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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність подолання наслідків фінансово-еконо-

мічної кризи 2008—2009 рр. та своєчасне попереджен-
ня нових ризиків стало основою для введення загаль-
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Узагальнено теоретичні підходи до трактування фінансової стабільності (нестабільності),
досліджено стан діагностики фінансової стабільності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ та
Європейської Ради з системних ризиків. Виявлено, що система відстеження фінансової ста-
більності в Україні на даний час не має всеохоплюючого характеру, оскільки включає аналіз
індикаторів стійкості депозитних установ і частково ринку нерухомості в той час, як методикою
МВФ визначено пакетний підхід, що базується на принципах максимальної функціональної
інклюзивності та комплексного аналізу всіх сегментів фінансового і фондового ринків, діяль-
ності депозитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних фінансових інструментів та неру-
хомості, домогосподарств, макроекономічної кон'юнктури. Враховуючи, що неповнота даних
про стан фінансової стабільності в Україні не дозволяє зробити адекватні висновки про зовнішні
та внутрішні загрози, запропоновано при діючій на даний час секторній моделі регулювання
фінансового ринку, що окремо здійснюється Національним банком України, Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уповноважити Національний банк України ви-
конувати функції зі збору та узагальнення повного пакету індикаторів, предметного їх аналізу,
регулярної оцінки стану фінансової стабільності в країні та світі з оприлюдненням відповідних
висновків у тематичних оглядах та консенсус-прогнозах.

Theoretical approaches to the interpretation of the financial stability (instability) were summarized,
the state of the diagnostics of the financial stability in Ukraine compared to the requirements of the
IMF and the European Systemic Risk Board was examined. It was revealed that the monitoring system
of the financial stability in Ukraine currently has a comprehensive nature as it includes indicators of
stability analysis of depository institutions and, partly, of the real estate market while methods defined
by the IMF package approach, based on the principles of inclusivity and maximal functional complex
analysis of all segments of the financial and stock markets of deposit and non-deposit-taking
corporations, markets of derivatives of financial tools and real estate, households, macroeconomic
environment. Taking into account that the incomplete data on the state of financial stability in Ukraine
doesn't allow making adequate conclusions on internal and external threats, it is suggested within
the present sectorial model of financial market regulation, separately carried out by the National
Bank of Ukraine, the National Securities and Stock Market Commission, the National Commission
for the state Regulation of markets of financial services, to authorize the National Bank of Ukraine to
perform the functions of collecting and summarizing the complete package of indicators, objective
analysis of trends, regular evaluation of state of the financial stability at the country and the world
levels and publishing relevant conclusions in thematic reviews and consensus-forecasts.
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ного для всіх членів ЄС порядку координації дій учас-
ників фінансових ринків, а також розробки механізмів
швидкого реагування на зовнішні та внутрішні загрози.
Нова модель регулювання спрямована на: а) згладжу-
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вання системних шоків через посилення менеджменту
ризиків; б) запровадження ефективних процедур управ-
ління кризами (менеджмент кризи), поліпшення взає-
модії та підвищення взаємної довіри органів регулюван-
ня та нагляду в різних країнах ЄС та у всьому світі;
в) послаблення факторів проциклічності, які є каталіза-
торами кризових явищ та підвищення прозорості; г) за-
стосування для Європи єдиних та взаємодоповнюючих
один іншого систем мікро- та макропруденційного на-
гляду, що забезпечує єдині для внутрішньо європейсь-
кого ринку справедливі правила конкуренції [5]. Пос-
тійне нарощування чинників фінансової нестабільності
поставило питання щодо необхідності впровадження
макропруденційного нагляду за фінансовою системою
як комплексу заходів, які спрямовуються на мініміза-
цію ризиків системної фінансової кризи, підтримки
стійкості фінансової системи до агрегованих шоків,
включаючи рецесію; обмеження надмірних фінансових
ризиків, що розповсюджуються на фінансову систему,
інфікують всіх учасників та провокують "мильні буль-
башки". Завдання кожної країни полягає в тому, щоб
сформувати ефективну модель нагляду за фінансовим
сектором та впровадити механізми його регулювання,
а також визначити інституцію, відповідальну за збір,
узагальнення повного пакету індикаторів, предметного
аналізу тенденцій, проведення регулярної оцінки стану
фінансової стабільності в країні та світі з оприлюднен-
ням відповідних висновків у тематичних оглядах та кон-
сенсус-прогнозах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних підходів

до трактування фінансової стабільності (нестабільності)
та дослідження стану діагностики фінансової стабіль-
ності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ та Євро-
пейської Ради з системних ризиків в частині повноти
відстеження всіх секторів фінансового ринку, депозит-
них і не депозитних корпорацій, фондового ринку, рин-
ку похідних фінансових інструментів, ринку нерухо-
мості, домогосподарств, макроекономічної кон'юнкту-
ри.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМАТИКИ ФІНАНСОВОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ

Проблематика нестійкості економічних систем до-
сліджувалася і досліджується багатьма вченими. В еко-
номічній теорії такими вченими, як Р. Хоутрі, Ф. Хає-
ком, Л. Мізесом, І. Фішером, Й. Шумпетером, Дж.М. Кей-
нсом, М. Фрідменом та іншими розроблені авторські
концепції економічних циклів, які одночасно пояснюють
фактори, що підривають фінансову стабільність. Грун-
товно чинники фінансової нестабільності досліджені
представниками посткейсіанства У. Бейготом, А. Лей-
онхуфвудом, Ч. Киндлбергером, Х. Мінскі. Крім того
чинники криз та інструменти антикризового регулюван-
ня досліджувалися у працях таких зарубіжних вчених
як А. Веласко, Ч. Виплош, Р. Глік, Д. Даймонд, Р. Дорн-
буш, Б. Ейхенгрін, Г. Кальво, Г. Камінскі, П. Кругман, М.
Обстфельд, К. Рейнхарт, Е. Роуз, Д. Стігліц, Д. Тобін та
інші. Валютні, боргові, банківські аспекти кризових
явищ та проблеми регулювання фінансового сектора
досліджені у працях С. Алексашенко, Я. Белінської,
Д. Базилевича, О. Барановського, Т. Богдан, О. Дзюб-
люка, А. Ілларіонова, В. Іноземцева, В. Крилової, В. Ко-
валенко, Т. Ковальчука, В. Корнєєва, С. Науменкової,

С. Міщенко, Н. Шмельова, Д. Лук'яненка, Ю. Пахомова,
О. Плотнікова, Т. Унковської, С. Циганова, С. Якубовсь-
кого. Проблеми фінансової безпеки знайшли відобра-
ження у працях О. Барановського, В. Сенчагова,
М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Г. Пастернак-Таранушенко,
В. Мунтіяна та інших вчених.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Про важливість забезпечення фінансової стабіль-

ності в економіці будь-якої країни свідчить еволюція те-
оретичних поглядів вчених різних наукових шкіл. Еко-
номічна рівновага є одним з основних напрямів дослід-
жень в економічній теорії протягом XIX-XX ст., а в ХХІ
ст. ця проблематика стає найактуальнішою. У першій
третині ХІХ ст. в економічній теорії та державній пол-
ітиці провідною була класична парадигма та підтриму-
валася думка, що в ринковій економіці закладені дос-
татні внутрішні можливості саморозвитку, пропозиція
створює власний попит, тому забезпечується стабіль-
ність і рівновага (теорія "невидимої руки" А. Сміта). Кла-
сична і неокласична теорії передбачають, що ринкова
економіка за своєю внутрішньою природою стабільна і
має всі підстави для забезпечення повної зайнятості.
Напроти кейнсіанська і неокейнсіанська теорії тракту-
ють ринкову економіку як нестабільну за своєю приро-
дою. Фактори, необхідні для підтримки рівноваги, на
думку вчених, дуже складні, і тому ймовірність їх вико-
нання — обмежена. Світовий досвід показав, що еко-
номіка — це динамічний механізм і під впливом різних
факторів протягом певного часу переходить з одного
стану в інший, демонструючи при цьому нестабільність.
Найважливішими проявами економічної нестабільності
є циклічність, безробіття й інфляція. Фінансова не-
стабільність тісно пов'язана із фазами економічного
циклу, який послідовно складається з чотирьох фаз:
кризи, депресії, пожвавлення, піднесення. В економічній
теорії розроблені концепції економічних циклів, які од-
ночасно пояснюють фактори фінансової нестабільності
[2; 3; 4]. Найбільш відомі з них такі:

— підходи Р.Хоутрі і Ф.Хаєка до аналізу економіч-
них циклів. За теорією Р.Хоутрі причина кризи є штучне
звуження грошової пропозиції емісійними банками, які
для захисту касової готівки та підтримки курсу націо-
нальної валюти підвищують відсоткову ставку. Крім
того, Р. Хоутрі і Ф. Хаєк, як і Туган-Барановський, по-
яснювали цикл розширенням чи звуження банківсько-
го кредиту, що у різний спосіб провокує диспропорції в
економіці. Зокрема, такою диспропорцією, за їх виснов-
ками, можуть бути вищі темпи росту цін на предмети спо-
живання, ніж на засоби виробництва [7];

— теорія "надмірного інвестування" Р.Хаєка,
Л.Мізеса, де головною причиною циклічного розвитку
називається випереджаючий відрив інвестицій від зао-
щаджень в результаті чого виникають підстави для кри-
зи надвиробництва;

— теорія диспропорційності між виробництвом
предметів споживання і нагромадженням залежно від
життєвого циклу основних фондів, яку розробив А. Аф-
таліон;

— теорія боргової дефляції І. Фішера, де стверд-
жується, що головними причинами фінансової кризи є,
спочатку — надмірна заборгованість, а потім — наступ-
на дефляція. Вчений наголошував, що ці два феномени
є найважливішими причинами депресії. Інші фактори —
надлишок виробничих потужностей, невідповідність між
заощадженнями та інвестиціями, недостатнє споживан-
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ня, розрив між сільськогосподарськими та промисло-
вими цінами, надмірне витрачання коштів, зокрема з
бюджету, на його думку, не можуть привести до кризи.
Спіральну дефляцію І. Фішер пояснює як "…дефляцію,
викликану боргами, яка реагує на борги, а кожний нео-
плачений долар боргу, зростає в ціні…" [3; 4];

— теорія нововведень Й. Шумпетера аналізує еко-
номіку з точки зору фаз, що віддаляють економіку від
рівноваги, або повертають до рівноваги. Й. Шумпетер
вважав, що кожне нововведення порушує певним чином
рівновагу, оскільки власники нововведень мають
технічні переваги, тому отримують прибутки, розширю-
ють виробництво. Інші теж прагнуть до цього, тому ак-
тивно застосовують інновації, тим самим впливають на
розвиток виробництва, що може призвести до надви-
робництва товарів, порушення рівноваги попиту і про-
позиції. Тому економічне зростання, на його думку,
відбувається циклічно завдяки стрибкоподібному харак-
теру оновлення основного капіталу [16, с. 36—40];

— теорія циклу Дж. М. Кейнса розглядає цикл як
підсумок взаємодії руху національного доходу, спожи-
вання і нагромадження основного капіталу, а циклічний
процес обумовлюється динамікою ефективного попиту
і визначається функціями споживання й інвестицій, де
попит необхідно стимулювати механізмами державно-
го регулювання;

— монетаристська модель економічної рівноваги
М. Фрідмена, в якій вчений запропонував замість дер-
жавної політики експансії проводити політику стриму-
вання — обмеження доходів населення, рівня сукупно-
го попиту, державних витрат, і, в першу чергу, приросту
грошової маси. Монетарна теорія циклу М. Фрідмена ви-
ходить з того, що головну роль у динаміці національно-
го доходу і відповідного циклу відіграє нестабільність
грошової пропозиції, надлишок якої створює монетар-
на політика самої держави.

Особливо детально чинники нестабільності дослід-
жені представниками посткейнсіанства, які виступили з
критикою дещо спрощеного погляду на економіку, коли
не враховуються чинники безробіття, інфляції (стагф-
ляції), цінові коливання, фактори невизначеності, ризи-
ку, нарощення чинників фінансової нестабільності. Еко-
номічну нестабільність вони пов'язують переважно з
фінансовою нестабільністю економіки. Найбільш пред-
метні роботи з проблематики економічної нестабіль-
ності належать таким авторам, як У. Бейгот, А. Лейон-
хуфвуд, Ч. Киндлбергер, Х. Мінскі. Представники ново-
го кейнсіанства, яких об'єднує з посткейнсіанством і
відрізняє від неокласичної школи визнання наявності
стійких факторів макроекономічної нестабільності рин-
кової економіки, змістили акценти з аналізу проблем
ефективного попиту на аналіз ринків капіталу, праці,
товарів та раціональну поведінку господарських агентів.
У центрі уваги нового кейнсіанства — аналіз проблем,
породжених активним впливом фінансової сфери та
грошового фактора на макроситуацію, створення пере-
думов фінансової нестабільності, а також аналіз при-
чин зміни структури всієї фінансової сфери, причин роз-
ширення боргової економіки, що включає борги кор-
поративного сектора, населення, банків, держави [4, с.
297, 298].

Найбільш предметно, з огляду на сучасні реалії, чин-
ники нестабільності висвітлені в "гіпотезі фінансової не-
стабільності"., яку розробив представник монетарної
течії посткейнсіанства Хайман Філіп Мінскі. Вчений до-
слідив особливості фінансової системи, що склалася на-

прикінці ХХ ст., і довів, що капіталістична економіка
внутрішнє породжує фінансові чинники криз, а еко-
номічні цикли залежать від еволюції фінансової систе-
ми. При цьому економічні кризи породжуються не лише
змінами очікувань, але й систематичною нездатністю
фірм до погашення своїх боргів. Фінансова крихкість
посилюється через постійну втрату ліквідності господа-
рюючими суб'єктами [13; 14]. Х.Ф. Мінскі визначав свою
гіпотезу як теорію впливу боргу і того, яким чином він
генерується на поведінку економічної системи [19, с.
63—73]. Для ілюстрації своєї гіпотези він класифікував
фірми на три групи: фірми, діяльність яких грунтується
на забезпеченому фінансуванні, спекулятивному і Понці-
фінансуванні. При забезпеченому фінансуванні фірми
можуть повністю погашати свої боргові зобов'язання за
рахунок прибутку від власного бізнесу і не залучати кре-
дити банків, не емітувати нові боргові зобов'язання для
рефінансування вже існуючого боргу. Вони мають не-
значні борги в структурі пасивів та достатньо високий
обсяг власних ресурсів [17, с. 58]. Спекулятивне фінан-
сування означає, що фірми, використовуючи потік до-
ходів, здатні сплачувати процентні платежі, але не мо-
жуть виплачувати основну суму боргу. Тому для недо-
пущення дефолту вони змушені емітувати нові боргові
зобов'язання, або брати нові кредити. Для фірм, що ви-
користовують спекулятивне фінансування потрібно не
тільки стійкий потік квазірент, а й стабільність процент-
них ставок. Х.Ф. Мінскі звертає увагу, що коли значна
маса проектів спирається на спекулятивне та Понці-
фінансування — це індикатор переходу до фази спаду
ділової активності, що посилює нездатність фірм до
своєчасного погашення своїх боргів.

Доповнюють сучасним змістом вищезазначені теорії
наукові підходи, що пов'язані із створення динамічних
стохастичних моделей загальної рівноваги (ДСМЗР), у
яких здійснюється аналіз цін на матеріальні і фінансові
активи, враховують зміни на фондовому ринку та ринку
нерухомості, особливості бізнес-циклу окремих галузей
[15, с. 112—113]. Необхідно підкреслити, що в таких
моделях акцент часто робиться на негативному впливі
фінансового сектора на розвиток реального сектора
економіки, а також на наявність суттєвих фінансових
диспропорцій.

Моделі фінансового (кредитного) акселератора та
кредитного раціонування були створені в 1990—2000
роках. Концепція моделі фінансового акселератора
вперше заперечила постулати теореми Модільяні-Мілле-
ра про еквівалентність зовнішніх і внутрішніх джерел
фінансування компаній. У широкому розуміння "аксе-
лератор" — це прискорювач, у сучасній макроекономіці
коефіцієнт відношення приросту інвестицій до того по-
казника, який викликав приріст доходу, споживчого
попиту або готової продукції. В моделях фінансового
(кредитного) акселератора та кредитного раціонуван-
ня, як підкреслює І. Радіонова [11], продемонстрована
вірогідність негативного впливу на загальний випуск
зростаючого співвідношення зовнішніх (запозичених) та
власних ресурсів (за таким співвідношенням оцінюєть-
ся фінансовий акселератор); можливість циклічних
спадів у наслідок кредитного раціонування в економіці,
коли суб'єкти є одночасно і кредиторами і дебіторами
(тобто в умовах замкненого кола заборгованості); фе-
номен кредитного раціонування, коли позичальник
одержує кредит в обсягах, який є меншими, ніж фак-
тичний попит на нього; негативний вплив на економічну
динаміку дії трансмісійного механізму від фінансового
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акселератора (тобто збільшення боргових джерел
фінансування і зменшення власних).

Моделі класу "OECD Global Model" показали, що
фінансовий сектор має значний вплив на реальний че-
рез передавальний елемент приватного (виробничого)
споживання та формування активів економічних агентів
із врахуванням боргових зобов'язань. Економетрично
доведена можливість "перехресного впливу" фінансо-
вих змін, ініційованих в одних країнах, на інші країни
[11; 12, с. 26—27]. Моделі у вигляді формалізованих
макроекономічних обмежувальних (макропруденціаль-
них) правил базуються на взаємозв'язках показників
фінансового та реального секторів та переслідують ціль
віднайти механізми регулювання фінансової сфери у
зв'язку з виникненням глобальних фінансових дисба-
лансів. Вже накопичено певний досвід регулювання дис-
балансів, який дозволяє не лише фіксувати, а й завчас-
но виявляти та обмежувати дисбаланси.

Також розроблені моделі, які базуються на сітьо-
вому підході у фінансах та розповсюдженні циклічних
коливань, пов'язаних із діяльністю фінансових посеред-
ників. Дані підходи дозволяють аналізувати ринкову
взаємодію з врахуванням того, що ринок має просто-
ровий вимір. Сітьовий аналіз показує, що дія агентів
може впливати на параметри рівноваги, стійкість ринку
в цілому, блокувати, або напроти розповсюджувати
фінансову нестабільність. Сітьовий підхід дає мож-
ливість виявити нарощування критичної маси нестійких
фінансових посередників, що можуть призвести до ре-
цесії, а також спровокувати "фінансове зараження". На
відміну від теорій фінансового акселератора та кредит-
ного раціонування, моделі "фінансового зараження"
концентруються не на поясненнях механізму переливу
кризових явищ із фінансового сектора в реальний, а на
формуванні критичної маси фінансово нестійких інсти-
тутів, в наслідок чого переростання фінансової нестаб-
ільності в рецесію стає практичною реальністю [18].
Зокрема, сітьова взаємодія може проявитися через ри-
нок міжбанківських кредитів, систему банківських пла-
тежів тощо.

Фінансові інновації теж тісно пов'язані із чинника-
ми фінансової нестабільності. Необхідно підкреслити,
що створення нових фінансових продуктів і послуг ста-
ло головним чинником розвитку світових фінансових
ринків за останні 30 років. Нові фінансові інструменти і
технології, що об'єднуються поняттям "фінансові інно-
вації" призводять до масштабної зміни фінансових
ринків і безпосередньо впливають на розвиток еконо-
міки. Аналіз свідчить, що безконтрольний "інновацій-
ний бум" у фінансовій сфері загрожує макроекономічній
рівновазі, що підтверджує практика розвинених країн.
На думку експертів, особливо небезпечними є такі
фінансові інновації: облігації, забезпечені борговими
зобов'язаннями; фонди структурованих боргових зобо-
в'язань; облігації, забезпечені іпотекою; облігації, що
випущені в рамках сек'юритизації активів [8]. Парадок-
сально, але використання нових фінансових інстру-
ментів, апріорі призначених для зменшення ризиків кре-
дитування й фінансової невизначеності, відбувалися у
такий спосіб, що ризик і невизначеність у діяльності ок-
ремих економічних суб'єктів, навпаки, збільшувалися.
Зокрема фінансовими інструментами, які не запобігли
фінансовим ризикам, а збільшили їх, стали субстан-
дартні іпотечні облігації — похідні від субстандартних
кредитів. Останні визначаються як ненадійні з причин
обмежених можливостей позичальника при поверненні

боргів. Створювався ризиковий ланцюг "кредити — зак-
ладні — облігації — свопи". Такий небезпечний ланцюг
утворюється в наслідок того, що для перерозподілу
ризику неповернення (сек'юритизації запозичень) бан-
ки продають боргові зобов'язання іншим учасникам
фінансового ринку. Об'єктом продажу стають облігації,
забезпечені закладними, що купуються хеджевими фон-
дами і страховими компаніями [12, с. 20].

Так предметно були проаналізовані основні теоре-
тичні підходи до трактування фінансової стабільності
(нестабільності), щоб продемонструвати значимість
проблематики комплексної діагностики стану економі-
чної рівноваги в будь-якій країні та здійснення систем-
ного нагляду за всіма сегментами та інституціями фінан-
сового сектора.

У контексті теми дослідження необхідно звернути
увагу на зміни, які відбуваються в сфері нагляду і регу-
лювання за фінансовим сектором в Європі та світі. При-
діляючи проблемам забезпечення фінансової стабіль-
ності надважливе значення, Європейська Комісія роз-
робила законопроекти з посилення нагляду за фінан-
совою сферою в Європі, виявлення фінансових ризиків
та їх раннього попередження. Крім того, планується
впровадити механізми спільної діяльності країн ЄС у
надзвичайних ситуаціях й своєчасного врегулювання
розбіжностей між регулюючими органами.

Необхідно підкреслити, що в процесі реформуван-
ня фінансової системи ЄС створені нові загальноєвро-
пейські органи: Європейська рада з системних ризиків
(European Systemic Risk Board — ESRB); Європейська
система фінансового нагляду (контролерів) (European
System of Financial Supervisors — ESFS) [5]. Європейсь-
ка рада з системних ризиків є органом макропруден-
ційного нагляду, який має здійснювати комплексний на-
гляд за фінансовою системою ЄС у цілому, проводити
моніторинг і оцінку ризиків на макроекономічному рівні.
Цей орган має попереджати про системні ризики на
ранній стадії їх виникнення і розробляти заходи реагу-
вання загальноєвропейським і національним державним
регуляторам. Крім того, в рамках діяльності Європейсь-
кої ради з системних ризиків передбачається посилити
нагляд за економічною і бюджетною політикою.

Європейська система фінансового нагляду (контро-
лерів) являє собою нову структуру нагляду за фінансо-
вими ринками ЄС. До складу увійшли три новостворені
установи: Європейський орган з банківської діяльності
(European Banking Authority, EBA); Європейський орган
із страхування та пенсійного забезпечення (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA);
Європейський орган з цінних паперів та фондового рин-
ку (European Securities and Markets Authority, ЕСМА).
Основними задачами Європейської системи фінансово-
го нагляду (контролерів) визначені такі: розробка пра-
вил щодо технічних стандартів (нормативів) для загаль-
ноєвропейського фінансового ринку; підготовка угоди
щодо обміну інформацією між національними наглядо-
вими органами; забезпечення послідовного застосуван-
ня правил та технічних стандартів Євросоюзу; здійснен-
ня прямих наглядових повноважень щодо кредитних
рейтингових агентств; координація дій та прийняття
рішень в надзвичайних ситуаціях.

Для відстеження наглядовими та регулюючими
органами стану фінансової стійкості експертами МВФ
були розроблені макропруденційні інструменти —
норми і вимоги, індикатори для управління системним
ризиком фінансового сектора. Необхідність застосу-
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вання статистики показників фінансової стійкості ста-
ла очевидною через фінансові кризи 1990-х років,
особливо 2008—2009 років, які призвели до серйоз-
них ризиків і втрат в економіці кожної країни. Як заз-
начено у Посібнику МВФ, для цілей аналізу фінансо-
вого сектора використовуються показники фінансо-
вої стійкості — індикатори поточного фінансового
стану і стійкості всіх фінансових установ країни, а
також сектору корпорацій і сектора домашніх госпо-
дарств, які є клієнтами фінансових установ, фондо-
вого ринку. У таблиці 1 наведено перелік базових та
рекомендованих індикаторів, які запропоновано для
депозитних корпорацій.

Індикатори дають можливість оцінити дос-
татність капіталу, якість активів, стан ліквідності,
ринковий ризик, рентабельність депозитних корпо-
рацій. У таблиці 2 наведені індикатори для оцінки
стану ліквідності не депозитних корпорацій, до-
машніх господарств, фондового ринку, ринку неру-
хомості.

Разом індикатори, представлені в таблицях 1 та 2,

дають можливість оцінити стан фінансової стабільності
фінансового сектору загалом.

Як зазначено на офіційному сайті Національного
банку України, статистика індикаторів фінансової
стійкості є новою гілкою економічної статистики, що
враховує сукупний вплив різних факторів і покриває роз-
рив між макроекономічною статистикою і мікропруден-
ційними даними.

На сайті Національного банку України підкрес-
люється, що МВФ передбачає компіляцію та поширен-
ня країнами 40 індикаторів фінансової стійкості: 25
індикаторів для сектору депозитних корпорацій (із
яких 12 основних) і 15 індикаторів для клієнтів секто-
ру депозитних корпорацій, у тому числі: інші фінансові
корпорації (2 індикатора), нефінансові корпорації (5
індикаторів), домашні господарства (2 індикатора),
ліквідність ринку (2 індикатора) і ринки нерухомості
(4 індикатора). Але на даному етапі Національний банк
України щокварталу складає та поширює дані виключ-
но за індикаторами фінансової стійкості сектору
депозитних корпорацій (банків), з яких 12 основних і

Таблиця 1. Показники фінансової стійкості депозитних корпорацій, визначені МВФ

 Джерело: посібник по фінансовій стабільності / МВФ / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Таблиця 2. Показники фінансової стійкості не депозитних установ, визначені МВФ

Джерело: посібник по фінансовій стабільності / МВФ / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: <http://bank.gov.ua>
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12 рекомендованих і 2 індикаторах ринку нерухомості.
Про сферу інституційного охоплення Національним

банком суб'єктів фінансового ринку індикаторами
фінансової стабільності, свідчать дані таблиці 3.

Показник 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• Депозитні корпорації 
Показники достатності капіталу  

Cпіввідношення регулятивного капіталу до 

зважених за ризиком активів  13,9 14,0 18,1 20,8 18,9 18,1 18,3 

Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня 

до зважених за ризиком активів  10,1 11,2 14,2 15,1 14,0 13,8 13,9 

Cпіввідношення недіючих кредитів без 

урахування резервів до капіталу … 9,2 32,0 29,2 25,8 36,0 30,7 

Якість активів         

Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних 

валових кредитів 48,1 3,9 13,7 15,3 14,7 16,5 12,9 

Показники ліквідності         

Cпіввідношення ліквідних активів до загальних 

активів  11,6 9,4 11,5 18,8 18,7 22,2 20,6 

Cпіввідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов’язань  39,9 33,0 35,9 91,2 94,7 90,3 89,1 

Чутливість до ринкового ризику         

Cпіввідношення чистої відкритої позиції в 

іноземній валюті до капіталу 13,4 33,1 28,5 21,6 8,4 2,5 6,9 

Показники прибутку і рентабельності  
Норма прибутку на активи 1,6 1,3 -4,5 -1,4 -0,6 0,5 0,2 

Норма прибутку на капітал 

13,8 10,5 -32,8 -9,8 -4,2 3,2 1,7 

Співвідношення процентної маржі до валового 

доходу 55,5 51,2 66,8 66,0 63,1 64,2 58,6 

Співвідношення непроцентних витрат до валового 

доходу 60,8 53,0 61,1 61,9 68,3 61,5 66,0 

• Ринки нерухомості 
Cпіввідношення кредитів на житлову нерухомість 

до сукупних валових кредитів 8,4 11,2 12,8 10,4 8,2 6,9 5,5 

Cпіввідношення кредитів на комерційну 

нерухомість до сукупних валових кредитів 2,2 2,3 2,3 1,7 1,2 0,9 1,4 

• Інші фінансові корпорації (не депозитні) В єдиному пакеті документів із фінансової стабільності розрахунок індикаторів 
і їх аналіз на даному етапі не здійснюється  

• Сектор не фінансових корпорацій - « « - 

• Домашні господарства  - « « - 

• Ринок цінних паперів  - « « - 

• Ринки похідних фінансових інструментів   - « « - 

 

Таблиця 4. Індикатори фінансової стійкості, що розраховуються

Джерело: офіційний сайт Національного банку України / Статистика / Статистика індикаторів фінансової стійкості [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Таблиця 3. Інституційне охоплення індикаторами фінансової стабільності сектору депозитних
корпорацій та сектору інших фінансових корпорацій України, 2013 рік

Джерело: офіційний сайт Національного банку України / Статистика / Статистика індикаторів фінансової стійкості [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Структура депозитних 

корпорацій 

Кіль- 

кість 

Кількість філій 
Кількість 

дочірніх компаній 
Активи, 

всього 

млрд грн. національні іноземні національні іноземні 

Підзвітні організації, що 

включені до сектору депозитних 

корпорацій 180 177 1 105 19 1277,0 

Контрольовані Урядом 
7 54 0 12  232, 9 

Комерційні банки 
6 29 0 5  129,3 

Ощадні банки 
1 25 0 7  103,6 

Приватні 173 

 

123 

 

1 

 

93 

 

19 

 

1 04,4 

 

Комерційні банки 173 

 

123 

 

1 

 

93 

 

19 

 

1044,1 

 

Депозитні корпорації в 

процедурі ліквідації 14  3   5,7 

а) що включені до 

сектору депозитних 

корпорацій         

б) що виключені із 

сектору депозитних 
корпорацій  14  3   5,7 
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З огляду на зміст інформації, що представлена в таб-
лиці 3, можна зробити висновок, що індикатори фінан-
сового стану небанківських установ, фондового ринку,
ринку похідних фінансових інструментів, домашніх гос-
подарств не відображаються в єдиному пакеті. У свою
чергу така ситуація не дозволяє комплексного проана-
лізувати в Україні всі сегменти фінансового і фондово-
го ринків, діяльність депозитних і не депозитних корпо-
рацій, ринків похідних фінансових інструментів та не-
рухомості, домогосподарств, впливу на фінансовий сек-
тор макроекономічної кон'юнктури. На сайті Національ-
ного банку в загальному розділі "Статистика" окремо
наводяться індикатори фінансової стійкості депозитних
корпорацій та частково ринку нерухомості, перелік і ре-
альне значення яких представлені в таблиці 4. Також у
рубриці "статистика індикаторів фінансової стійкості"
надається інформація про доходи та витрати депозит-
них корпорацій, балансовий звіт депозитних корпорацій,
додаткові статті депозитних корпорацій України. Не в
розділі "фінансова стабільність", а окремо в розділі
"грошово-кредитна та фінансова статистика" надаєть-
ся інформація про основні показники діяльності банків
України.

Як свідчать дані таблиці 4, поза межами аналізу в
єдиному пакеті знаходяться ринок цінних паперів та по-
хідних фінансових інструментів, сектор не фінансових
корпорацій, не банківські фінансові установи, домашні
господарства. Тим часом, за висновками вчених, реалі-
зація грошово-кредитної політики центрального банку
повинна передбачати не лише досягнення цінової та
фінансової стабільності, а й можливість впливати на мак-
роекономічну стабільність шляхом участі в реалізації за-
гальної фінансової політики держави [10, с. 17]. Необ-
хідно звернути увагу, що неповнота даних про стан
фінансової стабільності в Україні не дозволяє зробити
адекватні висновки про зовнішні та внутрішні загрози
та розробляти упереджувальні заходи.

Відсутність комплексного підходу до діагностики
стану фінансової стабільності в Україні можна поясни-
ти тим, що на даний час застосовується секторна мо-
дель регулювання фінансового ринку, де окремі секто-
ри регулюються з боку Національного банку України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг. В залежності
від особливостей розвитку країни, стану економіки та
законодавства, специфіки фінансових відносин виділя-
ють три основні моделі наглядових систем: модель єди-
ного наглядового органу, функціональна модель, сек-
торна модель. Модель єдиного наглядового органу пе-
редбачає створення мегарегулятора та наділення його
всіма регулюючо-наглядовими повноваженнями. Мега-
регулятори функціонують у більше ніж 40 країнах світу,
як у розвинених, так і тих, що розвиваються. До країн,
чиї центральні банки офіційно звітують про фінансову
стабільність, відносяться: Великобританія, Швеція,
Угорщина, Норвегія, Австрія, Іспанія, Бельгія, Данія,
Франція, Бразилія, Канада, Фінляндія, Індонезія, Авст-
ралія [20, с. 15].

Секторна модель передбачає функціонування окре-
мого регулюючо-наглядового органу за певним секто-
ром фінансового ринку. З 2000 року деякі країни
відійшли від секторної моделі нагляду. Але Болгарії,
Литві, Фінляндії, Іспанії, Словенії, Греції, Кіпрі, Румунії,
а також в Україні така модель застосовується. Функці-
ональна модель передбачає наявність двох інститутів ре-
гулювання. Один регулює діяльність фінансових інсти-
тутів, інший розробляє норми з функціонування фінан-
сових інститутів, здійснює нагляд, захищає права інве-
сторів, споживачів фінансових послуг, контролює стан
конкуренції на фінансовому ринку. Моделі регулюван-
ня різних секторів фінансового ринку представлені в
таблиці 5.

На думку вчених, в Україні потрібно враховувати
світовий і європейський досвід нагляду і регулювання
фінансового ринку. Особлива увага має бути приділена
процесам формування нової структури фінансового сек-
тора, його інституційним та інтеграційним змінам. С. На-
уменкова в своїх наукових роботах [9] грунтовно досл-
іджує зміни в інституційній структурі та механізмах ре-
гулювання й нагляду за фінансовим сектором, що відбу-
лися в більшості країн світу. За її висновками вони про-
явилися в такому: посиленні тенденцій відходу від сек-
торної моделі нагляду в більшості європейських краї-
нах; розширенні наглядових функцій і повноважень цен-
тральних банків, що викликано посиленням їх ключо-
вої ролі в забезпеченні фінансової стабільності; поси-
ленні незалежності регуляторних органів на основі за-

Таблиця 5. Моделі регулювання в різних секторах фінансового ринку

Джерело: Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку / О.В. Апарова // Інвестиції: практика
та досвід. — 2013. — № 6. — С. 8—13.

Країни Банківський сектор Фінансовий сектор Страховий сектор 

Австрія, Бельгія, Велика 

Британія, Норвегія, 

Франція, Чилі, Японія,  
 Казахстан 

Мегарегулятор Мегарегулятор Мегарегулятор 

Німеччина Мегарегулятор /  

Центральний банк  

Мегарегулятор Мегарегулятор 

Нідерланди  Центральний банк / 
Мегарегулятор  

Центральний банк / 
Мегарегулятор 

Центральний банк / 
Мегарегулятор 

Ірландія  Центральний банк Центральний банк Центральний банк 

Швеція  Центральний банк Спецагентства по нагляду за 

фінансовою і страховою 
діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 

фінансовою і страховою 
діяльністю 

Італія, Іспанія , Індія, 
Ізраіль, Китай, ПАР  

Центральний банк Спецагентство по нагляду за 
фінансовою діяльністю 

Спецагентство по нагляду за 
страховою діяльністю 

США  Спецагентство по нагляду за 
банківською діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 
фінансовою і страховою 

діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 
фінансовою і страховою 

діяльністю 

Російська Федерація  Центральний банк / Спец- 

агентство по нагляду за 

банківською діяльністю  

Спецагентство по нагляду за 

фінансовою діяльністю 

Спецагентство по нагляду за 

страховою діяльністю / 

Державне агентство  
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конодавчого закріплення за ними
певних прав і обов'язків, а також їх
підпорядкування профільним дер-
жавним органам (при цьому частка
регуляторів, що підпорядкована пар-
ламентам, збільшується); концент-
рації діяльності наглядових органів
(кількість самостійних наглядових
органів зростає); суттєвому підви-
щенні рівня інтеграції діяльності на-
глядових органів: майже 80 % таких
органів здійснюють аналіз та прак-
тичне розв'язання проблем з фінан-
сової стабільності. Також змінюєть-
ся структура наглядових органів і
спостерігається: посилення взаємоз-
в'язку всіх складових фінансового
сектору (фінансових інститутів, регу-
ляторних, наглядових органів і само-
регулюючих організацій; фінансово-
го ринку; фондового ринку, законо-
давчої і аналітично-інформаційної си-
стем); координація зусиль та уніфі-
кації відповідальності наглядових
органів в умовах інтеграції міжнарод-
них фінансових ринків; поява фінан-
сових конгломератів (системно зна-
чимих фінансових інститутів), що об-
'єднують різні ринки фінансових по-
слуг.

Комплексний підхід до нагляду
за фінансовим сектором можна спо-
стерігати в Республіці Казахстан
(табл. 6). У ролі мегарегулятора там
виступає Національний банк Казах-
стану. Про це свідчать публічні дані і
матеріали, які широко доступні до
громадськості і розміщені на офіцій-
ному сайті центрального банку в руб-
риках "Фінансовий нагляд" і "Фінансова стабільність".
У таблиці 6 стисло представлена сфера фінансового на-
гляду, який здійснює Національний банк Республіки Ка-
захстан. Сфера нагляду розповсюджується на банківсь-
кий сектор, ринок цінних паперів, страховий ринок, кре-
дитні бюро. Також ведеться нагляд за станом ліквідації
та оздоровлення фінансових установ. Маючи макси-
мально повну інформацію про діяльність та стан
ліквідності учасників фінансового ринку, здійснюється
формування консолідованої інформації та її предмет-
ний аналіз. Національний банк формує звіт про фінан-
сову стабільність Республіки Казахстан, який містить ос-
новні висновки, аналізується макроекономічна та фінан-
сова кон'юнктура, оцінюються ризики інститутів фінан-
сового посередництва. Здійснюється опитування банків
щодо стану кредитного ринку, введені актуальні анкети
опитування.

Досить широко представлена макроекономічна та
фінансова кон'юнктура, що аналізується Національ-
ним банком Казахстану (табл. 7). В сфері уваги зна-
ходиться: макроекономічне середовище та чинники
його стійкості; визначається роль фінансового сек-
тора і ризики концентрації; аналізуються ринки ре-
альних і фінансових активів; ризики банківського та
небанківського секторів, інститутів та інфраструкту-
ри фінансового посередництва; стан платіжних сис-
тем.

Таким чином, у Казахстані на принципах єдиного па-
кету, комплексного аналізу індикаторів та макроеконо-
мічної динаміки здійснюється регулювання фінансової
системи і управління ризиками. Це стало можливим
тому, що на базі Національного банку Республіки Ка-
захстан зосереджена вся інформація, яка комплексно
характеризує стан розвитку фінансового сектору та мак-
роекономічну динаміку, і разом це дає можливість об-
'єктивно оцінювати стан фінансової стабільності краї-
ни.

ВИСНОВКИ
На даний час в Україні застосовується секторна мо-

дель нагляду та регулювання фінансового ринку, в рам-
ках якої Національним банком України, Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг реалізуються функції
нагляду окремо за банківським сектором, фондовим рин-
ком, ринком фінансових послуг, страховими компанія-
ми. На даний час система відстеження фінансової ста-
більності в Україні не має всеохоплюючого характеру,
оскільки замикається лише на аналізі індикаторів
стійкості депозитних установ і частково ринку нерухо-
мості, у той час як методикою МВФ та рекомендаціями
Європейської ради з системних ризиків визначено пакет-
ний підхід, що базується на принципах максимальної фун-

Таблиця 6. Сфера фінансового нагляду

Джерело: систематизовано на базі даних Національного банку Республіки Казах-
стан / Офіційний сайт Національного банку Республіки Казахстан / Фінансовий на-
гляд / Фінансова стабільність [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http: //
www.nationalbank.kz

Сфери нагляду 

Консолідований нагляд  

• Нагляд за крупними учасниками фінансового ринку та страховими холдингами.  

• Нагляд за банківськими холдингами і конгломератами.  

• Аналіз і формування консолідованої інформації  

Банківський сектор 

• Загальний список банків. Банки другого рівня. Філії банків.  

• Представництва банків-резидентів, банків-нерезидентів.  

• Список ліквідованих організацій і таких, що знаходяться в стадії ліквідації  
 Організації, що здійснюють окремі види банківських операцій 

• Загальний список організацій. Іпотечні організації.  
• Дочірні організації різних управляючих холдингів 

Ринок цінних паперів  

Професійні учасники ринку цінних паперів  
• Брокери-ділери. Брокери-ділери на ринку цінних паперів. Організатори торгів. Єдиний 
реєстратор цінних паперів.  

• Управляючі інвестиційним портфелем. Кастодіани. Трансфер-агенти.  

• Організації, що здійснюють управління пенсійними активами.  

Емітенти та емісійні цінні папери  

• Відомості про зареєстровані випуски недержавних цінних паперів.  

• Відомості про зареєстровані пайові інвестиційні фонди та управляючі компанії. 
• Афільовані особи акціонерних товариств.  

• Відомості про кількість акцій акціонерних товариств, що проголосовані.  
• Відомості про кількість утримувачів паїв пайових інвестиційних фондів.  

• Емітенти, що допустили дефолт  

Страховий сектор 

• Страхові (та перестрахувальні) організації. Фонд гарантування страхових виплат. 
Страхові брокери. Актуарії. Товариства взаємного страхування.  

• Філії. Представництва компаній-резидентів, нерезидентів.  

• Список ліквідованих організацій. Список організацій, що ліквідуються  

Кредитні бюро 

• Список кредитних бюро. Дані про діяльність кредитних бюро  

Ліквідація фінансових організацій 

• Банки другого рівня ліквідовані та такі, що ліквідуються. 

• Страхові (та перестрахувальні) організації ліквідовані та що ліквідуються. 

• Накопичувальні пенсійні фонди ліквідовані та такі, що ліквідуються. 

• Розширена інформація для кредиторів  
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кціональної інклюзивності та комплексного аналізу всіх
сегментів фінансового і фондового ринків, діяльності де-
позитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних
фінансових інструментів та нерухомості, домогоспо-
дарств, макроекономічної кон'юнктури. Обмеженість да-
них про стан фінансової стабільності в Україні не дозво-
ляє зробити адекватні висновки про зовнішні та внутрішні
загрози та своєчасно розробити заходи адекватного ре-
агування. У світі спостерігається тенденція відходу від
секторної моделі нагляду та регулювання. Але для того,
щоб обрати найбільш прийнятну модель для України,
необхідно провести детальні дослідження, моделюван-
ня та розрахунки. Міжнародні експерти надають різні ре-
комендації, які базуються не на конкретній моделі, а на
виборі варіантів [6]. Тому поки триватиме робота з по-
шуку оптимальної моделі регулювання фінансового рин-
ку України, рекомендується при діючій на даний час сек-
торній моделі регулювання уповноважити Національний
банк України виконувати функції зі збору та узагальнен-
ня повного пакету індикаторів зі всіх секторів фінансо-
вого ринку, аналізу тенденцій, регулярної оцінки стану
фінансової стабільності в країні та світі з оприлюднен-
ням відповідних висновків у тематичних оглядах та кон-
сенсус-прогнозах. Пропозиція логічно випливає з того,
що зі всієї величини активів фінансового сектора на бан-
ківську систему припадає близько 90%. При будь-якій
обраній моделі регулювання фінансового сектора,
інформація про стан фінансової стабільності, зважаючи
на її державну вагу, має бути зосереджена в одній сис-
темі збору, узагальнення, діагностики та експертизи кри-
зових явищ в національній та світовій економіці.
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Макроекономічне середовище та чинники його стійкості 
Роль фінансового сектора і ризики концентрації 
− Основні тенденції розвитку фінансових відносин  

− Ризики концентрації  
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− Ризик-профіль. Кредитний ризик. Ризики, пов'язані зі структурою ліквідності, фондуванням та 

валютною позицією.  

− Достатність капіталу  
Ризики небанківського сектора 

− Страховий сектор. Накопичувальна пенсійна система  

Платіжні системи  

 Розвиток платіжних систем  

− Потоки платежів у платіжних системах  
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Макропруденційні аспекти регулювання  
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− Оцінка потреби в докапіталізації та виконання вимог до достатності капіталу згідно з графіком 

переходу на Базель 3 
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Республіки Казахстан

Джерело: систематизовано на базі даних Національного банку Республіки Казахстан / Офіційний сайт Національного банку
Республіки Казахстан / Фінансова стабільність [Електронний ресурс]. — Режим доступу. <http: // www.nationalbank.kz
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