний системний ризик (знизу-вгору). 

3. Виділено та систематизовано етапи процесу ідентифікації системно важливих 

банків, а саме: 1) визначення основних критеріїв та індикаторів, що характеризують 

можливий негативний вплив системно важливих банків на стабільність банківської 

системи; 2) встановлення ваги кожного критерію та індикатора; 3) формування вибірки 

банків; 4) розрахунок показника системної важливості; 5) визначення точки 

відсікання; 6) виділення груп банків за рівнем системної важливості та встановлення 

їх граничних меж; 7) розподіл системно важливих банків за групами. З метою 

формування вибірки потенційних системно важливих банків використано: кластерний 

аналіз; АBC-аналіз; метод експертних суджень. Встановлено, що з метою формування 

репрезентативної вибірки доцільно застосовувати сукупність підходів.  

4. Встановлено, що для ідентифікації системно важливих банків необхідно 

виділити критерії, які якісно характеризують системну важливість банку. Кожен 

критерій включає окремі індикатори, які дозволяють кількісно оцінити його змістову 
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характеристику. За результатами аналізу показників ринкової концентрації та 

фінансового стану банків України обґрунтовано індикатори системної важливості. 

Доцільність визначення індикатора «кошти фізичних осіб» пов’язана з тим, що вони є 

найбільш динамічним елементом банківських зобов’язань і можуть швидко 

вилучатися із банківської системи та призводити до втрати банком ліквідності та 

платоспроможності.  

5. Розроблено методику ідентифікації системно важливих банків України, яка 

включає десять виділених індикаторів, згрупованих за п’ятьма критеріями системної 

важливості. Кожному індикатору присвоєна вага, яка визначається з урахуванням 

особливостей вітчизняного банківництва та результатів аналітичного дослідження 

динаміки зміни часток ключових показників банківського сектору за останні п’ять 

років. Ключовими індикаторами системної важливості вітчизняних банків визнано 

розмір активів зважених за ступенем ризику і обсяг залучених депозитів фізичних осіб. 

Загальний результат (у відсотках) у вигляді інтегрального показника системної 

важливості дозволяє ранжувати банки за ступенем системної важливості. На основі 

розробленої методики в банківській системі України ідентифіковано три системно 

важливі банки ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» показник 

системної важливості яких вищий визначеної точки відсікання 7,75% і становить 

22,71%, 12,67% та 9,64% відповідно. 

6. Доведено, що вдосконалення банківського регулювання та нагляду за СВБ 

передбачає розробку комплексу заходів, а саме: вдосконалення інструментів 

макропруденційного регулювання з метою попередження негативного впливу 

системних ризиків на основі впровадження регулярного стрес-тестування СВБ; 

розробка системи раннього спостереження за кризовими (переддефолтними) 

ситуаціями в банківській системі на основі використання нетрадиційних економіко-

статистичних методів моніторингу; формування системи контрциклічного 

регулювання СВБ з урахуванням особливостей вітчизняного банківництва; 

вдосконалення інструментів пруденційного регулювання. 

7. За результатами побудови вектора Шеплі надано оцінку впливу національних 

системно важливих банків на стабільність банківської системи. Встановлено, що 

позитивний вплив на стабільність банківської системи має тільки Приватбанк 

(+ 20,43 п.), як самостійно так і з урахуванням всіх можливих коаліцій корпоративної 

гри. Одночасно це сигналізує, що за кризових потрясінь, та/або у випадку реалізації 

системного ризику банківська система зазнає найбільш руйнівного впливу, тим самим 

засвідчуючи системну важливість Приватбанку. Встановлено, що найбільший 

негативний вплив на стабільність банківського сектору має банківська система без 

урахування СВБ (- 6,37 п.). Враховуючи значення компоненти вектора Шеплі для всіх 

аналізованих коаліцій встановлено, що саме системно важливі банки абсорбуючи 

негативний вплив всіх інших банків системи підтримують стабільність банківської 

системи. 

8. Доведено, що нагляду за діяльністю системно важливих банків слід посилити 

через встановлення додаткових вимог до капіталу та підвищення нормативів 

ліквідності. Визначено, що встановлення додаткових вимог до капіталу спрямовано на 

реалізацію захисної функції банківського капіталу системно важливих банків, що 

сприятиме забезпеченню стабільності банківської системи. За результатами 
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емпіричних досліджень встановлено, що додаткові вимоги до базового капіталу 

першого рівня сумарно по всіх буферах для системно важливих банків з урахуванням 

вимог Базеля ІІІ, складають близько 22% від зважених за ризиком активів, що 

передбачає значну докапіталізацію вітчизняних системно важливих банків у розмірі 

45 820,4 млн. грн для ПАТ КБ «Приватбанк», 27 156,1 млн. грн. для АТ «Ощадбанк» 

та 25 854,2 млн. грн для АТ «Укрексімбанк».  

9. Обґрунтовано, що Національному банку України доцільно запроваджувати 

додаткові інструменти раннього реагування за діяльністю системно важливих банків. 

З метою попередження реалізації потенційних ризиків, зокрема системного, доведена 

необхідність використання системи макроекономічних стрес-тестів. Зокрема, 

запропоновано проводити макроекономічне стрес-тестування на основі спеціально 

розроблених стрес-сценаріїв з урахуванням діяльності системно важливих банків. 

Зважаючи на значну концентрацію системних ризиків, обґрунтовано необхідність 

застосування стрес-тестування не на індивідуальній основі, а комплексно для 

банківського сектору. Це допоможе зменшити ймовірність реалізації «ефекту 

зараження» і «ефекту доміно» та дасть змогу виявити вразливі елементи банківської 

системи. 

10. Визначено, що з метою підвищення ефективності регулювання діяльності 

системно важливих банків з боку НБУ доцільно виокремити організаційний та 

методично-практичний блоки заходів. Організаційний – призначений для проведення 

підготовчих заходів та сприяння ефективному виконанню заходів щодо регулювання 

та нагляду за системно важливим банками. Це передбачає: виділення фінансових 

ресурсів; створення необхідних структурних одиниць; розподіл повноваження щодо 

регулювання питань пов’язаних з діяльністю системно важливих банків; 

налагодження комунікаційних зв’язків; сприяння подальшій побудові ефективного 

регулювання. Методично-практичний блок включає комплекс конкретних заходів, 

спрямованих на ідентифікацію системно важливих банків, встановлення додаткових 

вимог до капіталу та ліквідності, застосування інструментарію макропруденційного 

регулювання, підвищення рівня транспарентності СВБ, надання Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб частини повноважень щодо регулювання СВБ та забезпечення 

фінансової стабільності.  
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АНОТАЦІЯ 

Лавренюк В.В. Системно важливі банки та їх вплив на стабільність 

банківської системи – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних засад ідентифікації 
і оцінювання національних системно важливих банків та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх регулювання і нагляду. 

Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття «системно 
важливий банк» та сформовано ознаки системної важливості банку. Поглиблено зміст 
поняття «стабільність банківської системи» та визначено канали трансмісії ризиків в 
діяльності системно важливих банків. Систематизовано етапи процесу ідентифікації 
національних системно важливих банків та проаналізовано їх діяльність з погляду 
впливу на стабільність банківської системи. Розроблено методику ідентифікації 
системно важливих банків України, визначено точку відсікання інтегрального 
показника системної важливості. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на 
розроблення та впровадження заходів щодо регулювання та нагляду за національними 
системно важливими банками з метою абсорбції ризиків. 

Ключові слова: системно важливий банк, стабільність банківської системи, 
критерії системної важливості, показник системної важливості, системний ризик, 
макропруденційне регулювання, стрес-тестування, вектор Шеплі. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лавренюк В.В. Системно важные банки и их влияние на стабильность 

банковской системы - Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ГВУЗ «Киевский национальный 
экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2016. 

В диссертации представлено обобщение теоретических и методических основ 
идентификации и оценки национальных системно важных банков, предложены 
практические рекомендаций по разработке адекватных мер их регулирования. 

Обобщены научные подходы к трактовке сущности понятия «системно важный 
банк». Доказано, что возникновение системно важных банков является следствием 
процессов финансовой глобализации, транснационализации и концентрации 
банковского капитала. По результатам исследования в диссертации сформулированы 
базовые характеристики системной важности, которые могут быть источником 
проблем в деятельности банка.  

Получили дальнейшее развитие качественный и количественный подходы 
определения системной важности  которые включают: метод экспертных оценок, 
индикаторный, сетевой анализ и оценку вклада банка в системный риск. Процесс 
идентификации системно важных банков систематизированы по определенным 
логически последовательным этапам. Для формирования выборки потенциальных 
системно важных банков использованы разнообразные методы, которые 
апробированы на банках Украины. Сформирована выборка из 15 потенциальных 
системно важных банков. Разработана методика идентификации системно важных 
банков Украины и предложен подход определения точки отсекания по интегральному 
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показателю системной важности. Обоснована целесообразность и возможность 
использования критериев и индикаторов системной значимости на национальном 
уровне. За результатами эмпирических исследований определены коэффициенты 
взвешивания для каждого индикатора с учетом особенностей банковской системы 
Украины. Расчитан обобщающий показатель системной важности и точка отсечения, 
на основе которой определены системно важные банки: ПАО КБ «ПриватБанк», 
АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк». Расчитаны необходимые размеры 
докапитализации для системно важных банков с учетом требований Базель ІІІ. 

Предложены направления и меры по совершенствованию регулирования и 
надзора за национальными системно важными банками с целью абсорбции присущих 
им рисков. Доказано, что совершенствование отечественной практики банковского 
регулирования и надзора должно осуществляться по трем направлениям: 
макропруденциальное регулирование; мониторинг банковской системы и СВБ; 
специальный пруденциальный надзор. В качестве инструмента мониторинга 
предложено использоват и апробировано вектор Шепли, оценивающий предельный 
вклад каждого банка в общий уровень системного риска. Представлены результаты 
моделирования вклада банков в системный риск. 

Ключевые слова: системно важный банк, стабильность банковской системы, 
критерии системной важности, показатель системной важности, системный риск, 
макропруденциальное регулирование, стресс-тестирование, вектор Шепли. 

 

ANNOTATION 

Lavreniuk V.V. Systemically important banks and their influence on the banking 

system stability. – Manuscript. 
The dissertation for gaining a scientific degree of the Candidate of Economic Sciences 

in the specialty 08.00.08. – Money, Finance, and Credit. – SHEE «Kyiv National Economic 
University named after Vadym Hetman», Kyiv, 2016. 

The dissertation is dedicated to research of theoretical and methodical frameworks of 
identification of the systemically important banks and substantiation of practical 
recommendations regarding improvement of instruments for banking regulation and 
estimation of the influence of the systemically important banks on the Ukrainian banking 
system stability. 

The author has generalized scientific approaches to defining the sense of a concept 
«systemically important bank» and formed criteria of the system importance of a bank. The 
author has extended the sense of a concept «banking system stability» and determined 
channels for transmission of risks in the activity of the systemically important banks. The 
author has systematized phases of a process of identification of the national systemically 
important banks and analyzed their activity within the context of the influence on the banking 
system stability. The dissertation contains procedures for identification of the systemically 
important banks of Ukraine, which have been developed by the author. The author has 
determined the cut off point for an integral figure of the system importance. The dissertation 
substantiates recommendations aimed at development and implementation of measures 
concerning regulation and supervision of the national systemically important banks for the 
purpose of risk absorption. 

Key words: systemically important bank, banking system stability, criteria of the 
system importance, figures of the system importance, system risk, macro-prudential 
regulation, stress testing, the Shapley value. 


