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БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН І РИЗИКИ 

Інтерес з боку науковців до тем міждержавних боргових відносин, 

значення боргу в розвитку економіки, кредитних відносин, стабільності 

банківського сектора виник досить давно. Адже, як зазначає Н. Грегорі 

Манків, одним із відомих підходів до розуміння впливу боргу на 

економіку окремої країни стала свого часу так звана “рівність Рікардо”. 

Серед сучасних досліджень у сфері аналізу боргу України доцільно 

згадати наукові здобутки Т.П. Вахненка, В.М. Гейця, О.В. Царука та 

інших. Вони доклали значних зусиль до аналізу та усвідомлення боргу в 

умовах ринкової економіки, що була розбудована в Україні за останні 18 

років. 

Переважна більшість науковців, віддаючи належне важливості 

питанням аналізу та прогнозування боргу, зосереджувала свою увагу в 

основному на заборгованості державного сектора та її наслідках для 

розвитку економіки країни. Але на даному етапі вкрай необхідно 

звернути увагу на проблематику заборгованості приватного сектора, 

зокрема банків-резидентів перед нерезидентами.  

Метою дослідження стало з’ясування сучасного стану 

заборгованості банківського сектора, її місця в системі валового 

зовнішнього боргу України та визначення можливих ризиків.  

Дослідження проблематики зовнішньої заборгованості 

банківського сектора України дозволяє дійти до висновку, що 

однозначного погляду на розвиток ситуації із залученням фінансових 

ресурсів з-за кордону та розширенням можливості кредитування 

банками суб’єктів господарської діяльності (резидентів) не існує. 

Експерти МВФ, наприклад, виступають за посилення рівня 

регулювання і нагляду, а фахівці-практики з України вважають, що 

фінансово-банківська система має достатній запас міцності. Але в 

будь-якому разі питання заборгованості банківського та інших 

секторів економіки потребують ґрунтовного аналізу і розроблення 

заходів вчасного реагування з боку Національного банку України для 

запобігання виникненню кризових явищ. 

У подальшому дослідженні доцільно розглянути залежність 

відсоткових ставок за зовнішніми запозиченнями банків України від 

основних світових індексів. Також в майбутньому буде цікаво 



розробити економетричну модель, що характеризувала б ступінь 

залежності від кожного з зазначених показників. 
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