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Анотація. Присвячено визначенню змістовних характеристик поняття «фінансова стабільність банківської
системи». Для виділення змістовних складових та уточнення поняття «фінансова стабільність банківської
системи» застосовано контент-аналіз, що є формалізованим методом аналізу текстової та графічної інформації, основним і центральним інструментом якого виступає система категорій.
На основі дослідження змісту категорії «фінансова стабільність банківської системи» проведено систематизацію і ранжування її ключових складових за допомогою процедури контент-аналізу — з погляду теоретичного
підходу і підходу центральних банків різних країн. Виокремлено спільні складові, які включено до складу
трактування досліджуваного поняття.
Підкреслено важливість уведення до складу дефініції «фінансова стабільність банківської системи» критерію
ефективності та визначено її зв’язок з фінансовою стабільністю, що передбачає не тільки постійну, а й ефективну здатність до виконання покладених функцій.
Доведено важливість введення у склад досліджуваної категорії ризикової складової, яка в сучасних умовах
банківської діяльності недостатньо конкретизована теоретично, але практично введена до складу відповідних макропруденційних процедур.
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Abstract. The article is devoted to the definition of meaningful characteristics of the notion «financial stability of
the banking system», which allows to isolate and systematize the most important ones, distinguish them from other
related concepts, and further use it in the process of developing tools for ensuring the financial stability of the banking
system.
For the allocation of content components and clarification of the concept of «financial stability of the banking system»,
content analysis was used, which is a formalized method of analysis of textual and graphical information, the main and
central tool of which is the system of categories.
Based on the study of the content of the category «financial stability of the banking system», the systematization and
ranking of its key components were carried out through the content analysis procedure — in terms of the theoretical
approach and approach of the central banks of different countries.
The common components are singled out, which are included in the structure of the own interpretation of the
investigated concept. The importance of introducing into the definition of «financial stability of the banking system»
the criterion of efficiency is emphasized and its connection with financial stability is defined, which implies not only
constant, but also effective ability to perform the assigned functions.
The importance of introducing into the composition of the investigated category of risk component is proved, which
in the current conditions of banking activity is not sufficiently specified theoretically, but is practically included in the
composition of the relevant macroprudential procedures.
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Аннотация. Посвящено определению составляющих характеристик понятия «финансовая стабильность
банковской системы». Для выделения сущностных составляющих и уточнения понятия «финансовая стабильность банковской системы» использован контент-анализ, который является формализованным методом
анализа текстовой и графической информации, основным и центральным инструментом которого выступает
система категорий.
На основе исследования содержания категории «финансовая стабильность банковской системы» проведено
систематизацию её ключевых составляющих с помощью процедуры контент-анализа — с точки зрения теоретического подхода и подхода центральных банков разных стран. Выделено общие составляющие, которые
включены в состав трактовки данного понятия.
Подчёркнуто важность ввода в состав дефиниции «финансовая стабильность банковской системы» критерия
эффективности и определено её связь с финансовой стабильностью, что предусматривает не только постоянную, но и эффективную способность выполнять возложенные функции.
Доведено важность введения в состав исследуемой категории рисковой составляющей, которая в современных
условиях банковской деятельности недостаточно конкретизована теоретически, но практически введена в
состав соответствующих макропруденционных процедур.
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Вступ. Головною умовою перебудови банківської
системи України залишається її дієвість і функціональна спрямованість щодо потреб економічного розвитку країни, функціонування окремих суб’єктів господарювання, виконання зобов’язань перед клієнтами
банків і надання фінансових послуг населенню. Досягнення цих цілей вимагає за потребу говорити про
стабільність функціонування банківської системи. Це
зумовлює не тільки переосмислення ролі та значення
фінансової стабільності банківської системи для забезпечення функціонування і розвитку економічної
системи країни, а й дослідження понятійного апарату
фінансової стабільності банківської системи та, відповідно, ранжування його основних аспектів для подальшого практичного використання.
Аналіз останніх досліджень і постановка завдання. Необхідною відправною точкою для визначення
і змістовного наповнення складових механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи,
а також формування переліку параметрів для вимірювання її рівня є встановлення ключових компонентів
фінансової стабільності. Попри значну кількість робіт, присвячених функціонуванню банківської системи, наразі відсутня усталена думка відносно найбільш
важливих характеристик її фінансової стабільності.
Крім того, недостатньо чітко окресленими залишаються питання зіставлення понять «фінансова стійкість» і «фінансова стабільність», що зумовлюється
різноманітністю підходів до їх трактування та взаємо-

проникненням ознак, які їх формують. Розмежування
означених понять дозволить виділити властивості, які
притаманні саме фінансовій стабільності банківської
системи, і врахувати їх при розробленні напрямів її забезпечення.
Для вирішення цих питань вважаємо за доцільне
дотримуватись такої послідовності етапів:
1) узагальнення підходів до розгляду понять «стійкість банківської системи» і «стабільність банківської
системи»;
2) проведення контент-аналізу поняття «фінансова стабільність банківської системи» і виділення його
найбільш важливих змістовних характеристик.
Аналіз досліджень із розкриття сутності та змісту
стійкості та стабільності банківської системи дозволяє виділити дві групи робіт, де:
— перша група наявних досліджень сконцентрована на теоретичному узагальненні поставленого питання. До таких досліджень, зокрема, можна віднести
праці Г. М. Азаренкової та О. Г. Головко [1], О. І. Барановського [2], О. В. Дзюблюка і Р. В. Михайлюк [3],
Ж. М. Довгань [4; 5], А. Т. Кияк [6], В. В. Коваленко
[7], О. В. Крухмаль [8] та ін. У їхніх роботах на теоретичному рівні розкриваються такі поняття, як «стійкість» і «стабільність» відносно функціонування як
окремого банку, так і банківської системи. При цьому
достатньо вагомий внесок у розвиток відповідних теоретичних аспектів привнесли зарубіжні науковці, що
розглядали загальні питання стабільності та стійкості
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економічних систем, зокрема: У. Ален і Г. Вуд [9],
А. Крокет [10], Х. Мінскі [11], Ф. Мишкін [12], Р. Фергюсон [13], Г. Шиназі [14] та ін.;
— друга група досліджень, де параметри стійкості
та стабільності функціонування банківської системи
формуються на основі аналітичних показників. Цей
підхід має практичну спрямованість щодо розкриття стійкості та стабільності функціонування банківської системи, де аналізується стійкість і стабільність
функціонування банківської системи з погляду різних
статистичних даних, у яких аналіз стійкості та стабільності функціонування банківської системи здійснюється на основі окремих показників, які характеризують відповідні різновиди діяльності банків щодо
забезпечення стабільності.
Масивний блок емпіричних досліджень, зокрема реалізації комплексних підходів до оцінювання
стійкості або стабільності банківської системи, представлено в роботах таких вітчизняних дослідників як:
О. С. Безродна [15], В. В. Коваленко і Ю. О. Гаркуша
[16], В. І. Міщенко та О. К. Малютін [17], І. М. Чмутова
і В. Біляєва [18] та ін.
Звернімо увагу на те, що дослідники визначають
стійкість і стабільність як щодо окремого банку, так
і для банківської системи в цілому.
Виходячи із загального розуміння поняття «стійкість» як здатності протягом певного часу зберігати
і виявляти свої властивості, не піддаючись сукупності
різних зовнішніх і внутрішніх впливів, О. В. Дзюблюк
і Р. В. Михайлюк [3, с. 27—28] визначають змістовність
зазначеної дефініції як характеристику стану рівноваги (об’єкта, системи), що відображає здатність зберігати певні властивості, незмінним їхнє функціональне
призначення, незважаючи на можливі ризики, вплив
зовнішніх факторів і внутрішні трансформації (випадкові чи передбачувані). Тому, на думку вказаних
авторів, поняття «стійкість» у зазначеному вище контексті не розрізняється на рівні функціонування банку і банківської системи.
Поряд з цим, О. В. Дзюблюк і Р. В. Михайлюк [3,
с. 35], як і В. В. Коваленко [7, с. 9] роблять наголос на
розумінні окремих різновидів поняття «стійкість»,
де, зокрема, визначаються організаційно-функціональна стійкість і фінансова стійкість банку та такі
різновиди організаційно-функціональної стійкості,
як кадрова, ділова, операційна тощо. Звісно, таке розуміння різновидів поняття «стійкість» у сфері банківської діяльності є цілком ґрунтовним. Проте варто
враховувати спрямованість банківської діяльності,
яка уособлюється, перш за все, завданням щодо перерозподілу фінансових потоків. Відтак питання пріоритетності різновидів стійкості як окремого банку,
так і банківської системи повинно розглядатися щодо
фінансової стійкості. Доречність такого врахування
пов’язано також з тим, що окремі різновиди стійкості
у сфері банківської діяльності можуть бути визначені
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через ланцюжкові зв’язки саме із поняттям «фінансова
стійкість».
Тому приходимо до того, що «фінансова стійкість»
є утворювальною складовою поняття «фінансова стабільність» як на рівні функціонування банку, так і банківської системи. При цьому організаційна стійкість
банківської системи може розглядатись як необхідна
умова досягнення фінансової стійкості такої системи,
ураховуючи її основі завдання і принцип системності
в її формуванні.
Утім, аналізуючи окремі дефініції поняття «фінансова стійкість банку», можна зробити висновок, що
більшість дослідників визначають її з позиції окремого банку як певну характеристику його діяльності, яка
може розкриватись у формі тих або інших показників,
їхньої сукупності або прояву певних властивостей
щодо протидії ризикам і здатності виконувати свої
функції. Так, наприклад:
— Л. П. Бєлих [19] констатує, що рівень фінансової стійкості визначають прибутковість банку і його
здатність виплачувати дивіденди за акціями;
— В. В. Вітлінський і О. В. Пернарівський [20, с. 62]
розглядають фінансову стійкість як відповідність (невідповідність) діяльності банку основним плановим
(нормативним) узагальнюваним показникам;
— В. М. Кочетков [21] підкреслює, що фінансова
стійкість — це спроможність банку як системи трансформування ресурсів банку (персоналу, фінансових
ресурсів, активів, обладнання та інформаційних технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним
ризиком виконувати свої функції в ринковому середовищі, попри вплив ендогенних та екзогенних факторів;
— В. П. Пантелєєв і С. П. Халява [22] доводять,
що фінансова стійкість — це своєрідне перевищення
доходів над витратами;
— А. В. Олійник і Г. С. Сущук [23, c. 160] визначають фінансову стійкість через зв’язок із стабільністю
і зауважують, що фінансова стійкість банку є складовою характеристикою фінансової стабільності, його
надійності, показниками якої, у свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість і ризик банку;
— В. В. Пірог [24, с. 174] фінансову стійкість банку розглядає як характеристику стану рівноваги, що
відображає здатність зберігати певні властивості, незмінним функціональне призначення, незважаючи на
можливі ризики і вплив зовнішніх факторів, що обумовлюють внутрішні трансформації;
— Д. В. Завадська [25] зазначає, що фінансова
стійкість відображає фінансовий стан банківської
установи в наявному середовищі. З урахуванням цього дослідниця визначає доцільність виділення основних параметрів, що визначають фінансову стійкість
банку, до яких відносить: соціально-політичну ситуацію у країні, її загальноекономічний стан, стан фінансового ринку і внутрішню стійкість банку.
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На думку Р. С. Квасницької та І. В. Хаврусь [26,
с. 149], фінансова стійкість банку характеризує його
здатність у динамічних ринкових умовах здійснювати
ефективну діяльність, спрямовану на виконання його
функцій, забезпечення надійності та оперативності
обслуговування клієнтів, а також збільшення власних
прибутків, із мінімальним ризиком і в умовах дії негативних екзогенних та ендогенних факторів.
Разом з цим, розкриваючи змістовність фінансової
стійкості банківської системи, більшість науковців наголошують, перш за все, на інтегральній характеристиці розкриття такого визначення:
— фінансова стійкість банківської системи —
це певний інтегральний показник, що характеризує
спроможність системи та її складових економічних
підсистем функціонувати і розвиватися відповідно до
загальноекономічного та соціально-політичного становища держави [3, с. 44];
— фінансова стійкість банківської системи — це
комплексна характеристика [8, с. 8];
— фінансова стійкість банківської системи — це
комплексний позитивний стан, який характеризується розвитком якісних параметрів її діяльності [27,
с. 234];
— фінансова стійкість банківської системи — це
комплексна характеристика, що визначає здатність
системи виконувати базові і нові функції незалежно
від характеру зовнішніх впливів, у тому числі на основі якісної зміни своєї структури [28, с. 2—3];
— фінансова стійкість банківської системи —
внутрішня характеристика здатності банківської системи нівелювати внутрішні диспропорції та абсорбувати зовнішні шоки, у повному обсязі виконувати всі
свої функції [29, с. 9].
Чогось невідповідного і суперечливого в такому
визначенні фінансової стійкості банківської системи
нічого нема. Насамперед, це пов’язано з тим, що банківська система — це певна організаційна побудова
(угруповання) за системним принципом сукупність
різних банків.
Слід зазначити, що в науковій літературі трапляються й інші підходи до визначення поняття «фінансова стійкість банківської системи».
Так, В. В. Бобиль [30, c. 12] визначає саме як систему з мінімальним рівнем фінансових ризиків, який
досягається за умов реалізації ефективної політики
управління капіталом, активами, ліквідністю, прибутком і рентабельністю депозитних установ.
В. В. Коваленко [8, с. 50] розуміє стан, за якого:
вона здатна ефективно і безперервно сприяти міжчасовому руху ресурсів, абсорбувати стресові події
і шоки фінансової системи та реальної економіки;
майбутні ризики визначаються та оцінюються з прийнятною точністю.
Б. Ю. Кишакевич і І. В. Климкович [31, c. 70] фінансову стійкість банківської системи також трактують

з урахуванням її здатності виконувати всі свої функції в повному обсязі, не зважаючи на вплив зовнішніх
шоків і внутрішніх дестабілізувальних факторів, а також її здатність до самоорганізації та прогнозування
потенційних фінансових проблем. При цьому дослідники виділяють основну характеристику фінансової
стійкості — це протистояння і згладжування різного
роду шоків, що спричиняють негативний вплив як на
фінансову систему в цілому, так і на окремі її елементи.
О. М. Афанасьєва [32] при поглибленні змісту фінансової стійкості банківської системи також більше
робить акцент на факторах зовнішнього середовища,
які найбільше впливають на її поточний стан, зокрема кризові процеси у фінансово-економічній сфері,
кон’юнктурні фактори, політика центрального банку,
експансія іноземних банків і кримінальні процеси.
На її думку, фінансова стійкість банківської системи
є якісною характеристикою її стану, за якого реалізуються сутність і призначення як банківської системи
в цілому, так і окремих банків; відображає здатність
зберігати поточний стан за наявності зовнішніх збурень, на які банки самі вплинути не можуть. У контексті розгляду стійкості банківської системи з позиції
стійкості банків дослідниця наголошує на важливості
відстеження тенденцій зміни їхніх основних ключових
параметрів — обсягу і структури активів, обсягу капіталу.
Що стосується визначення понять «фінансова стабільність банку» і «фінансова стабільність банківської
системи», серед дослідників представлені такі погляди.
Так, О. Ю. Литовченко і А. А. Ходжакова [33] визначають її як здатність банку до постійного розвитку,
що являє собою поступовий, динамічний рух в умовах
конкурентного ринку в межах обраної стратегії.
Л. Ю. Петриченко трактує фінансову стабільність
банку як стан сукупності фінансових відносин банку,
що забезпечує неперервне функціонування і розвиток
[34].
О. Г. Головко і Г. М. Азаренкова [1] під фінансовою
стабільністю банку розуміють можливість протягом
певного часу зберігати рівноважний стан у розрізі
окремих напрямів фінансових відносин банку, проявом чого слід вважати допустиме відхилення від лінії
тренду обраного показника в часі, що визначає збалансованість стану банку.
О. І. Барановський [2] та І. В. Ларіонова [35] стабільність банківської системи визначають як здатність
протистояти зовнішнім і внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом часу.
При цьому, на думку О. І. Барановського, стабільність
має дві важливі характеристики: стійку рівновагу
(збалансований стан, за якого відсутня тенденція до
зміни) і надійність [2, с. 78].
У роботах С. Л. Єрмакова [36, с. 58] і А. Т. Кияк
[6, c. 145] фінансова стабільність банківської системи
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
розглядається як здатність банків безперебійно виконувати свої функції протягом порівняно тривалого періоду часу, навіть в умовах шоків. У свою чергу,
Т. В. Жукова [37, c. 166] також надає схоже трактування, але уточнює особливості функціонального навантаження банківської системи, зокрема її роль як
фінансового посередника в економіці.
У науковій праці [38, с. 29—34] стабільність банківської системи розглядають як комплексне поняття, що повинно поєднувати такі характеристики:
стабільності функціонування, стабільності розвитку
і структури банківської системи. При цьому стабільність функціонування передбачає безперервність виконання її функцій: алокації ресурсів, трансформації
заощаджень в інвестиції, сприяння реалізації базових соціальних функцій держави і зміцнення фінансового суверенітету держави. Стабільність розвитку
банківської системи характеризується позитивною
функціональною динамікою, поліпшенням показників банківського сектору, розвитком банківських послуг і технологій. У свою чергу, стабільність структури — це схильність елементів банківської системи до
визначеної моделі функціонування та незмінності цієї
схильності в часі. Кожній із компонент стабільності
відповідають окремі параметри: стабільності функціонування — якісно нові та великі за обсягом пасиви
банківської системи, розширення активних операцій,
якісне банківське управління, удосконалена модель
банківського регулювання і нагляду; стабільності розвитку — позитивна динаміка показників банківського
сектору, розвиток банківських технологій, розроблення інноваційних банківських продуктів; стабільності
структури — концентрація і консолідація банківського сектору, скорочення питомої ваги державних банків, захист від надмірної участі іноземного капіталу
в банківському секторі.
Г. О. Варваренко і В. В. Сінельнік пропонують
таке визначення поняття «фінансова стабільність»,
що також досить тісно корелює зі змістом стабільності банківської системи: динамічна характеристика спроможності економічної системи до ефективної
трансформації фінансових ресурсів і ризиків при інвестиційно-інноваційній спрямованості використання грошових коштів за ефективного виконання своїх
функцій і здатності забезпечувати цілеспрямований
розвиток реального сектору економіки, поглинаючи
влив негативних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища [39].
В. В. Коваленко і Ю. О. Гаркуша [16, с. 37] під фінансовою стабільністю банківської системи розуміють
міру повноти і якості вирішення завдань, поставлених
перед нею, виконання банківською системою своєї місії, що забезпечує досягнення позитивного фінансового результату.
Д. Д. Абишева [40, c. 224] акцентує увагу на тому, що
фінансову стабільність банківської системи доцільно
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трактувати як її здатність залишатися непорушною
за прояву системного ризику, причиною виникнення
якого є руйнівна діяльність системних банків, і зберегти свою цілісність у динаміці.
У роботі [41] фінансову стабільність банківської
системи визначено як її здатність зберігати фінансову ліквідність і здатність окремих банків покривати
за рахунок власних ресурсів збитки і ризик, який є
невід’ємною складовою їхньої діяльності.
Д. В. Панов [42, c. 189] до основних критеріїв, що
визначають фінансову стабільність банківської системи, відносить такі: це діапазон станів, а не деяка точка
оптимуму; фінансова стабільність банківської системи відрізняється від сумарної фінансової стабільності
окремих банків; вона забезпечується завдяки узгодженій роботі органів банківського нагляду і контролю
діяльності банків, а також внутрішнім балансуючим
механізмам банківської системи.
В. В. Зражевський [43, с. 35] наголошує на тому, що
стабільність банківської системи багато в чому визначається не тільки рівнем конкурентоспроможності
і демонстрацією стійкого зростання, а й сукупним рівнем ризику.
Тому можна стверджувати, що між поняттями як
«фінансова стійкість банку», так «фінансова стабільність банку» і поняттями «фінансова стійкість банківської системи» та «фінансова стабільність банківської
системи» існує щільний взаємозв’язок. При цьому такий зв’язок обумовлюється як основними завданнями
функціонування банківської систем, так і її організаційною структурою.
Що стосується безпосереднього зіставлення понять
«стійкість» і «стабільність» відносно здійснення банківської діяльності, у науковій літературі знайшли своє
відображення різні погляди. Так, окремі напрацювання
відносно цього питання знайшли відображення в роботах О. М. Афанасьєвої [32], О. І. Барановського[2],
Ж. М. Довгань [5], Т. В. Жукової [37], В. В. Іванова[44],
В. В. Лавренюка [45], О. В. Крухмаль [8], Д. В. Завадської [25], А. В. Фалюти [46], В. В. Коваленко і Ю. О. Гаркуші [16], Д. В. Панова [42]. Чітке розмежування цих
понять є вкрай важливим і дозволить уникнути некоректного оперування зазначеними термінами.
Розглядаючи стабільність щодо двох важливих
характеристик — стійкої рівноваги і надійності,
О. І. Барановський [2, с. 78] зауважує, що стосовно
банківської системи стійкість є більш вузьким поняттям, аніж стійка рівновага. Це пов’язано з тим, що
стійкість визначається на конкретний момент часу (у
статиці) чи порівняльній статиці та характеризує здатність системи виконувати властиві їй функції і відповідати основним нормативним показникам.
Т. В. Жукова робить висновок, що «стабільність»
необхідно застосовувати, здебільшого, щодо банківської системи в цілому, а «стійкість» і щодо банку [37,
c. 166]. Схожі рекомендації представлені й у роботі
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В. В. Лавренюка [45]. У свою чергу, у роботі В. В. Коваленко і Ю. О. Гаркуші [16, с. 37] така позиція піддається критиці і науковці не погоджуються із думкою,
що «стабільність» доцільно розглядати на макрорівні,
а «стійкість» — на мікрорівні, адже фінансову стабільність можна визначати і для окремої фінансової інституції.
На думку О. В. Крухмаль [8], стабільність і стійкість як характеристики якості банківської системи
досить близькі поняття. Але на відміну від стійкості,
яка передбачає здатність системи протистояти силі,
стабільність акцентує увагу на здатності до постійного відтворення.
В. В. Лавренюк зауважує, що стабільність є ширшим поняттям, а стійкість — основою її забезпечення.
Розглядаючи відмінності між стійкістю і стабільністю
з позиції часового критерію, автором також зроблено
наголос на тому, що стан стабільності можна розглядати як певний коридор, у межах якого проходить траєкторія розвитку системи. Виходячи з відповідних висновків, стабільність системи — це сукупність стійких
станів об’єктів, що входять до системи [45, c. 55—56].
Л. А. Бондаренко і М. В. Тарасенко [47] зазначають,
що стабільність банку, на відміну від стійкості, слід
розуміти як незмінність певного стану або рівня протягом певного (довгого) часу.
А. В. Фалюта [46] зауважує на тому, що, на відміну
від стійкості банку, стабільність передбачає наявність
певного строку функціонування і пов’язану з ним динаміку розвитку. За таких умов стійкість банку є лише
однією зі складових, що забезпечують стабільність
його функціонування, і тому «стійкість банку в часі»
можна назвати стабільністю банку [46, с. 8]. Близькі
за суттю висновки зроблено в роботі російського дослідника Д. В. Панова [42, c. 199], який досить чітко
розмежовує ці поняття і робить наголос на тому, що
стійкість більшою мірою характеризує здатність банку протистояти зовнішнім і/або внутрішнім загрозам,
зазвичай короткострокового характеру. Водночас стабільність банку передбачає його надійну, стійку роботу протягом тривалого періоду часу. З урахуванням
цього всі висновки, які зроблені відносно стійкості, є
справедливі й для стабільності.
Також можна навести визначення В. В. Іванова
щодо розуміння стійкості банку як стабільності його
діяльності у світлі середньо- і довготермінової перспективи [44, с. 28]. Тобто різниця між стійкістю і
стабільністю полягає в часі протидіяти внутрішнім і
зовнішнім факторам впливу та в змозі протягом різної
тривалості часу повертатися в час рівноваги. Інакше
кажучи, на відміну від стійкості, яка передбачає здатність системи протистояти силі, стабільність може
бути трактована як незмінність тривалого збереження
певного стану чи рівня [3, с. 29].
О. М. Афанасьєва [32] при визначенні відмінності між стійкістю і стабільністю банківської системи

акцентує увагу на тому, що головним критерієм стійкості банківської системи є здатність виконувати притаманні їй функції, а стабільності банківської системи
— здатність відтворювати свою роль в економіці та
стабільність банківського законодавства.
Варто також відмітити, що розуміння стабільності більш повно розкривається на підставі врахування
розвитку банку або банківської системи. Так, наприклад, О. В. Дзюблюк і Р. В. Михайлюк у своєму дослідженні підкреслюють, що визначення стабільності
банку передбачає спроможність банку з плином часу
забезпечити зменшення можливих втрат, належну
швидкість їх подолання, створюючи тим можливості
для досягнення і підвищення рівня стійкості [3, с. 29—
32]. Таке поєднання стабільності та розвитку визначається розумінням одного із головних об’єктів ведення
банківської діяльності, що уособлюється в рухомості
різних фінансових потоків — вхідних і вихідних. При
цьому такі фінансові потоки не припиняють свого існування поза межами банків, а перетворюються в інші
фінансові потоки, проходячи замкнутий шлях трансформації «… — вхідні фінансові потоки — вихідні фінансові потоки — вхідні фінансові потоки…» з погляду різних економічних агентів [48].
Д. Ю. Усков [49, с. 203] також зазначає, що фінансовій стабільності банку притаманні функції генерування грошового потоку і забезпечення матеріальної
основи функціонування банку, формування резервів
як у разі несприятливого розвитку ситуації, так і для
досягнення ефективного і нового, вищого рівня роботи, а також для забезпечення стабільного поступального розвитку банку за рахунок перерозподілу фінансових потоків.
Відтак поняття «стабільність» розглядається вже
як більш вагоме і ширше щодо поняття «стійкість».
Тобто за своїми рисами, з погляду врахування потокового підходу та фактору часу щодо функціонування
банку (або банківської системи), розуміння стабільності є більш ширшим, аніж розуміння стійкості.
Отже, метою нашого дослідження є систематизація
ключових аспектів поняття «фінансова стабільність
банківської системи» за рахунок проведеного на основі контент-аналізу їх ранжування: динамічний аспект;
здатність банківської системи безперебійно виконувати свої функції; можливість зберігати рівноважний
стан; здатність до постійного розвитку і здатність
запобігати ризикам; здатність поглинати шоки і дисбаланси для того, щоб у подальшому використати у
процесі оцінювання та розроблення організаційного
й аналітичного інструментарію забезпечення фінансової стабільності.
Результати дослідження. Для виділення змістовних складових та уточнення поняття «фінансова
стабільність банківської системи» було застосовано контент-аналіз, що є формалізованим методом
аналізу текстової та графічної інформації, основним
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і центральним інструментом якого виступає система
категорій [50].
Перед проведенням безпосередньо контент-аналізу потрібно встановити, який зміст перевіряється і чи
маються якісь практичні міркування щодо актуальності вивчення змісту тексту [50, с. 90].
Практичний аспект дослідження сутності поняття «фінансова стабільність банківської системи»
полягає в тому, що визначення його змістовних ха1 етап
Формування вибірки
↓
2 етап
Формування компонентного складу
↓
3 етап
Виділення одиниць аналізу
↓
3 етап
Підрахунок кількості згадувань
за кожною компонентою
↓
4 етап
Інтерпретація результатів

рактеристик дозволить виділити і систематизувати
найбільш важливі, відмежувати їх від інших споріднених понять і в подальшому використати у процесі оцінювання та розроблення інструментарію
забезпечення фінансової стабільності банківської
системи.
Послідовність проведення контент-аналізу поняття «фінансова стабільність банківської системи» представлено на рис. 1.

→

Визначення поняття «фінансова стабільність банківської системи»
різними авторами

→

Виділення слів або словосполучень, що становлять зміст поняття
«фінансова стабільність банківської системи»

→

Кількість згадувань змістовних складових поняття
«фінансова стабільність банківської системи»

→

Виділення найбільш репрезентативних компонент
і визначення компонентної структури поняття
«фінансова стабільність банківської системи»

→

Виведення поняття
«фінансова стабільність банківської системи»

Рис. 1. Послідовність проведення контент-аналізу поняття «фінансова стабільність банківської системи»
Примітка. Складено за [50].

Контент-аналіз базується на принципах формалізації та статистичної значимості, що через відсутність
низької частоти повторень забезпечує надійне фіксування потрібних характеристик.

На основі узагальнення поглядів дослідників
було сформовано вибірку з визначеннями поняття
«фінансова стабільність банківської системи»
(табл. 1).
Таблиця 1
Компонентний склад поняття «фінансова стабільність банківської системи» згідно з теоретичними підходами

Компонента
(А1) Здатність до постійного
розвитку
(А2) Динамічний рух
(А3) Стан сукупності фінансових відносин
(А4) Можливість зберігати
рівноважний стан, стійкість
(А5) Здатність протистояти
зовнішнім і внутрішнім
впливам
(А6) Здатність безперебійно
виконувати функції, завдання

Автори
О.Ю. Литовченко, А.А. Ходжакова [33], Л.Ю. Петриченко [34], Є.А. Криволевич [38], Г.О. Варваренко
[39], О.В. Крухмаль [8], О.М. Афанасьєва [32], О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк [3], А.В. Фалюта [46]
О. Ю. Литовченко, А.А. Ходжакова [33], Є.А. Криволевич [38]
О.Г. Головко, Г.М. Азаренкова [1], О.Ю. Литовченко, А.А. Ходжакова [33]
О.Г. Головко, Г.М. Азаренкова [1], О.І. Барановський [2], Д.Д. Абишева [40], О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк [3], І.В. Ларіонова [35], Л.А. Бондаренко, М.В. Тарасенко [47], А.В. Фалюта [46], Д.В. Панов [42]
О.І. Барановський [2], Г.О. Варваренко [39], І.В. Ларіонова [35]

С.Л. Єрмаков [36], В.В. Коваленко, Ю.О. Гаркуша [16], А.Т. Кияк [6], Т.В. Жукова [37], Г.О. Варваренко
[39], Є.А. Криволевич [38], П. Смага [51], Г. Шиназі [14], М. Василеску [52], М. Митрович [53]

(А7) Динамічна характеристи- Д.Д. Абишева [40], О.І. Барановський [2], О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк [3], І.В. Ларіонова [35],
ка, тривалий час
С.Л. Єрмаков [36], А.Т. Кияк [6], Т.В. Жукова [37], Г.О. Варваренко [39], В.В. Лавренюк [45], Л.А. Бондаренко, М.В. Тарасенко [47], А.В. Фалюта [46], Д.В. Панов [42], В.В. Іванов [44], Г. Шиназі [14]
(А8) Здатність запобігати, оці- Д.Д. Абишева [40], Г.О. Варваренко [39], В.В. Зражевський [43], Г. Шиназі [14], Й. Соларз [41], Т. Якобнювати, управляти ризиками сон [54], М. Василеску [52], М. Митрович [53]
(А9) Здатність поглинати
Г. Шиназі [14], Т. Падоа-Шиоппа [55], М. Василеску [52], В. Аллен, Г. Вуд [9], В. Корбо [56],
шоки/дисбаланси
Я.О. Коріньок [57]
(А10) Позитивний фінансовий В.В. Коваленко, Ю.О. Гаркуша [16], А.В. Фалюта [46]
результат
(А11) Здатність зберігати
А.В. Фалюта [46], Й. Соларз [41]
фінансову ліквідність
В.В. Лавренюк [45]
(А12) Сукупність стійких
станів об’єктів системи
(А13) Генерування грошового Д.Ю. Усков [49]
потоку

Примітка. Складено автором.
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Відповідно до кількості згадувань кожної з компонент поняття «фінансова стабільність банківської системи» у вибірці (рис. 2) для кожної з них було визначено ранги.
Ƚɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (Ⱥ13)

1

ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɿɣɤɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
(Ⱥ12)

1

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ (Ⱥ11)

2

ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (Ⱥ10)

2
6

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ ɲɨɤɢ/ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɢ (Ⱥ9)
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ
ɪɢɡɢɤɚɦɢ (Ⱥ8)

8
14

Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ (Ⱥ7)

10

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ (Ⱥ6)
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ
ɜɩɥɢɜɚɦ (Ⱥ5)

3
9

Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɣ ɫɬɚɧ (Ⱥ4)
ɋɬɚɧ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ (Ⱥ3)

2

Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɭɯ (Ⱥ2)

2
8

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (Ⱥ1)

0
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ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɝɚɞɭɜɚɧɶ

Рис. 2. Частота згадувань компонент поняття «фінансова стабільність банківської системи» у теоретичних підходах
Примітка. Складено автором.

Так, більшість дослідників визнають динамічний
аспект фінансової стабільності банківської системи,
акцентуючись на збереженні певного рівня або стану
протягом тривалого часу.
Другий ранг має здатність банківської системи безперебійно виконувати свої функції, третій — можливість зберігати рівноважний стан, четвертий — здатність до постійного розвитку і здатність запобігати

ризикам, п’ятий — здатність абсорбувати шоки і дисбаланси.
Для забезпечення зв’язку теоретичних підходів з
вимогами практики щодо трактування поняття «фінансова стабільність банківської системи» проведено
також контент-аналіз на основі визначень фінансової стабільності центральними банками різних країн
(табл. 2 і рис. 3).

Таблиця 2
Систематизація компонентного складу поняття «фінансова стабільність» центральними банками
Компонента
(А1) Зміна рівня системного ризику
(А2) Відхилення цін на фінансові
активи від рівноважних
(А3) Рівень довіри до фінансової
системи
(А4) Забезпечення ефективного функціонування фінансової системи
(А5) Залежність від змісту
макроекономічної політики
(А6) Можливість зберігати рівноважний стан, стійкість
(А7) Здатність до безперебійного
виконання своїх функцій
(А8) Здатність забезпечення доступу
до фінансових послуг
(А9) Покриття, перерозподіл
і контроль ризиків

Центральний банк країни
ЄЦБ, Казахстан
Люксембург, Вірменія
Франція, Австрія, Пакистан, Намібія, Ботсвана, Малайзія, ПАР, Уганда
ФРС, Канада, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, Австрія, Ірландія, Польща, Австралія,
Мальта, Сербія, Греція, Україна, Ботсвана, Тринідад і Тобаго, Уганда
Албанія, Намібія, Кенія, ПАР, Руанда
Велика Британія, Швеція, Німеччина, Гонконг, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Греція,
Україна, Грузія, Замбія, ПАР
Велика Британія, Канада, Швейцарія, Швеція, Німеччина, Данія, Польща, Нова Зеландія,
Румунія, Угорщина, Бахрейн, Південна Корея, Естонія, Україна, Вірменія, Білорусь, Казахстан,
Киргизстан, Ботсвана, Замбія, Індонезія, Малайзія
Австрія, Ісландія, Іспанія, Вірменія
Швеція, Німеччина, Бельгія, Ісландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Фінляндія, Угорщина, Хорватія,
Боснія і Герцеговина, Катар, Кувейт, Латвія, Литва, Грузія, Намібія, Індонезія, Кенія, Уганда

(А10) Зменшення волатильності ринку Люксембург, Італія, Албанія, Казахстан
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Закнічення табл. 2
Компонента
(А11) Здатність
до поглинання шоків
і дисбалансів
(А12) Залежність
від розвитку фінансових установ
та інфраструктури
(А13) Здатність
до забезпечення підтримки макроекономічного розвитку країни

Центральний банк країни
МВФ, ФРС, Швейцарія, Німеччина, Австрія, Ісландія, Ірландія, Чехія, Кіпр, Румунія, Сербія,
Албанія, Хорватія, Бахрейн, Корея, Греція, Україна, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан,
Індонезія, Тринідад і Тобаго
Іспанія, Фінляндія, Кіпр, Австралія, Мальта, Румунія, Сербія, Албанія, Хорватія, Кувейт,
Південна Корея, Греція, Естонія, Латвія, Грузія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Пакистан,
Намібія, Ботсвана, ПАР, Руанда, Уганда
ЄЦБ, МВФ, Канада, Швейцарія, Німеччина, Данія, Австрія, Чехія, Австралія, Гонконг, Мальта,
Албанія, ОАЕ, Бахрейн, Південна Корея, Греція, Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан,
Пакистан, Замбія, Кенія, Лесото, Тринідад і Тобаго

Примітка. Складено автором за даними офіційних сайтів центральних банків 59 країн, які наведено в таблиці.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ (Ⱥ13)

25

Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (Ⱥ12)

25

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɲɨɤɿɜ i ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ (Ⱥ11)

23

Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ (Ⱥ10)

4

ɉɨɤɪɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɢɡɢɤɿɜ (Ⱥ9)

20

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (Ⱥ8)

5

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ (Ⱥ7)

23

Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ (Ⱥ6)

11

Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ (Ⱥ5)

5

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ (Ⱥ4)

17

Ɋɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (Ⱥ3)

8

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɯ (Ⱥ2)

2

Ɂɦɿɧɚ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ (Ⱥ1)

2
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Рис. 3. Частота згадувань компонент поняття «фінансова стабільність банківської системи»
(підходи центральних банків)
Примітка. Складено автором

При цьому деякі визначення охоплюють фінансову
стабільність усієї фінансової системи. Але враховуючи
те, що фінансові системи більшості країн, що розвиваються, є банкоцентричними, а в розвинутих країнах банкам належить провідна роль, ці визначення
повною мірою відносять і до фінансової стабільності
банківської системи.
Слід зазначити, що за підходами центральних банків ранги компонент поняття «фінансова стабільність
банківської системи» розподілилися дещо інакше,
ніж у теоретичних підходах. Так, найбільш важливою
компонентою центробанками визнана здатність фінансово стабільної банківської системи до підтримки
макроекономічного розвитку країни, на другому місці
— залежність фінансової стабільності від розвитку фінансових установ та інфраструктури. Також важлива
роль відведена здатності банківської системи погли-

74

нати шоки і дисбаланси, здатності до безперебійного
виконання своїх функцій, до покриття, перерозподілу
і контролю ризиків, а також забезпечення ефективного функціонування фінансової системи.
Порівняння результатів контент-аналізу поняття
«фінансова стабільність банківської системи» за розглянутими підходами подано на рис. 4.
Разом із цим у теоретичних підходах і в підходах
центральних банків до визначення фінансової стабільності банківської системи присутні спільні складові,
такі як здатність банківської системи безперебійно виконувати функції, абсорбувати шоки і дисбаланси та
управляти ризиками, отже, ці характеристики мають
бути включені у визначення досліджуваного поняття.
Вважаємо за доцільне спинитись на такій компоненті фінансової стабільності банківської системи,
як здатність останньої безперебійно виконувати свої
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функції, та уточнити її зміст через введення критерію ефективності, оскільки для досягнення фінансової стабільності необхідним є не просто постійне виконання функцій, а саме ефективне.
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ»
(ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ)

Ɋɚɧɝ 1 (Ⱥ7)

Ɋɚɧɝ 2 (Ⱥ6)

Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ,
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɮɭɧɤɰɿʀ,
ɡɚɜɞɚɧɧɹ
(11)

(15)

Ɋɚɧɝ 3 (Ⱥ4)
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ
ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɣ
ɫɬɚɧ,
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
(10)

Ɋɚɧɝ 4 (Ⱥ8)

Ɋɚɧɝ 5 (Ⱥ1)

Ɋɚɧɝ 6 (Ⱥ9)

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ,
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ,
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ
ɪɢɡɢɤɚɦɢ
(9)

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɚɛɫɨɪɛɭɜɚɬɢ
ɲɨɤɢ /
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɢ

(8)

(6)

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ
(25)

Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ
ɬɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
(25)

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ
ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ
ɲɨɤɿɜ
ɿ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ

Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ

ɉɨɤɪɢɬɬɹ,
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɿ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɢɡɢɤɿɜ

(23)

(23)

(20)

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ
(17)

Ɋɚɧɝ 1 (Ⱥ13)

Ɋɚɧɝ 2 (Ⱥ11)

Ɋɚɧɝ 3 (Ⱥ11)

Ɋɚɧɝ 4 (Ⱥ7)

Ɋɚɧɝ 5 (Ⱥ9)

Ɋɚɧɝ 6 (Ⱥ4)

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ»
(ɩɿɞɯɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ)

Рис. 4. Порівняння результатів контент-аналізу поняття «фінансова стабільність банківської системи»
Примітка. Складено автором.

Підтвердженням наведеної тези можуть слугувати
наукові напрацювання, у яких підкреслюється важливість ефективного функціонування банківської системи i наводиться зв’язок ефективності та фінансової
стабільності. Зокрема, ефективність банківської системи вважають умовою фінансової стійкості та стабільності такі науковці, як В. М. Кочетков [21], Р. С. Квасницька та І. В. Хаврусь [26, с. 149], Л. В. Татарінова [60,
c. 16], В. В. Бобиль [30, c. 12], В. В. Коваленко [7, с. 50],
Г. О. Варваренко і В. В. Сінельнік [39], які вводять критерій ефективності у визначення відповідних дефініцій.
В. В. Коваленко і Г. А. Берновська [59, с. 358] вважають, що ефективність діяльності банків знаходить
прояв у їхній спроможності виконувати функції фінансового посередництва, емісійній та стимулювання нагромаджень і виділяють показники операційної
ефективності та рентабельності.
Ґрунтовне дослідження ефективності діяльності
банківської системи здійснено Д. В. Шараєвським [60,
с. 84], який також пов’язує її з ефективністю виконання функцій банків і виокремлює види ефективності:
ефективність витрат, ефективність прибутку, ефективність випуску, які вимірюються співвідношенням
результатів до витрат.

Доповнюють таку думку Ж. М. Довгань [5, с. 277] та
Є. Ю. Данилюк [61, с. 54—55], пропонуючи визначати
ефективність банківської діяльності не лише як «співвідношення витрат на залучення ресурсів та доходів
від їх розміщення», а й ураховувати взаємозалежності
прибутковості з ризиком. Виходячи з цього, дослідник
[61] розуміє під економічною ефективністю діяльності банків максимальну прибутковість за допустимого
рівня ризику, а індикаторами її оцінки вважає дохід,
прибуток, рентабельність (активів, капіталу, витрат,
чисту процентну маржу, чистий спред), RAROC (riskadjusted return on capital).
Н. В. Данік та І. Ю. Рудь [62, с. 804—806], М. Г. Марич [63, с. 64], Я. І. Чайковський [64, с. 155—157] розглядають ефективність функціонування банківської
системи в широкому сенсі й аналізують її з використанням загальних фінансових і економічних показників, зокрема результативних. Така думка знаходить
підтримку в роботі Т. Г. Карчевої [65, с. 13], яка вважає, що найбільш доцільно дотримуватися підходу
до трактування ефективності банківської системи як
її загального фінансового стану. Відповідно до цього
ефективність є характеристикою «результативності
діяльності та використання ресурсів, досягнення
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поставлених цілей, індикатором загального стану та
розвитку банківської системи». При цьому критеріями ефективності банківської системи виступають: допустимий рівень ліквідності і платоспроможності; достатній і стабільний рівень прибутковості; надійність
щодо допустимого рівня ризиків; стабільний розвиток банківської системи; результативність взаємодії
із зовнішніми системами; конкурентоспроможність

банківської системи [65, с. 25]. Згідно із цим підходом,
«ефективність банківської системи» є ширшим поняттям, ніж «фінансова стабільність».
Ураховуючи викладене і дотримуючись позиції, що
ефективність є складовою фінансової стабільності,
співвідношення зв’язків між фінансовою стабільністю
та ефективністю банківської системи можна представити так, як це відображено на рис. 5.

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɞɨɯɨɞɭ
ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ȼɿɞɧɨɫɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ

ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ

ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ

ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ

ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ
ɨɰɿɧɤɢ

ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ

Ɇɟɬɨɞɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɇɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ
ɦɟɬɨɞɢ

ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ

ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ /
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɛɚɧɤɿɜ

ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ
ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ

ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ
ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ

Рис. 5. Зміст і показники ефективності банківської системи
та її взаємозв’язок із фінансовою стабільністю
Примітка. Складено автором.

При розгляді фінансової стабільності та ефективності банківської системи слід звернути увагу на виділення як умовами їх забезпечення спроможності банків генерувати фінансові потоки [66]. У цілому погоджуючись із такою думкою, водночас зауважимо, що
фінансова стабільність банківської системи визначається не лише здатністю створювати грошові потоки, а
більшою мірою забезпечувати пропорційну динаміку
вхідних і вихідних фінансових потоків, що характеризується поняттям «когерентність» (англ. coherence,
coherency — зв’язність, зв’язок, узгодженість). Таким
чином, ґрунтуючись на проведеному вище узагальненні та зроблених висновках, пропонуємо під фінансовою стабільністю банківської системи розуміти
її довгострокову здатність до збереження стану стійкої рівноваги, ефективного виконання функцій, постійного розвитку, протидії збурювальним факторам
і ризикам за умови когерентності вхідних і вихідних
фінансових потоків.
Висновки. Проведений для конкретизації понятійного апарату забезпечення фінансової стабільності
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банківської системи контент-аналіз дозволив установити ключові змістовні складові поняття «фінансова
стабільність банківської системи»: динамічна характеристика банківської системи, її здатність ефективно виконувати свої функції; можливість зберігати
рівноважний стан, постійно розвиваючись; здатність
запобігати ризикам; здатність абсорбувати шоки/дисбаланси.
Підкреслено важливість уведення до складу дефініції «фінансова стабільність банківської системи»
критерію ефективності та визначено її зв’язок із фінансовою стабільністю, що передбачає не тільки постійну, а й ефективну здатність до виконання покладених функцій.
Отримані результати дозволили також дійти
висновку щодо важливості введення у склад досліджуваної категорії ризикової складової, яка в
сучасних умовах банківської діяльності недостатньо конкретизована теоретично, але практично
введена до складу відповідних макропруденційних
процедур.
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