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У статті чітко виокремлено детермінантні ознаки забезпечення фінансової стабільності поряд з іншими 
управлінськими процесами у загальній системі менеджменту кредитних установ. Визначено суб’єктно-об’єктний 
склад процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, обґрунтовано основні завдання та взаємо-
дію суб’єктів цього процесу, окреслено очікувані результати їх взаємозв’язку. Окрема увага приділена узагальненню 
та систематизації чинників фінансової стабільності кредитних установ з урахуванням їх причинно-наслідкових 
зв’язків. Одержані результати дозволили уточнити зміст поняття «забезпечення фінансової стабільності креди-
тних установ», розглядаючи його у двох вимірах: мезорівневому та мікрорівневому. Проведене дослідження дозво-
лить у подальшому виокремити процес забезпечення фінансової стабільності як підсистему комплексної системи 
управління кредитною установою, обґрунтувати її внутрішню структуру та особливості функціонування. 

Ключові слова: кредитна установа; фінансова стабільність; чинники дестабілізації; об’єкти забезпечення фі-
нансової стабільності кредитних установ; суб’єкти забезпечення фінансової стабільності кредитних установ. 

В статье четко выделены детерминантные признаки обеспечения финансовой стабильности наряду с другими 
управленческими процессами в общей системе менеджмента кредитных учреждений. Определен субъектно-
объектный состав процесса обеспечения финансовой стабильности кредитных учреждений, обоснованы основные 
задачи и взаимодействие субъектов данного процесса, отмечены ожидаемые результаты их взаимосвязи. Особое 
внимание уделено обобщению и систематизации факторов финансовой стабильности кредитных учреждений с 
учетом их причинно-следственных связей. Полученные результаты позволили уточнить содержание понятия 
«обеспечение финансовой стабильности кредитных учреждений», рассматривая его в двух измерениях: мезо- и 
микроуровневом. Проведенное исследование позволит в дальнейшем обосновать процесс обеспечения финансовой 
стабильности как подсистему комплексной системы управления кредитным учреждением, обосновать ее внутрен-
нюю структуру и особенности функционирования. 

Ключевые слова: кредитное учреждение; финансовая стабильность; факторы дестабилизации; объекты 
обеспечения финансовой стабильности кредитных учреждений; субъекты обеспечения финансовой стабильности 
кредитных учреждений. 

In this article the author identifies the determinants of financial stability along with other managerial processes in the 
general system of management of the credit institutions. The author defines the subject-object structure of the credit institutions 
financial stability providing, substantiates the main tasks and interaction of the subjects of this process and the expected re-
sults of their interconnection. Particular attention is paid to generalization and systematization of the factors of the credit insti-
tutions financial stability taking into account their causal links. The obtained results allowed to clarify the content of the term 
"providing the financial stability of the credit institutions", considering it in two dimensions: mezzo-level and micro-level. The 
conducted research will allow the author to distinguish the process of providing financial stability as a subsystem of a complex 
system of management of the credit institution, and to substantiate its internal structure and features of functioning. 

Key words: credit institution; financial stability; destabilization factors; objects of financial stability of credit institu-
tions; entities providing financial stability of credit institutions. 

Постановка проблеми. Глобальна криза 2008 року стала каталізатором зміни пара-
дигми забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на макро- та мегарівні. 
Якщо розглядати цю проблему з погляду інституційного підходу, то необхідно заува-
жити, що за останні десять років відбулися докорінні інституційні зміни як на нефор-
мальному (перегляд наукових теорій щодо природи фінансової стабільності; зміна сте-
реотипів на рівні суспільного усвідомлення щодо її забезпечення та довгострокового 
утримання), так і на формальному рівні (перегляд законодавчої бази, зміна організацій-
ної структури регуляторно-наглядового інституту як за формою, так і за змістом). За 
таких умов забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, як підсистема си-
стеми забезпечення стабільності фінансової системи, не може залишатися незмінним та 
потребує наукового пізнання з метою обґрунтування напрямів його удосконалення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання, пов’язані з забезпечен-
ням фінансової стабільності кредитних установ, висвітлені у працях таких учених-
економістів, як Я. Белінська, Х. Вівес, О. Колодізєв, О. Лаврушин, І. Лютий, А. Фалюта, 
Г. Дж. Шиназі та ін. Погляди науковців зводяться здебільшого до визначення сутності 
фінансової стабільності, загроз та чинників дестабілізації. При цьому не достатньо дос-
лідженими залишаються питання, пов’язані з такими елементами процесу забезпечення 
фінансової стабільності кредитних установ, як суб’єкти, об’єкти, завдання та функції, 
що не дозволяє комплексно розглядати цей процес.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи 
на суттєві наукові результати, недостатня увага приділяються питанням дослідження 
сутності забезпечення фінансової стабільності окремих фінансово-кредитних установ. 
Також у науковому просторі існує думка, що питання забезпечення фінансової стабіль-
ності є об’єктом уваги виключно державних інституцій, а на рівні мікроекономічних си-
стем це зводиться до управління фінансовою стійкістю діяльності. По-перше, ми не по-
годжуємося з такою думкою та у попередніх роботах обґрунтовували різницю між 
фінансовою стійкістю та фінансовою стабільністю, а по-друге, переконані у тому, що 
перекладання відповідальності за забезпечення фінансової стабільності виключно на ре-
гуляторно-наглядовий інститут є утопічним шляхом, оскільки призводить до ще більшо-
го поглиблення протистояння інтересів між окремими підприємницькими структурами 
(у тому числі, кредитними установами) та загальносуспільними інтересами. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є комплексне дослідження концептуаль-
них підходів до забезпечення фінансової стабільності кредитних установ через уточ-
нення змісту поняття «забезпечення фінансової стабільності кредитних установ» на мі-
кро- та мезорівні, систематизацію дестабілізуючих чинників, а також виявлення на цій 
основі суб’єктів, об’єктів та основних завдань процесу забезпечення фінансової стабі-
льності кредитної установи. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі забезпечення фінансової ста-
більності кредитної установи часто ототожнюється, по-перше, із забезпеченням фінан-
сової стійкості, по-друге, зі стабільністю діяльності, по-третє, з антикризовим управ-
лінням кредитною установою. Стосовно першого, то наші роздуми щодо їх змістовного 
розділення представлено у праці [1]. Щодо стабільності діяльності, то вона являє собою 
такий стан кредитної установи, який характеризується сталістю, незмінністю парамет-
рів її діяльності протягом визначеного проміжку часу. Проте стабільність діяльності ще 
не є доказом ні її збалансованості, ні потенціалу до планомірного розвитку, що є не-
від’ємними функціональними ознаками фінансово стабільної кредитної установи. Крім 
цього, стабільна діяльність установи може бути ознакою організаційно-управлінського 
застою в її діяльності, що особливо може проявитися у післякризовий період через не-
достатню ефективність системи управління кредитною установою, брак дієвих управ-
лінських рішень, здатних сприяти її розвитку. За таких умов кредитна установа може 
продовжувати зберігати адаптивну здатність до змін зовнішнього середовища. Однак 
адаптація означає пасивний характер поведінки установи, оскільки передбачає відпові-
дні дії на зміни, що відбулися. Подібна позиція кредитної установи зумовлює девіант-
ний характер функціонування її системи управління та суттєво знижує ефективність 
досягнення поставлених цілей відповідно до визначеної стратегії розвитку. У свою чер-
гу, забезпечення фінансової стабільності кредитної установи передбачає її активну по-
зицію та обумовлює необхідність застосування превентивних дій, які спрямовані на 
буферизацію фінансової стабільності на основі формування потенціалу до протидії по-
тенційним загрозам. 

З приводу антикризового управління кредитною установою, то тлумачення сутності 
цього терміна неоднозначне та розглядається як: управління організацією в умовах за-
гальної економічної кризи; управлінські дії щодо попередження банкрутства; особлива 
система управління кредитною установою, яка має комплексний характер та спрямована 
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на подолання кризотвірних факторів, що негативно впливають на діяльності та можуть 
зумовити банкрутство установи. Тобто цей вид управління, насамперед, передбачає за-
ходи щодо виходу установи з кризи як на стратегічному, так і на тактичному рівнях.  

Вважаємо, що антикризове управління установою за своїм функціональним змістом 
є синонімічним процесу попередження фінансової нестабільності установи. У свою 
чергу, забезпечення фінансової стабільності передбачає використання таких управлін-
ських і фінансових механізмів, які б уможливили підтримку у часі цільового рівня фі-
нансової стабільності кредитної установи та недопущення її критичного зниження. Од-
нією з базових ознак антикризового управління є його стратегічна спрямованість, що є 
характерним і для забезпечення фінансової стабільності кредитної установи. Проте 
об’єктом уваги установи в аспекті її антикризового управління є кризотвірні фактори, у 
той час як у процесі забезпечення фінансової стабільності здійснюється комплексний 
моніторинг всієї сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на рівень 
фінансової стабільності, у тому числі тих, які здатні викликати фінансову нестабіль-
ність, тобто кризовий стан кредитної організації. Розрізняючи стабільний, крихкий та 
нестабільний види фінансового стану кредитної установи вважаємо, що заходи із анти-
кризового управління спрямовані на подолання негативного стану установи (крихкого 
або нестабільного) та повернення до попереднього ефективного функціонування та ро-
звитку, тобто до континууму станів фінансової стабільності (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розподіл функціональних зон застосування системи антикризового управління та системи  

забезпечення фінансової стабільності кредитної установи 
Джерело: розроблено автором. 
Більшість науковців, вивчаючи питання забезпечення фінансової стабільності кредит-

них установ, насамперед звертають увагу на ймовірність дестабілізації, фінансові аспекти 
та загрози їхній діяльності. Так, Х. Вівес (Xavier Vives) потенційну крихкість, тобто ймові-
рну дестабілізацію діяльності банку, пов’язує з такими унікальними рисами установи: ви-
сокий рівень фінансового левериджу, що формується переважно за рахунок короткостро-
кових коштів; необмежене коло постачальників фінансових ресурсів та часткова 
невизначеність якості довгострокових банківських активів через інформаційну асиметрію. 
Основною загрозою фінансовій стабільності кредитної установи є рішення інвесторів або 
вкладників щодо дострокового вилучення депозитів, тобто реалізація ризику ліквідності 
[2, с. 14]. Виділені нами аспекти, беззаперечно, важливі, однак процес забезпечення фі-
нансової стабільності кредитних установ не обмежується виключно збалансуванням роз-
поділених у часі фінансових потоків між вкладниками та позичальниками. 
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П. Каллаур виділяє такі ознаки фінансової стабільності фінансово-кредитних інсти-
туцій: відповідність встановленим пруденційним наглядовим нормативам і вимогам; на-
явність у них резервів, адекватних прийнятим ризикам; розкриття ними інформації про 
прийняті ризики перед інвесторами і контрагентами; пруденційна поведінка учасників 
фінансового ринку [3, с. 6]. Звичайно, зазначені аспекти належать до характеристик фі-
нансово стабільної установи, проте відображають виключно поточний її рівень, а тому 
більшою мірою стосуються фінансової стійкості установи. Неврахованими залишилися 
такі внутрішні фінансові фактори, як збалансованість кредитно-депозитної діяльності, 
якість активів (насамперед кредитного портфеля), рівень прибутковості. Виконання кре-
дитною установою всіх законодавчих норм та вимог є важливим чинником його фінан-
сової стійкості та стабільності, однак, його значущість безпосередньо залежить від об-
ґрунтованості застосовуваних нормативів, їх здатності вчасно виявляти дестабілізуючі 
ознаки. Зокрема, подібні зауваження стосуються документа Базельського комітету з ба-
нківського нагляду «Міжнародна конвергенція принципів вимірювання капіталу і стан-
дартів капіталу», відомого як «Базель-2», який був оприлюднений у листопаді 2005 року 
та позиціонувався як ефективний механізм забезпечення довгострокової фінансової 
стабільності. Втім, як засвідчила світова економічна криза 2008, визначені пруденційні 
стандарти регулювання діяльності кредитних установ виявилися нездатними запобігти 
світовій фінансовій кризі та масовому банкрутству кредитних установ. 

І. Лютий та О. Юрчук в аспекті забезпечення стабільності банку виділяють як внут-
рішні передумови, які полягають у дотриманні певних корпоративних умов ведення бан-
ківського бізнесу, так і зовнішні чинники, а саме: макроекономічна стабільність, наяв-
ність ринкової інфраструктури [4, с. 40]. Ми погоджуємося, що фінансова стабільність 
кредитної установи є результатом комплексу дій як окремої установи, так і заходів відпо-
відних державних фінансових інституцій щодо формування сприятливого зовнішнього 
середовища. Разом з тим вважаємо неправильним звужувати процес забезпечення фінан-
сової стабільності на мікрорівні до корпоративного управління кредитною установою.  

Значно ширший підхід знаходимо у праці С. Реверчука та А. Фалюти, які тлумачать 
управління фінансовою стабільністю банку як комплексне управління ліквідністю, пла-
тоспроможністю, прибутковістю, ризиками банку, його персоналом, безпекою, органі-
заційною структурою тощо з метою забезпечення високого рівня фінансової стабільно-
сті банку [5, с. 4]. Проте поза увагою дослідників залишилося управління фінансовою 
стійкістю банку. Також не погоджуємося з автором, що безпека банку – це внутрішній 
фактор його фінансової стабільності, оскільки визначаємо останнє передумовою фінан-
сової безпеки. 

У свою чергу, Г. Дж. Шиназі у контексті дослідження забезпечення фінансової ста-
більності на рівні фінансово-кредитних установ виділяє як фінансові, так і нефінансові 
внутрішні загрози, а саме: фінансові ризики, операційний ризик, інформаційно-техно-
логічну недосконалість діяльності установи, ризик репутації, стратегічний ризик, а та-
кож недостатній рівень капіталу, його неадекватність прийнятим на себе ризикам [6]. 
Тобто науковець акцентує увагу на питаннях ризик-менеджменту як основи забезпечен-
ня фінансової стабільності установи. 

Загалом проведений аналіз наукової літератури дозволив виявити існування спро-
щеного тлумачення змісту процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних 
установ, який, по-перше, розглядається науковцями з погляду задоволення інтересів 
найближчих зацікавлених суб’єктів відносин – власників та менеджменту. По-друге, 
неврахованими залишилися змістоформуючі характеристики поняття фінансової стабі-
льності, зокрема, динамічний аспект, прогностичний характер та множинність станів. 
За такого підходу незрозумілою є визначальна відмінність змісту забезпечення фінан-
сової стійкості від фінансової стабільності. По-третє, на наш погляд, неправильно 
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в умовах зміни парадигми побудови системи забезпечення фінансової стабільності фі-
нансової системи залишати незмінною методологію її забезпечення на рівні окремих 
фінансово-кредитних інституцій.  

Вважаємо, що підхід до забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, 
який базується на виключному врахуванні та задоволенні інтересів найближчих зацікав-
лених учасників відносин; управлінні індивідуальними ризиками з позиції забезпечення 
стійкості до внутрішніх та зовнішніх шоків у конкретний момент часу, на нашу думку, 
недосконалий та нездатний гарантувати довгострокових перспектив ефективного функ-
ціонування установи. Зокрема, поточна фінансова стійкість кредитної установи дозволяє 
їй ефективно виконувати функціональне призначення та протистояти зовнішнім і внут-
рішнім шокам у поточний момент часу. При цьому її фінансовий стан може не характе-
ризуватися належним рівнем потенціалу для забезпечення стійкості до майбутніх нега-
тивних впливів. За таких умов кредитна установа є фінансово стійкою, однак рівень її 
фінансової стабільності є пограничним, тобто за незмінності якісних та кількісних пара-
метрів фінансового стану установи та одночасної реалізації загроз, кредитна установа 
ймовірно зазнає фінансової дестабілізації. У цьому контексті ми погоджуємося з дум-
кою О. Лаврушина, що саме винесення кредитними установами на перше місце не інте-
ресів господарства, а власних, пов’язаних з отриманням прибутку, стало головною при-
чиною неефективності їх сучасного розвитку [7, с. 13]. Слушним також є зауваження 
І. Івасіва, що сучасний менеджмент знаходиться у процесі відходу від моделі акціонерів, 
яка проголошує максимізацію прибутковості акціонерів головною метою управління, 
саме до утвердження необхідності врахування інтересів усіх суспільних груп, з якими 
банк взаємодіє чи стикається у процесі своєї діяльності [8, с. 372].  

Поряд з цим деякі науковці вважають, що питання забезпечення фінансової стабіль-
ності є виключною прерогативою держави в особі уповноважених фінансово-
економічних інституцій. Так, С. Моісєєв під політикою підтримання фінансової стабі-
льності розуміє пакет дій держави, які насамперед стосуються питань реформування 
банківського сектору, а саме: рекапіталізації кредитних установ, удосконалення механі-
зму рефінансування з метою стимулювання довгострокового кредитування, реструкту-
ризації кредитних установ та механізму їх очищення від проблемних активів [9]. Схожу 
думку щодо суб’єктів забезпечення фінансової стабільності висловлює О. Підхомний, 
зауважуючи, що це «комплексне питання і потребує вирішення багатьох завдань, узго-
джених зусиль широкого кола державних органів, включаючи центральні банки, мініс-
терства фінансів, органи фінансового нагляду та регулювання» [10, с. 128]. Л. Волоши-
на, описуючи заходи щодо забезпечення фінансової стабільності банківського сектору, 
насамперед, розглядає їх з погляду державних фінансових інституцій. Так, дослідник 
до таких заходів відносить: підтримку високого рівня її ліквідності; зменшення процен-
тних ставок для сприяння стабілізації економіки; посилення макропруденційного регу-
лювання у фінансовій сфері; забезпечення банківських установ достатнім обсягом кош-
тів з метою їх рекапіталізації (у тому числі за участі держави); викуп проблемних 
«поганих» активів; стимулювання кредитування (спеціальні програми спільно з уря-
дом); збільшення гарантійних зобов’язань збереження вкладів [11]. Вважаємо, що об-
меження суб’єктів забезпечення фінансової стабільності виключно колом державних 
органів, по-перше, не враховує здатності фінансової системи до саморегулювання в 
умовах ринку, а по-друге, знецінює спроможність фінансових та нефінансових установ 
до ефективного самоуправління бізнесом у межах чинного законодавства, забезпечую-
чи планомірний, довгостроковий розвиток, незважаючи на стан зовнішнього середови-
ща і, тим самим, сприяючи стабілізації фінансової системи загалом.  

Звичайно, після кризи 2008 року роль державних інституцій у системі забезпечення 
фінансової стабільності суттєво посилилася. Нині є очевидним, що фокусування сис-
теми нагляду на індивідуальних ризиках фінансово-кредитних установ або окремих 
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фінансових продуктів не відповідає завданням системи забезпечення фінансової стабіль-
ності, які вимагають від регуляторів фінансового сектору, а також інших залучених дер-
жавних інституцій володіти інформацією щодо різноманітних взаємозв’язків, взаємо-
впливів учасників ринку та їх реальний і потенційний синергетичний вплив на стан 
фінансової системи та реального сектору економіки.  

З огляду на це, роль державних органів, у тому числі регуляторів фінансового сек-
тору, полягає у запровадженні ефективної системи нагляду за фінансовим сектором з 
метою якісного діагностування, попередження розвитку системних ризиків та оцінки 
реального та потенційного впливу шоків на стан функціональності фінансової системи; 
забезпеченні контрциклічного регулювання фінансового сектору з метою згладжування 
економічних циклів; налагодженні ефективного системного упереджувального моніто-
рингу. Тобто державні інституції відповідальні за визначення оптимальних якісних та 
кількісних характеристик функціонування фінансово-кредитних установ, а також моні-
торинг, контроль і оперативне реагування на реальні та потенційно негативні індивіду-
альні або синергетичні відхилення від «безпечної зони».  

Однак не менш важливими є ефективні системи управління діяльністю фінансово-
кредитних установ, які забезпечують їх здатність до довгострокового розвитку. При 
цьому відмінною рисою забезпечення довгострокової фінансової стабільності установи 
від її стабільного розвитку є акцентування уваги на збалансуванні індивідуальних інте-
ресів власників установ, менеджменту, працівників та загальносуспільних національ-
них фінансово-економічних інтересів. Це дає підстави стверджувати, що процес забез-
печення фінансової стабільності кредитних установ є багатогранним та багаторівневим 
завданням, до якого прямо або опосередковано залучається широке коло суб’єктів, за-
лежно від виконуваних функцій у зазначеній сфері (рис. 2). 

На підставі вищезазначеного вважаємо за доцільне уточнити зміст поняття забезпе-
чення фінансової стабільності кредитних установ, розглядаючи його на мезо- та мікро-
рівні. Щодо мезорівня, доцільно говорити про забезпечення фінансової стабільності 
сектору кредитних установ, яке тлумачимо як цілеспрямований комплекс заходів регу-
ляторно-наглядових, спеціалізованих міжвідомчих органів і саморегулівних організацій 
щодо упередження загроз, які загрожують результативності та ефективності функ-
ціонування сектору кредитних установ у часі; протидії накопиченню деструктивних 
ефектів когерентної поведінки кредитних установ або мінімізації сили її негативного 
впливу на стан реальної економіки.  

Метою забезпечення фінансової стабільності сектору кредитних установ є налаго-
дження безперебійного та ефективного його функціонування в аспекті формування, пе-
рерозподілу і використання фінансових ресурсів та здійснення розрахунків в економіці, 
протягом тривалого часу навіть в умовах негативних внутрішніх та зовнішніх шоків, 
що дозволяє забезпечити реалізацію інтересів як безпосередніх суб’єктів відносин, так і 
суспільства загалом.  

Стосовно мікрорівня вважаємо, що забезпечення фінансової стабільності кредит-
ної установи – це комплекс заходів, спрямованих на досягнення та підтримку у часі її 
цільового рівня, що передбачає ідентифікацію та систематизацію чинників фінансової 
стабільності; прогнозування, аналіз та систематичний моніторинг умов та причин, 
які здатні зумовлювати трансформацію факторів фінансової стабільності в її загро-
зи, та прийняття управлінських рішень щодо своєчасного запобігання та протистоян-
ня їх реальним та потенційним негативним наслідкам, які здатні перешкоджати без-
перебійному та ефективному виконанню кредитною установою основних функцій. 
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Рис. 2. Основні завдання та взаємодія суб’єктів процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ 

Примітка. Цифрами позначено відповідність між змістом окремих завдань зовнішніх суб’єктів процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних  
установи та очікуваними результатами.  

Джерело: розроблено автором. 

Кредитна установа  

Законотворчі органи; фінансовий блок виконавчої влади; мікропруденційний регу-
лятор діяльності кредитних установ; макропруденційний регулятор фінансової сис-
теми; інші спеціальні інституції, які функціонують у межах системи забезпечення 
фінансової стабільності; національне агентство із гарантування депозитів; саморе-

гулівні організації 

формування ефективної системи нагляду на основі оцінки 
ризиків, посилення вимог до платоспроможності та ліквіднос-
ті кредитних установ 

використання системи індикаторів для оцінки реальної і поте-
нційної фінансової стабільності сектору кредитних установ 

узгодження дій державних фінансових інституцій щодо реалі-
зації бюджетно-податкової та монетарної політики з метою 
стимулювання кредитних установ до гармонізації власних 
фінансових інтересів з потребами реального сектору економіки 

формування ефективної системи ризик-менеджменту 

забезпечення контрциклічного регулювання діяльності креди-
тних установ  

формування запасу міцності для нейтралізації реальних 
і потенційних впливів дестабілізаційних зовнішніх та 
внутрішніх факторів 

своєчасне, об’єктивне, систематичне інформування учасників 
фінансових відносин про основні реальні та потенційні загрози 
фінансовій стабільності  
 

побудова ефективної системи прийняття управлінсь-
ких рішень (організаційно-управлінський, інформа-
ційно-аналітичний, кадровий, технічний аспекти), 
оперативне реагування установи на загрози 

забезпечення безперебійного задоволення потреб кліє-
нтів у фінансових послугах 

систематична оцінка наявних та потенційних загроз 
фінансовій стабільності  

Основні завдання: 

 підвищення стійкості установ до 
реальних та потенційних системних 
шоків 

підвищення відповідальності та дові-
ри між учасниками фінансових відно-
син та регуляторами 

забезпечення законодавчих гарантій захисту прав учасників фі-
нансових відносин (інвесторів, кредиторів, позичальників) 

Мета: забезпечення фінансо-
вої стабільності у часі 

1-а група 
суб’єктів 

Основні завдання: 

формування ефективної системи внутрішнього контро-
лю 

розробка стратегії забезпечення ліквідності, плато-
спроможності, фінансової стійкості, надійності, при-
бутковості діяльності установи  

завчасне виявлення проблем у діяль-
ності установ, попередження банк-
рутств кредитних установ 

формування ефективної системи корпоративного 
управління 

 попередження розвитку деструктив-
них наслідків когерентної поведінки 
кредитних установ, запобігання роз-
витку системних ризиків 

 поглиблення аналітичної підтримки 
прийняття рішень учасниками фінан-
сових відносин 

систематичний моніторинг реальних і потенційних наслідків 
зростання індивідуальних ризиків кредитних установ, діагнос-
тування причин їх можливої трансформації у системні загрози 
на основі багатоваріантних розрахунків 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

розбудова інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення 
та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників 

2-а група 
суб’єктів 

3 

передумови до забезпечення фінан-
сової стабільності сектору креди-
тних установ протягом тривалого 

часу технологічне удосконалення внутрішніх бізнес-процесів 
з метою підвищення продуктивності діяльності 

законодавча підтримка впровадження новітніх технологій в 
діяльність кредитних установ 
 

відповідність якісних та кількісних параметрів установи 
поточним та потенційним потребам реального сектору 
економіки 

Мета: формування передумов до 
фінансової стабільності кредит-
них установ у часі 

Очікувані результати: 
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До об’єктів досліджуваного процесу відносимо: фінансові потоки кредитної уста-
нови, персонал (менеджмент та співробітники) та власників, інформаційні ресурси (на-
уково-методологічна, директивна, фінансово-економічна, організаційно-нормативна 
інформація, надана у вигляді документів і масивів незалежно від форм і способів їх 
представлення). 

Варто зауважити, що основні завдання, які реалізуються суб’єктами процесу забез-
печення фінансової стабільності кредитних установ, спрямовані на своєчасне запобі-
гання, уникнення, протидію або мінімізацію негативного впливу дестабілізуючих чин-
ників. Серед науковців не існує єдиного міркування щодо змісту цих чинників, їх 
значущості та сили впливу в аспекті ефективного забезпечення фінансової стабільності. 

Огляд економічної літератури дозволив зробити висновок, що більшість науковців 
чинники дестабілізації діяльності кредитних установ поділяють на зовнішні та внутрі-
шні. Одні науковці серед внутрішніх чинників виділяють такі групи: фінансові, органі-
заційні, організаційно-управлінські [12, с. 104]. При цьому до фінансових чинників від-
носять: достатність і величину власного капіталу, ліквідність, величину і якість активів, 
якість зобов’язань, прибутковість банку та управління ризиками. До організаційних 
чинників належать: професіоналізм керівництва і персоналу, організаційна структура 
банку, склад та можливості акціонерів, ефективність системи планування, технологічне 
забезпечення та географічні межі діяльності. Не менш суттєвими є такі групи внутріш-
ніх чинників: організаційно-управлінські, комерційні, кадрові, інформаційно-
аналітичні, технологічні.  

У свою чергу, у структурі зовнішніх дестабілізуючих чинників виділяють такі гру-
пи: фінансово-економічні та соціально-правові, економічні, соціальні, фінансові, рин-
кові [12, с. 152-154]. На нашу думку, також доречно додати загальноекономічні, ринко-
ві, нормативно-правові, соціально-психологічні, політичні та інформаційні чинники.  

І. Химич основним критерієм класифікації чинників фінансової стабільності підп-
риємства визначає рівень значущості їх впливу, виділяючи базові (І рівень), похідні 
(ІІ рівень) та деталізуючі (ІІІ рівень) чинники. При цьому до зовнішніх чинників науко-
вець відносить широкий спектр різнопланових груп факторів (економічні, соціальні, 
фінансові, ринкові), які комплексно описують стан зовнішнього середовища, в аспекті 
внутрішніх чинників [13, с. 152-154]. 

Дослідження показало, що традиційний поділ чинників на внутрішні та зовнішні не 
дозволяє відобразити глибину їх взаємозумовленості, отже, фінансову стабільність кре-
дитних установ, ураховуючи їх причинно-наслідкові зв’язки. 

Для цього скористаємося методичним підходом, запропонованим К. Ісікавою, а са-
ме, структуруємо чинники, враховуючи їх причинно-наслідкові зв’язки. Для цього ви-
ділимо результуючі чинники (І рівня), які безпосередньо впливають на рівень фінансо-
вої стабільності кредитної установи та одночасно є наслідком реалізації чинників 
вищого порядку та містять у собі чинники ІІ рівня: рівень попиту на послуги кредитної 
установи (фінансовий стан економічних агентів, розвиток інститутів інфраструктури 
фінансового ринку, фінансова культура суспільства, персоналізація обслуговування 
клієнтів, довіра до кредитної установи); ефективність регулювання та нагляду (попере-
дження розвитку системних ризиків, виявлення ознак погіршення рівня фінансової 
стійкості кредитної установи); обґрунтованість стратегії розвитку кредитної установи 
(відповідність кредитної установи суспільним потребам та інтересам, збалансованість 
внутрішнього ресурсного потенціалу, науково-методологічне забезпечення); ефектив-
ність та результативність організаційно-управлінських процесів у кредитній установі 
(корпоративне управління, ризик-менеджмент, організаційна структура, кадрова полі-
тика); запас фінансової міцності кредитної установи (рівень ліквідності, рівень прибут-
ковості, рівень достатності капіталу, рівень фінансової надійності, рівень фінансової 
стійкості, дотримання обов’язкових економічних нормативів). 
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Виділені чинники охоплюють внутрішні та зовнішні фактори впливу на процес за-
безпечення фінансової стабільності кредитних установ, а подальша їх деталізація на 
основі причинно-наслідкового аналізу дозволила виділити базові чинники (ІІІ рівень), 
до яких віднесено: 

- в аспекті екзогенного впливу: фінансову політику країни; розвиток інститутів фі-
нансового посередництва (як банківського, так і небанківського типу); захист прав кре-
диторів, інвесторів та споживачів фінансових послуг; методологічне забезпечення сис-
теми регулювання та нагляду; якість системного моніторингу з боку регулятора; якість, 
повноту, достовірність, об’єктивність, систематичність та своєчасність розкриття регу-
лятором статистичної інформації та оприлюднення аналітичних продуктів щодо стану 
стабільності фінансової системи у розрізі її підсистем; фазу економічного розвитку 
економічної системи; 

- в аспекті ендогенного впливу: якість маркетингового менеджменту; прозорість дія-
льності та комунікаційну політика кредитної установи; стадію життєвого циклу установи; 
концепцію фінансової стабільності кредитної установи; збалансованість інтересів власни-
ків, менеджменту та інших зацікавлених сторін; якість внутрішнього контролю; 
ІТ-забезпечення внутрішніх процесів; збалансованість активів та зобов’язань (за строка-
ми, валютою, напрямами розміщення); якість активів (за рівнем ліквідності, дохідності, 
ризику, проблемної заборгованості, галузевої та клієнтської диверсифікації); обсяг фінан-
сового ризику; структуру та обсяг капіталу; повноту та своєчасність формування резервів. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, проведене дослідження дозволило обґрунту-
вати змістовні межі процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ 
та виявити його визначальні риси у порівнянні з антикризовим управлінням. Показано 
різницю між тлумаченням цього процесу на мезо- та мікрорівні. Особливу увагу приді-
лено уточненню суб’єктного складу досліджуваного процесу з визначенням основних 
завдань, що ними реалізуються з метою забезпечення фінансової стабільності кредит-
них установ. Зауважуючи, що насамперед процес забезпечення фінансової стабільності 
кредитної установи передбачає усунення або мінімізацію впливу дестабілізуючих чин-
ників у роботі досліджено та наведено авторське бачення структурування факторів фі-
нансової стабільності кредитної установи на трьох рівнях, що дозволило означити як 
першопричини досліджуваного процесу, так і результуючі чинники, які спричиняють 
зміни рівня фінансової стабільності кредитної установи. Проведене дослідження дозво-
лить у подальшому виокремити процес забезпечення фінансової стабільності як підсис-
тему комплексної системи управління кредитною установою, обґрунтувати її внутріш-
ню структуру та особливості функціонування. 
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