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Проаналiзовано досвiд макроекономiчного стрес-тестування банкiвських ризикiв центральними банками окремих 
країн свiту. Оцiнено можливiсть та доцiльнiсть використання практики стрес-тестування зарубiжних центральних 
банкiв у дiяльностi Нацiонального банку України.
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Постановка проблеми. Проведення ефектив-
ного управлiння ризиками банку повинно 

бути засноване на безперервнiй системi монiторингу 
та контролю. Особливостi побудови такої системи 
для управлiння ризиками полягають в необхiдностi 
прогнозування i моделювання економiчного розви-
тку та його тенденцiй. Для оцiнки банками рiвня 
достатностi наявних ресурсiв для покриття мож-
ливих збиткiв у зв’язку з реалiзацiєю ризику, 
необхiдно проводити стрес-тестування, щоб роз-
рахувати рiвень уразливостi банку до кризових 
економiчних змiн.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Аналiз 
останнiх дослiджень i публiкацiй дозволяє зробити 
висновок про широке поширення стрес-тестування. 
Зокрема, останнi дослiдження МВФ показують, що 
в бiльшостi країн регулятори фiнансово-кредитних 
ринкiв встановлюють вимоги для проведення стрес-
тестiв [4]. Варто зазначити, що на необхiдностi роз-
витку стрес-тестування як альтернативного пiдходу 
до оцiнки банкiвських ризикiв наголошують у сво-
їх наукових працях такi зарубiжнi й вiтчизнянi 
науковцi, як М. Дрехманн, Т. Ояма, Р. Ребонато,  
С. В. Науменкова, Ю. С. Ребрик, О. С. Сенченко. 
Проте низький рiвень поширення стрес-тестування 
дозволяє судити про певну неадаптованiсть пропо-
нованих методик до сучасних реалiй банкiвського 
сектора економiки України.

Мета статтi. Розробка теоретичних, методоло-
гiчних положень i практичних рекомендацiй щодо ви-
користання стрес-тестування банками в Українi як 
складової частини банкiвського ризик-менеджменту.

Виклад основного матерiалу. Значного роз-
витку за останні роки набула методологія стрес-
тестування, яка являє собою аналіз чутливості і 
стійкості системи до різного виду негативних дій 
(шоків). Стрес-тестування надає кількісну та якіс-
ну оцінку стійкості окремих банків і банківської 
системи в цілому до негативних змін у фінансо-
вому середовищі: курсів валют, котирування цін-
них паперів, цін на різні фінансові активи, а також 
до фінансової кризи та різноманітних її проявів. 
В Українi ж на сьогоднi практика застосуван-
ня стрес-тестування не є поширеною. Причинами 
цього є вiдсутнiсть стандартизацiї методiв стрес-
тестування. Їх рекомендацiйний характер вносить 
невизначенiсть у поведiнці фiнансово-кредитних 
органiзацiй та позбавляє їх можливостi застосо-
вувати цей привабливий iнструмент моделювання 
дiяльностi в ринковому середовищi. Удосконален-
ня процесу макроекономiчного стрес-тестування 
банкiв України вiдповiдно до сучасної практики 
регулювання банкiвської дiяльностi потребує зна-
чних зусиль i професiйного рiвня вiд розробникiв 
нових аналiтичних iнструментiв оцiнки фiнансової 
стiйкостi банкiвської системи. Як базовi факто-
ри ризикiв Нацiональний банк рекомендує вико-

ристовувати такi: 1) макроекономiчнi показники: 
стабiльнiсть економiчної ситуацiї (економiчний 
спад, радикальна змiна вектора розвитку економiки, 
дефолти першокласних компанiй-позичальникiв 
тощо); значнi коливання курсу нацiональної валю-
ти; вiдкритiсть i доступнiсть мiжбанкiвського рин-
ку; рiвень полiтичної та мiжнародної стабiльностi; 
стiйкiсть фiнансових ринкiв, у т. ч. можливiсть 
протидiяти спекулятивним атакам; змiни процент-
них ставок; можливiсть знецiнення майна, яке на-
дано в забезпечення за кредитними операцiями 
банкiв; 2) мiкроекономiчнi показники: можливiсть 
доступу банку до зовнiшнiх джерел пiдтримання 
лiквiдностi; конкурентна позицiя банку.

Усi методики проведення стрес-тестування 
банкiвської системи можна роздiлити на чотири 
основнi види:

1) сценарний метод;
2) метод чутливостi (еластичностi);
3) метод оцiнки витрат (модель VаR);
4) індексний метод;
Сутнiсть сценарного методу стрес-тестування 

полягає в порiвняннi базового прогнозу поведiнки 
банкiв при рiзних шоках оточуючого економiчного 
середовища. У рамках даної методики застосо-
вуються iнструменти економiко-математичного 
аналiзу, що свiдчить про значну трудомiсткiсть 
здiйснення стрес-тестування.

Метод чутливостi, або еластичностi, передба-
чає визначення змiни стану банкiвської установи в 
результатi коливань величин основних показникiв 
економiчного розвитку, таких як рiвень процентної 
ставки, валютний курс. 

Стрес-тестування на основi методу оцiнки втрат 
має на метi визначення максимально можливих 
потенцiйних втрат, якi може понести банк протягом 
встановленого перiоду при данiй ймовiрностi.

Загалом, методи стрес-тестування здiйснюються за 
двома пiдходами: у першому окремi фiнансовi установи 
розробляють власнi методики стрес-тестування, але да-
ний пiдхiд має недолiк, котрий полягає в неможливостi 
iнтегральної оцiнки цих стрес-тестiв на макрорiвнi, 
оскiльки всi методики, використовуванi банками, є 
неоднорiдними. Другий пiдхiд полягає в побудовi ор-
ганами банкiвського нагляду власних моделей. За цим 
пiдходом, при регулярному наглядi пiдроздiлами цен-
трального банку за фiнансовим станом фiнансових 
установ i проведеннi стрес-тестування, можливо одер-
жати укрупненi оцiнки стiйкостi банкiвського сектора 
до стресових подiй.

Протягом останнiх рокiв використання банка-
ми стрес-тестування у кредитнiй дiяльностi на-
бувало формального значення та низького рiвня 
доцiльностi й корисностi. Сьогоднi значимiсть цього 
процесу не викликає сумнiву, адже чiтко окресли-
лась завдяки кризi та привернула увагу фахiвцiв 
теорiї та практики [1].

© Сердюк М.О., 2015
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Загальноприйнятих стандартiв виконання стрес-

тестування немає, i налагодження цього процесу є 
«творчою роботою» банкiв. З цього приводу Націо-
нальний банк України вважає, що «кожен банк може 
розробити власну процедуру проведення стрес-
тестування та запровадити свої моделi для аналiзу 
впливу рiзних факторiв ризику на фiнансовий ре-
зультат iз врахуванням iндивiдуальностi кредитно-
го портфеля.

При цьому Національний банк України зазна-
чає, що сценарiї стрес-тестування є ефективними, 
якщо вони:

1) передбачають тiльки iстотнi змiни чинникiв;
2) пiд час розрахунку результативних показникiв 

враховують бiльшiсть базових чинникiв ризику;
3) дають змогу отримати правдоподiбнi, на 

думку експертiв, прогнозованi подiї iз заданою 
ймовiрнiстю їхнього виникнення» [2].

Сценарiй стрес-тестування – це модель можли-
вого розвитку подiй пiд впливом рiзних факторiв 
ризику. Сценарiї стрес-тестування повиннi охоплю-
вати всi передумови, виникнення яких може за-
вдати серйозних ударiв по фiнансовiй стабiльностi 
банку. Пiд час проведення стрес-тестування з ви-
користанням як iсторичних, так i гiпотетичних 
сценарiїв доцiльне застосування рiзних ступенiв 
впливу факторiв ризикiв:

1) помiрного;
2) середнього;
3) значного.
Стрес-тестування кредитного портфеля за пер-

шим сценарiєм передбачає оцiнку впливу збiльшення 
рiвня нестандартних кредитiв банку. У цьому разi 
визначаються три варiанти (помiрного, середньо-
го та значного) можливого зростання розмiру не-
стандартних кредитiв на 5%, 10% i 20% загально-
го обсягу нестандартних кредитiв, якi перейшли в 
категорiю безнадiйних i вимагають 100% формуван-
ня резервiв. Зазначений вплив може враховуватися 
пiд час розрахунку показника адекватностi регуля-
тивного капiталу для кожного з варiантiв.

За другим сценарiєм ступiнь впливу факторiв 
ризику буде вiдображатися в негативному 
зрушеннi в рiзних категорiях кредитних операцiй 
i вiдповiдному збiльшеннi резервiв пiд кредитнi 
операцiї. Пiд дiєю факторiв ризику з рiзним сту-
пенем впливу вiдбудеться зрушення в рiзних 
категорiях на 10%, 15% i 20%.

Для варiанта з помiрним ступенем впливу 10% 
вiд суми наданих кредитiв категорiї «стандартнi» 
будуть переквалiфiкованi у категорiю «пiд контр-
олем», 10% кредитiв категорiї «пiд контролем» пе-
рейдуть до категорiї «субстандарнi», 10% кредитiв 
категорiї «субстандарнi» будуть вiднесенi до 
категорiї «сумнiвнi», а 10% категорiї «сумнiвнi» пе-
рейдуть до категорiї «безнадiйнi».

Для варiантiв iз середнiм i значним рiвнями сту-
пеня впливу цi переквалiфiкацiї будуть становити 
вiдповiдно 15% i 20%.

Зазначене вище впливає на розмiр резервiв, 
що формуються пiд можливi втрати за кредитни-
ми операцiями, i також має враховуватися пiд час 
розрахунку показника адекватностi регулятивного 
капiталу.

Третiй сценарiй може передбачати падiння 
вартостi застави. У цьому разi за трьома варiантами 
це падiння може дорiвнювати 10%, 30% i 50% 
вартостi. Зазначене падiння також вiдображається 
на обсязi резервiв i враховується пiд час розрахунку 
показника адекватностi регулятивного капiталу [2].

Отже, усунення висвiтлених стрес-тестуванням 
«вузьких мiсць» у системi банкiвського ризик-ме-

неджменту забезпечує її «готовнiсть» до найгiршого 
сценарiю розвитку подiй. Аналiз його результатiв 
дає змогу:

1) оцiнити:
1.1) потенцiйнi збитки у разi настання екстре-

мальних подiй;
1.2) стан власного капiталу та свої потенцiйнi 

можливостi покривати цi збитки;
1.3) якiсть власних методик щодо управлiння 

ризиками;
1.4) стiйкiсть банку до малоймовiрних, але мож-

ливих кризових ситуацiй, спрогнозувати котрi 
вкрай важко;

2) розробити:
2.1) план дiй у кризовiй ситуацiї;
2.2) заходи щодо уникнення можливих втрат, 

пiдвищення рiвня ефективностi та оперативностi 
реагування системи ризик-менеджменту за макси-
мально несприятливих ринкових умов [8, с. 270].

Крiм того, стрес-тестування, за умови його регу-
лярного здiйснення, дає змогу менеджменту банку 
володiти iнформацiєю про змiни характеру чинникiв 
ризикiв i ступеня їхнього впливу на результати 
дiяльностi банку протягом певного перiоду.

Стрес-тестування банкiв включає кiлькiснi та 
якiснi складовi аналiзу. Кiлькiсний аналiз спрямо-
ваний на iдентифiкацiю можливих сценарiїв розви-
тку подiй. За допомогою якiсного аналiзу оцiнюється 
спроможнiсть капiталу банку покривати можливi 
збитки та визначається комплекс заходiв для зни-
ження рiвня ризику, мiнiмiзацiї можливих втрат i 
збереження та захисту капiталу.

Основною вимогою використання методики 
стрес-тестування є регулярнiсть проведення. Час-
тота стрес-тестiв повинна вiдповiдати змiнам порт-
феля банку [1].

Пiд час криз, коли коливання цiн i ринкових 
процентних ставок значно зростають i пришвид-
шуються, застосування традицiйних моделей стає 
надзвичайно ускладненим.

У таких умовах Нацiональний Банк i комерцiйнi 
банки мають потребу в проведеннi стрес-тестiв, що 
дозволили б оцiнити масштаб можливих втрат вiд 
шокiв в економiцi та на фiнансових ринках, а також 
визначити потенцiйнi слабкi мiсця з метою розроб-
ки комплексу системи заходiв з мiнiмiзацiї впливу 
негативних явищ на фiнансовий сектор країни.

Стрес-тестування не дає прогнози очiкуваних 
результатiв. Вони мiстять iмовiрнi, але крайнi при-
пущення, якi, з огляду на це, навряд чи зможуть 
матерiалiзуватися. Рiзнi стреси можуть призвес-
ти до рiзних результатiв залежно вiд умов роботи 
кожної установи [3, с. 22].

Зокрема, у ПАТ «Приватбанк» проводяться роз-
рахунки та розроблена методика проведення стрес-
тестування, котра призначена для вимiрювання 
максимальних збиткiв вiд рiзних ризикiв, що вини-
кають в умовах глобальних стресiв на фiнансових 
ринках. З погляду статистики стрес-тестування 
покликане оцiнити вiрогiднiсть настання подiй, якi 
лежать в хвостi розподiлу збиткiв i мають низьку 
вiрогiднiсть настання вiд 0,1% до 5%.

Збитки дiляться на очiкуванi (ЕL), неочiкуванi 
(UL) i екстраординарнi. Очiкуваний збиток є 
очiкуваними середнiми втратами по портфелю кре-
дитних позицiй. Очiкуваний збиток складається з 
рiвня активiв пiд ризиком, вiрогiднiсть дефолта i 
ступеня збитку. Неочiкуванi втрати є волатильнiсть 
кредитних втрат щодо очiкуваних втрат, для оцiнки 
неочiкуваних втрат використовується VАR-аналiз.

Для оцiнки екстраординарних втрат застосо-
вується оцiнка по методу максимально можливого 
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збитку, аналiз чутливостi, гiпотетичний i iсторичний 
сценарний аналiзи [6].

У 2010 р. ПАТ «Укрсоцбанк», який входить 
до складу UniСrеdit Grоuр, взяв участь у стрес-
тестуваннi ЄС, яке координує Європейський 
комiтет органiв банкiвського нагляду разом з Євро-
пейським центральним банком i Банком Iталiї. Це 
стрес-тестування доповнює процедуру управлiння 
ризиками i регулярнi програми стрес-тестувань, 
запровадженi в UniСrеdit Grоuр згiдно з основним 
принципом Базеля II, положень Директиви про ви-
моги до капiталу та пруденцiйних норм Банку Iталiї.

Тестування було проведено з використанням 
сценарiїв, методологiї та ключових припущень, 
запропонованих Європейським комiтетом органiв 
банкiвського нагляду.

У результатi припустимого потрясiння, за 
несприятливого сценарiю, передбачуваний 
консолiдований коефiцiєнт капiталу першого рiвня 
становив би 8,1% у 2011 р., у порiвняннi з 8,6% на 
кiнець 2009 р. Додатковий сценарiй суверенного ри-
зику мав би подальший вплив 0,3 процентного пунк-
ту на передбачуваний коефiцiєнт капiталу першого 
рiвня, встановлюючи його на рiвнi 7,8% на кiнець 
2011 р., у порiвняннi з регуляторним мiнiмумом у 
4% Директиви про вимоги до капiталу.

За результатами стресу резервний запас ста-
новить 8,245 млн євро основного капiталу першо-
го рiвня, у порiвняннi з граничним показником 6% 
коефiцiєнта достатностi капiталу першого рiвня в 
UniСrеdit Grоuр, який було погоджено виключно 
в цiлях цього тестування. Результатами UniСrеdit 
Grоuр, отриманими у стрес-тестуваннi: капiтал пер-
шого рiвня, пiдвладний стресу, складає 7,8%, а осно-
вний капiтал першого рiвня – 7,4%. Це пiдтверджує 
високу якiсть регулятивного капiталу Групи [7].

Аналогiчне тестування було проведене РKО 
Bаnk Роlski, до складу якої входить ПАТ «Кре-
добанк». За пiдсумками проведеного тестування 
значення показника адекватностi капiталу РKО 
Bаnk Роlski у випадку реалiзацiї несприятливого 
сценарiю склало би 15,7% у 2011 р. у порiвняннi з 
13,3% у 2009 р. У випадку несприятливого сценарiю, 
поглибленого так званим «суверенним ризиком», 
цей показник у РKО Bаnk Роlski знизився лише 
на 0,3 процентних пункти до значення у 15,4% на 
кiнець 2011 р. у порiвняннi з мiнiмально допустимим 
рiвнем у 4%. Результати проведених стрес-тестiв 
показали наявнiсть у РKО Bаnk Роlski основного 
капiталу, що на 2 825 мiльйона євро перевищує 
величину капiталу, необхiдну для забезпечен-
ня показника адекватностi на рiвнi 6% (значення, 
визначене необхiдним мiнiмумом при проведеннi 
стрес-тестування) [5].

Мiнiмiзацiя кредитного ризику на рiвнi банку, 
на вiдмiну вiд компенсацiї за рахунок резервiв, пе-
редбачає активний вплив на ймовiрнiсть настання 
негативних явищ. Тому на практицi акценти ма-
ють бути змiщенi вiд погашення отриманих збиткiв 
до попередньої їх мiнiмiзацiї. У першу чергу 
мiнiмiзацiя кредитного ризику має здiйснюватись 

силами самих банкiв шляхом застосування актив-
них методiв впливу на iмовiрнiсть неповернення 
позик i процентiв за ними в бiк зменшення. Завдан-
ням банкiв є вдосконалення внутрiшнього кредит-
ного ризик-менеджменту.

Незважаючи на очевиднi переваги, стрес-
тестування має й недолiки, якi виявляються в тому, 
що навiть в строго математично змодельованому 
сценарiї залишається слабке мiсце – це ймовiрнiсть 
настання даної подiї, яку ми оцiнюємо суб'єктивно 
та на недостатньому рiвнi через невелику кiлькiсть 
стрес-ситуацiй. Також дуже високi витрати на збiр 
необхiдної iнформацiї та її неповнота, оскiльки нам 
доступна лише частина необхiдних даних, стрес-
тестування практично не пiддається бектестингу.

У бiльшостi країн, якi розвиваються, стрес-
тестування банкiв полягає в простому механiчному 
розрахунку, за якого обранi статтi фiнансової 
звiтностi банкiв (наприклад, простроченi кредити 
чи резерви пiд кредитнi ризики) прямо пiддаються 
дiї заданих шокових факторiв.

Кiлькiснi значення шокових факторiв вста-
новлюються виключно на основi експертних су-
джень розробникiв стрес-тесту i, на вiдмiну вiд 
традицiйної практики органiв банкiвського ре-
гулювання розвинутих країн, взаємозв’язок мiж 
макроекономiчними параметрами та фiнансовим 
станом банкiв лишається не обґрунтованим засоба-
ми економетричного моделювання. Данi стрес-тести 
дозволяють оцiнити необхiдний рiвень додаткової 
капiталiзацiї банкiвського сектора вiдповiдно до за-
даних параметрiв погiршення якостi кредитiв як за-
гального кредитного портфелю, так i окремих його 
сегментiв, i таким чином визначити необхiднi обсяги 
пiдвищення резервування втрат за кредитними ри-
зиками. Проте якiсть вихiдних гiпотез стрес-тестiв 
залишає бажати кращого.

Висновки. Стрес-тестування є iнструментом 
управлiння банкiвськими ризиками. Пiд час 
його проведення виявляються слабкi сторони 
комерцiйного банку, програються можливi стратегiї 
поведiнки, а тому формується готовнiсть банку до 
кризової ситуацiї. Застосування стрес-тестiв дає 
можливiсть дослiдити рiвень впливу факторiв ризи-
ку при певних негативних ситуацiях, а їх результа-
ти мають практичну цiннiсть, оскiльки допомагають 
заздалегiдь оцiнити вплив потенцiйно негатив-
них подiй на фiнансовий стан банку та прийняти 
вiдповiднi управлiнськi рiшення. При цьому оче-
видною, на наш погляд, є необхiднiсть комплексно-
го пiдходу до стрес-тестiв, його об’єктом має стати 
весь процес управлiння ризиком – вiд стратегiчного 
планування i монiторингу до лiквiдацiї наслiдкiв 
впливу, чому повинно сприяти формування єдиного 
пiдходу до управлiння рiзними ризиками, адже в 
кризових ситуацiях одночасно реалiзуються i вза-
ємно пiдсилюються рiзнi ризиковi фактори.

Таким чином, виходячи з кризових ситуацiй, що 
склались на фiнансових ринках, актуальним пи-
танням є дослiдження стрес-тестування як оцiнки 
ризикiв банку.
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Аннотация
Проанализирован опыт макроэкономического стресс-тестирования банковских рисков центральными банками от-
дельных стран мира. Оценена возможность и целесообразность использования практики стресс-тестирования за-
рубежных центральных банков в деятельности Национального банка Украины.
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DЕTERMINATION ОF FRАGILЕ АRЕАS OF BАNKING ACTIVITIES  
BАSЕD ON STRЕSS TЕSTING

Summary
The article anаlуzеs thе ехреriеnсе оf mасrоесоnоmiс strеss tеst оf thе bаnking risks bу thе сеntrаl bаnks of sоmе 
соuntriеs. Thе роssibilitу аnd аdvisаbilitу оf using strеss tеsting рrасtiсе оf fоrеign сеntrаl bаnks in thе Nаtiоnаl Bаnk 
оf Ukrаinе is assessed.
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РОЛЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ  
ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ

Сердюк Л.В., Воротнікова А.В.
Харкiвський iнститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

Розкрито економічну суть банківських ресурсів та роль заощаджень у їх формуванні. Здійснено аналіз динаміки та 
структури залучених коштів банками України. Визначено ступінь участі населення у фінансуванні інвестицій на 
ринку банківських депозитів. Виділено вплив факторів розвитку економіки України на обсяги залучених ресурсів. 
Визначено проблеми нарощування ресурсного потенціалу банків. 
Ключові слова: заощадження, ресурсна база, депозит, фактори впливу на залучення коштів, проблеми нарощування 
банківських ресурсів.

Постановка проблеми. Ресурсний потенціал 
банківської системи має вирішальне значен-

ня як для стабілізації поточного соціально-економіч-
ного стану, так і для прийняття важливих страте-
гічних рішень щодо подальшого розвитку будь-якої 
країни. Роль ресурсного забезпечення є важливою 
і для самих банків, оскільки від обсягу і структури 
ресурсів залежать масштаби їх активних операцій, 
а, отже, розміри їх доходів та прибутків, що є осно-
вою успішної майбутньої діяльності. Вказані про-
цеси вимагають від банків адекватного нарощуван-
ня обсягів їх ресурсної бази, оптимізації структури 
та вдосконалення її організації тощо. Таким чином, 

дослідження особливостей формування ресурсної 
бази банків в умовах становлення нових параметрів 
суспільно-економічного життя є актуальним науко-
вим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування та розвитку ресурсної бази 
банків в Україні і зарубіжних країнах присвя-
тили свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені:  
М. М. Коваль, О. І. Лаврушин, А. М. Мороз, Ж. Рівуар,  
А. В. Глаголєва, Г. С. Ланова та інші. В роботах на-
уковців глибоко аналізуються проблеми ресурсної 
політики та управління ресурсами банків. Однак, 
незважаючи на значні результати наукових дослі-


