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Відповідно до досвіду Банку міжнародних розрахунків вперше термін 

„макропруденційний аналіз‖ було використано ще в далекому 1979 році під час засідання 

Комітету Кука, який передував Базельському Комітету з банківського нагляду. Того часу 

Комітет працював над впровадженням проекту збору статистичних даних про міжнародне 

кредитування. У результаті цієї роботи виникла стурбованість щодо накладання мікро-і 

макропроблем у фінансовому секторі. Словосполучення не набуло широкого вжитку, аж до 

азіатської кризи в кінці 1990-х рр. Лідером у впровадженні й реалізації політики 

макропруденційного фінансового аналізу на сьогоднішній день є Міжнародний валютний 

фонд. У річному звіті МВФ за 1998 рік зазначалося, що ефективність і безпереревність 

макропруденційного нагляду можуть бути забезпечені, передусім, шляхом постійного 

пруденційного аналізу як на мікро-, так і на макрорівні. 

Основою макропруденційного аналізу є ринкові дослідження і аналіз макроекономічних 

даних, при цьому основна увага акцентується на динаміці ринків ключових активів, 

системних фінансових установ, макроекономічна динаміка і розвиток, потенційні 

дисбаланси. Найбільш розробленим науково-методичним підходом макропруденційного 

аналізу є підхід МВФ щодо обчислення макропруденційних індикаторів (macroprudential 

indicators), започаткований у 2000 році. Макропруденційні індикатори у 2001 р. були 

трансформовані у показники фінансової стійкості (financial soundness indicators). 

Макропруденційний аналіз не зводиться до простого визначення суми ризиків окремих 

учасників фінансових ринків: макропруденційний аналіз передбачає системне оцінювання і 

моніторинг показників фінансової стійкості сектора, а також постійному контролю 

діяльності системних фінансових установ. 

Критичний аналіз і систематизація інструментів політики макропруденціального 

фінансового нагляду, які є загальновизнаними і найбільш поширеними в сучасній наглядовій 

практиці, дозовлили виділити три групи аналітичних інструментів: моніторинг показників 
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фінансової стійкості – показники фінансової стійкості, які обчислюються і оприлюднюються 

у рамках Програми оцінки стійкості фінансового сектора (FSAP), що реалізовується спільно 

національними органами фінансового нагляду, МВФ і Світовим банком; системи раннього 

попередження криз (early warning systems) – складання макроекономічних прогнозів і 

передбачень, виходячи із значень визначених випереджальних індикаторів; стрес-тестування 

фінансових установ з використанням сценарного аналізу, який базується на 

макроекономічних даних як вхідних параметрах (macro stress testing). 

За визначенням МВФ, індикатори фінансової стійкості являють собою показники, що 

відображають поточне фінансове здоров‘я та міцність фінансових установ на ринку та вплив 

на їхню діяльність основних контрагентів – корпорацій та домогосподарств. Індикатори 

відображають як агреговану інформацію щодо характеристики діяльності окремих установ, 

так і індикатори, що характеризують ринки, на яких функціонують фінансові установи [1]. 

Оцінювання вразливих місць фінансової системи згідно підходу МВФ включає [2]: 

розширений набір показників; показники, які характеризують рівень розвитку інших 

фінансових корпорацій; індикатори стабільності нефінансових корпорацій; індикатори 

стабільності домогосподарств; показники ринкової ліквідності, які дозволяють 

проаналізувати функціонування ринку цінних паперів; параметри ринку нерухомості. 

Відповідно до існуючого підходу серед 40 індикаторів фінансової стійкості 25 належать до 

сектору депозитних корпорацій, серед яких, у свою чергу, 12 основних, і 15 – до сектору 

клієнтів депозитних корпорацій. 

У практику Національного банку індикатори фінансової стійкості впроваджені із 2013 р., 

при цьому обчислюються основні індикатори, індикатори, рекомендовані для депозитних 

корпорацій, а також індикатори ринку нерухомості. 

Що ж до системи раннього попередження фінансових криз найбільш відповідальним та 

складним етапом у процесі їх побудови є відбір змінних індикаторів, які характеризують 

стан фінансової системи. Ефективність індикатора базується на незвичайній та нестійкій 

поведінці показника напередодні кризи, на відміну від періоду спокою, що і формує сигнал 

про наближення кризового явища. Ефективна система раннього попередження повинна 

містити не лише максимально широкий набір індикаторів, що зумовлюється значними 

відмінностями у механізмах фінансових криз протягом різних періодів, а й враховувати 

індивідуальні національні особливості економіки країни, що можуть стати генератором 

фінансової нестабільності [3]. В Україні системою раннього попередження фінансових криз 

експерти вважають систему CAMELS, яка за результатами фінансової кризи 2014-2015 рр. 

була доповнена новим компонентом. 

У робочому документі Міжнародного валютного фонду наголошується, що стрес-

тестування – це ряд методичних підходів, що використовується для оцінювання впливу 

волатильності визначених макропруденційних ризиків з метою здійснення заходів щодо 

превенції їхнього впливу на банківську систему. МВФ ставить за мету зробити ризики більш 

транспарентними, зрозумілими, що дозволить визначити потенційні втрати за банківськими 

портфелями [6]. 

Світовий банк розглядає поняття стрес-тестування як набір статистичних методів для 

оцінки вразливості фінансових інститутів та фінансових систем винятковим, але імовірним 

подіям [5]. Дане трактування як і всі інші стосуються оцінки впливу випадків, які можуть 

статися в майбутньому. З запропонованого визначення можна зробити висновок, що 

Світовий банк вбачає в націленості процесів нагляду на основні ризики основну роль стрес-

тестування. 

Банк міжнародних розрахунків трактує дане поняття як метод оцінки фінансового стану 

банку відповідно до проблемної, але імовірної події з метою допомоги банку у прийнятті 

управлінських рішень [4]. В даному визначенні слід звернути увагу саме на практичні 

рекомендації  менеджменту. Деяку схожість можна знайти в трактуванні поняття 

Міжнародним валютним фондом, відповідно до бачення якого стрес-тестування будується на 

розробці заходів, які запобігають впливу ризиків на банківську діяльність. Стрес-тестування 
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активно застосовується у практиці Національного банку України для визначення вимог щодо 

підвищення капіталізації банківських установ. 

Таким чином, сучасний фінансовий світ, в якому фінансові кризи стаються все частіше, а 

їх результати є більш пагубними з точки зору впливу на фінансову та економічну систему, 

потребує подальшої розробки і удосконалення інструментів макропруденційного 

фінансового аналізу. 
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