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Анотація. Доведено недостатню розробленість концептуальних положень забезпечення
фінансової стабільності банківської системи, які б у комплексі охоплювали необхідні та достатні
умови забезпечення фінансової стабільності, її складові щодо системного підходу, необхідність
збалансування основних фінансових потоків, перелік індикаторів для визначення рівня фінансової
стабільності, основні фінансові ризики, визначення рівня вразливості банківської системи та
інструментарій забезпечення її стабільності.
До дослідження проблеми забезпечення фінансової стабільності банківської системи
застосовано принципи системного підходу та специфічні принципи, що дозволить
обґрунтувати компоненти механізму її ефективного функціонування.
До принципів системного підходу віднесено: цілісність, ієрархічність,
структуризацію, множинність, узгодженість та спільність цілей, єдину основу, неповну
детермінованість, безперервність процесу коригування цілей системи, комплексність.
Принципами забезпечення фінансової стабільності банківської системи є принципи
наукової обґрунтованості, безперервності, адаптивності, збалансованої прибутковості,
суспільної відповідальності, економічної відповідальності, довіри, ефективності, завчасної
обачності, надлишковості.
Запропонована концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи
базується на принципах, які відображені у висунутих гіпотезах і положеннях, що її
розкривають, та може слугувати основою забезпечення фінансової стабільності як
відповідного теоретико-методологічного базису.
Концепція є частиною теорії фінансів, побудована в межах системної парадигми,
ураховує стабільність інституціональних складових банківської системи (центрального
банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків із приватним капіталом) і
збалансованість руху фінансових потоків.
Ключові слова: банківська система, фінансова стабільність, концепція, парадигма,
системний підхід, гіпотези, положення, фінансові потоки.
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Abstract. The article insufficiently elaborates the conceptual provisions for ensuring the
financial stability of the banking system, which in the complex would cover the necessary and
sufficient conditions for ensuring financial stability, its components in terms of the systemic
approach, the need to balance the main financial flows, a list of indicators to determine the level of
financial stability, the main financial risks, determining the level of vulnerability of the banking
system and tools for ensuring its stability.
Systemic approach principles are applied to study the problem of ensuring the financial
stability of the banking system, as well as some specific ones. This allows to justify the components
of the mechanism of effective functioning of the banking system.
The principles of the systemic approach include: integrity, hierarchy, structuring, plurality,
consistency and common nature of goals, a single basis, incomplete determinism, continuity of the
process of goals adjustment, complexity.
Principles of ensuring the financial stability of the banking system are the principles of
scientific validity, continuity, adaptability, balanced profitability, social and economic
responsibility, trust, efficiency, timely discretion, redundancy.
The proposed concept of ensuring the financial stability of the banking system is based on the
principles reflected in the hypotheses and provisions that it discloses and can serve as the basis for
providing financial stability as an appropriate theoretical and methodological basis.
The concept is part of the theory of finance thatbuilt within the system paradigm, takes into
account the stability of the institutional components of the banking system (central bank, systemic
banks, banks with foreign capital, and banks with private capital) and the balance of financial flows.
Keywords: banking system, financial stability, concept, paradigm, system approach,
hypotheses, position, financial flows.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье доведена недостаточная разработанность концептуальных
положений обеспечения финансовой стабильности банковской системы, которые бы в
комплексе охватывали необходимые и достаточные условия обеспечения финансовой
стабильности, её составляющих с точки зрения системного подхода, необходимости
сбалансирования основных финансовых потоков, перечня индикаторов для определения
уровня уязвимости банковской системы и инструментария обеспечения её стабильности.
Предложенная концепция обеспечения финансовой стабильности банковской системы
базируется на принципах, которые отражены в выдвинутых гипотезах и положениях,
которые её раскрывают и может служить основой обеспечения финансовой стабильности в
качестве соответствующего теоретико-методологического базиса.
Концепция является частью теории финансов, построена в пределах системной
парадигмы, учитывает стабильность институциональных составляющих банковской системы
(центрального банка, банков с иностранным капиталом, банков с частным капиталом) и
сбалансированность движения финансовых потоков.
Ключевые слова: банковская система, финансовая стабильность, концепция,
парадигма, системный подход, гипотезы, положения, финансовые потоки.
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Формул: 0; рис.: 2, табл.: 0, библ.: 42
Вступ. Головною умовою перебудови банківської системи України залишається її
дієвість та функціональна спрямованість щодо потреб економічного розвитку країни,
функціонування окремих суб’єктів господарювання, задоволення обов`язків перед клієнтами
банків та надання необхідних послуг населенню. Досягнення цих можливо лише за умови
стабільного функціонування банківської системи. Це обумовлює необхідність розробки
відповідного теоретико-методологічного базису та концептуальних положень забезпечення
фінансової стабільності банківської системи, які дозволять щодо розробити методичний та
аналітичний інструментарій з урахуванням стабільності її інституціональних складових та
збалансованості основних фінансових потоків.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Аналіз наукових праць з досліджуваного
питання свідчить про те, що, не дивлячись на доволі значні та ґрунтовні науково-практичні
розробки, присвячені даному питанню, дослідження та розкриття концептуальних положень щодо
забезпечення фінансової стабільності банківської системи та її взаємопов’язаних складових (гіпотез
та положень) все ще не знайшли належного відображення в працях навіть провідних науковців.
Тому, усі подальші наукові результати даної роботи будуть будуватись на узагальненні
висновків, отриманих вітчизняними та зарубіжними вченими, для розробки відповідного
теоретико-методологічного базису концепції забезпечення стабільності банківської системи
та обґрунтування її структурних компонентів.
Метою статті є побудова у межах системної парадигми концепції забезпечення
фінансової стабільності банківської системи, яка буде містити в собі необхідні та достатні
умови, складові з точки зору системного та потокового підходів, основні фінансові ризики та
відповідний інструментарій.
Результати дослідження. Імплементація сформульованих у [1] тверджень, які
дозволяють формалізувати розуміння стабільності банківської системи, й обґрунтованого
процесно-потокового підходу до розкриття фінансової стабільності передбачає відповідну
зміну методологічного базису, що підпорядковується гіпотезі про залежність фінансової
стабільності банківської системи від стабільності її інституціональних складових
(центрального банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з приватним
капіталом) та від збалансованості руху основних фінансових потоків.
У фінансовій науці питання теорії і практики забезпечення фінансової стабільності
вже тривалий час перебувають у фокусі досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Так,
Ендрю Крокетт підтримує ідею про те, що з точки зору фінансової стабільності необхідно
розрізняти стабільність фінансових установ та стабільність фінансових ринків. Хоча перша
стосується того, наскільки установи здатні безперервно виконувати свої договірні
зобов'язання без зовнішньої підтримки, стабільність фінансового ринку є передумовою
макроекономічної стабільності та економічного зростання [2].
Ф. Мишкін розглядає фінансову стабільність з точки зору змін, що обумовлені
процесами глобалізації та інтеграції фінансових ринків [3]. Автор зазначає, що елементи
фінансової стійкості визначають рівень інституційного розвитку з точки зору відкритої
економіки. Г. Шиназі підкреслює внутрішній характер фінансової турбулентності та описує
фінансову стабільність як стійкість до потрясінь, що виникають у фінансовій системі [4].
В. Аллен та Г. Вуд підходять до фінансової стабільності, визначаючи її як стійкість
фінансової системи до зовнішніх шоків. Вони вважають, що фінансова стабільність – це
здатність системи поглинати ринкові колапси, спричинені міжнародними факторами [5]. С.
Боріо та М. Дреман спостерігають за вразливістю системи до фінансових потрясінь під
впливом менших шоків й розглядають фазу профілактичних дій, до складу яких включають
аналіз ситуації в нормальних умовах та під час шоку [6]. Згідно з [7], фінансова стабільність
корелює з запобіганням банківським ризикам, але не може бути зведена лише до цієї
типології дій. Крім того, фінансова система може бути нестабільною, незважаючи на
задовільний розподіл фінансових ресурсів.
Більш широкий підхід використовує В. Корбо, який стверджує, що стабільність
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фінансової системи означає стан, в якому існують превентивні механізми, що дозволяють
уникнути краху більшості фінансових установ та здатність фінансової системи поглинути
серйозні дисбаланси [8].
Згідно з підходом, розробленим Т. Падоа-Шиоппа, фінансова стабільність – це умова,
коли фінансова система здатна протистояти шокам та врегульовувати фінансові дисбаланси,
тим самим пом'якшуючи ймовірність порушень процесу фінансового посередництва. Аналіз
фінансової стабільності при цьому має бути спрямований на виявлення загроз для
стабільності фінансової системи з боку усіх сегментів. Відповідні дії та визначення
пріоритетів здійснюються на основі аналізу стану економіки, зокрема функціонування
фінансового ринку. Політика, спрямована на збереження стабільності, має бути зосереджена
на своєчасному посиленні стійкості та створенні буферів для пом'якшення нестабільності [9].
Цей підхід спрямований на ранню профілактику негативних явищ, щоб не допустити їх
поширення. Як тільки поріг стабільності буде перевищено, наступним кроком має бути
посилення гарантій (як правило, буфери у вигляді додаткового капіталу, надлишку
ліквідності або резервів на покриття збитків за позиками). Брак вбудованих механізмів
контролю в регуляторній системі, як форма профілактичної дії, може призвести до високого
рівня невизначеності у фінансовій системі. Такий підхід є комплексним і передбачає не лише
спостерігання динаміки окремих показників або окремих учасників ринку, а й дослідження
загального впливу на економіку, розгляд потенційних дисфункцій та прогалин у
інституційних та регуляторних рішеннях, недоліків механізму ціноутворення, виникнення
дезінформації та неправильних сигналів на ринку, а також взаємного впливу цих факторів,
які впливають на накопичення системного ризику.
На думку М. Васілеску [10], яка підтримує точку зору автора роботи [4], важливо
визначити фінансову стабільність з урахуванням того конкретного стану, в якому фінансова
система здатна: 1) ефективно розподіляти ресурси, 2) оцінити та управляти фінансовими
ризиками, 3) поглинати потрясіння. При визначенні фінансової стабільності необхідно
враховувати п'ять ключових принципів: 1) фінансова стабільність – це широкий концепт, що
охоплює різні компоненти фінансової системи: інфраструктура, ринки, установи; 2)
фінансова стабільність передбачає не тільки розподіл ресурсів, управління ризиками,
мобілізацію заощаджень, сприяння накопиченню цінності, розвиток та зростання, а також
належне функціонування платіжної системи; 3) концепт фінансової стабільності пов'язаний
не тільки з відсутністю фінансові кризи, а й зі здатністю фінансової системи стримувати
виникнення дисбалансів, перш ніж вони перетворяться на загрозу для неї чи економічних
процесів; 4)фінансова стабільність має розглядатись з точки зору потенційних наслідків для
реальної економіки; 5) фінансова стабільність повинна розглядатися як динамічна
характеристика, яка складається з багатьох взаємопов'язаних елементів, що охоплюють
макроекономіку, фінансові ринки, фінансові установи та фінансову інфраструктуру [4].
Разом із розвиненістю теорії фінансової стабільності у цілому, слід констатувати
недостатню розробленість концепції забезпечення фінансової стабільності банківської
системи, яка б у комплексі охоплювала необхідні та достатні умови забезпечення фінансової
стабільності, її складові з точки зору системного підходу, необхідність збалансування
основних фінансових потоків, перелік індикаторів для визначення рівня фінансової
стабільності, основні фінансові ризики, визначення рівня вразливості банківської системи та
інструментарій забезпечення її стабільності.
Під концепцією у роботі будемо розуміти єдиний, визначальний задум, головну ідею,
систему поглядів, систему опису певного предмета або явища стосовно його будови,
функціонування, що сприяє його розумінню, тлумаченню, вивченню головних ідей [11, с.
19]. У даному дослідженні концепція складається з взаємопов’язаних гіпотез та положень,
що їх розкривають. Гіпотеза – це «науково обґрунтоване висловлювання ймовірнісного
характеру про сутність досліджуваних явищ дійсності» [11, с. 32]. За умов наявності у
подальшому фактів життєздатності гіпотези вона може стати теорією, законом, принципом.
Головною метою висування й розробки гіпотез є вирішення наукової проблеми.
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Наукова проблема задає напрямок пошуку гіпотез і накладає обмеження на їхній характер.
Наукова гіпотеза може формулюватись у двох аспектах: або у вигляді припущення
про ту або іншу форму зв'язку між явищами й процесами, або у вигляді припущення про
зв'язок між явищами, процесами й їхньою внутрішньою основою. У першому випадку
гіпотези є описовими, у другому – пояснювальними. Як наукове припущення гіпотеза
відрізняється від довільного здогаду тим, що відповідає певним вимогам, виконання яких
створює умови для визнання гіпотези справедливою [12, с. 46-47].
По-перше, гіпотеза має пояснювати все коло явищ і процесів, для аналізу яких вона
висувається (тобто для усієї предметної області розроблюваної теорії), не створюючи
протиріч раніше встановленим фактам і науковим положенням. Проте у разі неможливості
пояснити досліджувані явища на основі несуперечливості відомим фактам, висуваються
гіпотези, що суперечать раніше доведеним положенням.
По-друге, гіпотеза є припущенням про деяку безпосередньо неспостережувану основу
явищ і може бути перевірена тільки через зіставлення виведених з неї наслідків з досвідом.
Якщо наслідки неможливо перевірити, гіпотеза є непридатною.
По-третє, гіпотезу слід застосувати до широкого кола явищ. Гіпотеза має пояснювати
не тільки ті явища й процеси, для яких вона висувається, але й якомога більш широкий клас
явищ і процесів, безпосередньо не пов'язаних з початковими.
По-четверте, гіпотеза має бути принципово простою. Це не передбачає легкість або
доступність – дійсна простота гіпотези проявляється у її здатності, виходячи з єдиної основи,
пояснити по можливості більш широке коло різних явищ, процесів. При цьому не можна
застосовувати штучні побудови і довільні допущення, висувати в кожному новому випадку
все нові і нові гіпотези.
Крім цього, формулювання гіпотези має здійснюватися винятково в межах тієї
предметної області, у якій досліджується поставлена проблема.
При формулюванні гіпотез було враховано також наступні правила їх висунення [13]:
1) правило одноманітності – з декількох протилежних одна одній гіпотез, які
висуваються для пояснення фактів, пріоритетною є та, яка єдиним чином пояснює більше їх
число. Доводячи таку гіпотезу, можливим є пояснення одразу значної кількості чинників;
2) правило меншості – для пояснення пов’язаних фактів потрібно висувати
мінімально можливу кількість гіпотез з якомога більш тісними взаємними зв'язками.
Сукупність гіпотез представляє собою систему, між елементами якої повинні існувати щільні
зв’язки, щоб уникнути штучного розширення кількості гіпотез;
3) правило вірогідності – при висуненні гіпотези необхідно брати до уваги характер
вірогідності висновків, який характеризується двома складовими. По-перше, умови зовнішнього
середовища, в яких функціонують економічні системи і здійснюється доведення гіпотез, мають
стохастичний і динамічний характер. Тому гіпотези, які були сформульовані і доведені в певних
умовах, можуть бути неактуальними в нових умовах функціонування економічних систем;
4) правило несуперечливості – слід уникати висунення гіпотез, які суперечать одна
одній. За таких умов одна з них або застаріла, або некоректно доведена;
5) правило перевірки. Гіпотеза повинна бути доступна для перевірки в результаті
дослідження. Будь-яка гіпотеза, яка не може бути перевірена, знаходиться на стадії припущення.
Виходячи з того, що концепція формується у межах загальної теорії та парадигми,
запропонована в роботі концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи
є частиною теорії фінансів та розроблена у межах системної парадигми. При цьому будемо
дотримуватись наступного визначення: «парадигма – це сукупність теоретичних та
методологічних положень, прийнятих науковим товариством на певному етапі розвитку
науки, що використовується у якості зразка, моделі, стандарту для наукового дослідження,
інтерпретації, оцінки та систематизації наукових даних, для осмислення гіпотез і вирішення
завдань, що виникають у процесі наукового пізнання» [14].
Як зазначено у [15], «у зв’язку з докорінними змінами теоретичної економіки на
початку ХХІ ст., які відбулися в результаті фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр.,
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виник новий напрям економічної теорії – системна парадигма, яка доповнює та синтезує
традиційні неокласичні, інституційні та еволюційні концепції». Узагальнюючи поняття
системного підходу в різних галузях науки, Л.О. Потравкою конкретизовано його
визначення відносно економічної науки як сукупності теоретичних та логіко-гносеологічних
засобів, призначених для вивчення складно організованих систем, їх проектування,
створення та управління, який може бути реалізований за умови детального дослідження
зв’язків на підсистемному та елементному рівнях. Головним об’єктом розгляду системного
підходу у цьому контексті є соціально-економічні системи, а предметом – їх розвиток, що
базується на взаємодії внутрішніх підсистем та вплив зовнішніх систем і середовищ.
До банківської системи в контексті забезпечення її фінансової стабільності можна
застосувати аспекти системного підходу, виокремлені у роботі [16]. Так, зміст системноцільового аспекту полягає у тому, що банківська система має сукупність цілей свого
функціонування і повинна отримати фінансовий результат та сприяти одержанню
соціального ефекту. Системно-функціональний аспект проявляється у тому, що для
досягнення цілей функціонування банківська система виконує певні функції:
тpaнcфopмaцiйну, cтвopeння плaтiжниx засобів, регулювання грошової мacи в oбiгу,
стабілізаційну. Системно-інтегративний аспект передбачає наявність у банківській системі
власних механізмів, факторів забезпечення життєздатності та розвитку, можливість
залучення необхідних структур та елементів інших систем для досягнення своїх цілей.
Системно-структурний аспект реалізується у тому, що банківська система має притаманну її
потребам внутрішню організацію та механізми взаємодії складових елементів. Відповідно до
системно-комунікативного аспекту, банківська система взаємодіє з іншими системами як по
горизонталі (з системою небанківських фінансових установ), так і по вертикалі (з системою
регулюючих та наглядових органів). Системно-управлінський аспект знаходить прояв у
тому, що банківська система продукує стратегічні і тактичні управлінські рішення з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на досягнення цілей та
ефективність її функціонування. Зміст системно-елементного аспекту полягає у наявності у
складі банківської системи взаємопов’язаних елементів – окремих банківських установ.
Системно-історичний аспект проявляється у тому, що банківська система має власну історію
створення та функціонування, певні традиції банківництва та перспективи розвитку.
Спираючись на твердження, що «використання системної парадигми як
універсального інструменту проведення секторальних досліджень є важливою умовою для
ефективного та всебічного вивчення селективних сфер економіки» [17], застосуємо її при
побудові концепції забезпечення фінансової стабільності банківської системи.
Етапи побудови концепції забезпечення фінансової стабільності банківської системи
подано на рис. 1.
Аналіз та узагальнення праць з теорії фінансової стабільності [18, 19, 20, 4, 10],
аналітичного інструментарію її діагностування та виявлення факторів банківських криз [21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36], з питань побудови системи
забезпечення фінансової стабільності банківської системи [37] дозволили висунути та
довести наступні гіпотези даного дослідження:
Гіпотеза 1. Про відмінність фінансової стабільності та фінансової стійкості банківської
системи за часовим критерієм. Гіпотезу доведено у [38], зокрема зазначено, що «фінансова
стійкість та стабільність як банку, так і банківської системи визначається з урахуванням фактору
часу, де зазвичай врахування відповідних часових інтервалів для визначення фінансової
стабільності є значно більшими, ніж для визначення фінансової стійкості».
Гіпотеза 2. Про вплив інституціональних складових на фінансову стабільність
банківської системи. Гіпотезу доведено у [38], де сформульовано твердження, які
дозволяють формалізувати розуміння сутності та стабільності функціонування банківської
системи, зокрема таке: «система стабільна, якщо стійкими є центральний банк, системні
банки, інші банки із значною вагою впливу на стан банківської системи».
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Правила висунення гіпотез
пояснення
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принципи
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парадигми
специфічні принципи
забезпечення
фінансової
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банківської системи

необхідність
перевірки та
підтвердження
досвідом

уникнення
штучних
побудов і
довільних
припущень

Формулювання комплексу
гіпотез концепції забезпечення
фінансової стабільності
банківської системи

можливість
використання
для пояснення
інших фактів

несуперечливість
системи
гіпотез

Розроблення концептуальних
положень забезпечення
фінансової стабільності
банківської системи

Побудова системи принципів
концепції забезпечення
фінансової стабільності
банківської системи

Рис. 1. Послідовність розроблення концепції забезпечення
фінансової стабільності банківської системи
Джерело: складено авторами

Гіпотеза 3. Про подібність переліку індикаторів фінансової стабільності та фінансової
стійкості банківської системи та відмінність їх інтерпретації на різних часових інтервалах.
Гіпотезу доведено у [38], де узагальнено підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо
індикаторів фінансової стабільності й стійкості банківської системи та зроблено висновок,
що здебільшого науковці не розмежовують ці індикатори.
Гіпотеза 4. Про гетерархічну структуру системи індикаторів фінансової стабільності
банківської системи. Гіпотезу доведено у [38], де продемонстровано існування зв'язків між
індикаторами фінансової стабільності та відсутність їх ієрархії.
Гіпотеза 5. Про складові фінансової стабільності центрального банку. Фінансова
стабільність головного банку країни визначається ефективністю виконання його основних
функцій, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності: здійснення грошовокредитної політики; організація готівкового грошового обігу; організація системи
рефінансування; здійснення банківського регулювання та нагляду; валютне регулювання і
валютний контроль; забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів [39].
Роль та значення центрального банку у формуванні стабільного розвитку банківської
системи обґрунтовано у [38].
Гіпотеза 6. Про детермінанти фінансової стабільності системних банків, банків з
іноземним капіталом, банків з приватним капіталом. Більшість фахівців з оцінювання
фінансової стабільності і стійкості банків виділяють такі детермінанти їх забезпечення:
достатність капіталу, ліквідність, прибутковість, якість активів. З урахуванням значного
впливу ризиків на порушення стабільності банківської системи [38] до переліку детермінант
введено також ризикову складову.
Гіпотеза 7. Про доцільність врахування рівня вразливості банківської системи при
визначенні рівня її фінансової стабільності. Рівень вразливості банківської системи при
розробленні методичних підходів до оцінювання фінансової стабільності банківської
системи враховано у роботах [40, 41] та обґрунтовано у [37]. У практичній площині
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розрахунок рівня вразливості банківської системи здійснено у [38] та [42].
Гіпотеза 8. Про вплив збалансованості руху фінансових потоків на фінансову
стабільність банківської системи. Фінансова стабільність знаходиться у прямій залежності
від ефективності виконання банківською системою своїх функцій, зокрема з акумуляції та
перерозподілу фінансових ресурсів, що знаходить прояв у русі фінансових потоків. Оскільки
потоки є вторинними по відношенню до процесів, у результаті яких вони виникають,
доцільним є поєднання процесного й потокового потоків при розкритті фінансової
стабільності банківської системи, що обґрунтовано у [38]. Відповідно до процеснопотокового підходу фінансова стабільність банківської системи зумовлюється зміною
параметрів фінансових потоків, які супроводжують операції банків у процесі їх діяльності.
Наявність впливу збалансованості руху фінансових потоків на фінансову стабільність
банківської системи доведено у [38].
Гіпотеза 9. Про організаційні елементи фінансової стабільності банківської системи та
інструменти її забезпечення. Структурні та організаційні елементи визначено у [38] на основі
авторського бачення поняття «організаційна структура» як сукупності елементів, що
впорядковані та знаходяться у взаємозв’язку на виконання ключового завдання –
забезпечення стабільності банківської системи.
У результаті доведення висунутих гіпотез було сформульовано концепцію забезпечення
фінансової стабільності банківської системи з урахуванням стабільності її інституціональних
складових (центрального банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з
приватним капіталом) та збалансованості основних фінансових потоків (рис. 2).
Пропонована концепція базується на таких положеннях:
Положення 1. Фінансова стабільність банківської системи визначається з урахуванням
часу, при чому часові інтервали для визначення її рівня є довшими, ніж часові інтервали для
визначення фінансової стійкості банківської системи.
Положення 2. Банківська система є фінансово стабільною, якщо фінансово
стабільними є головний банк країни, системні банки, банки з іноземним капіталом, банки з
приватним капіталом.
Положення 3. Фінансова стабільність банківської системи характеризується тими ж
індикаторами, що й фінансова стійкість, тільки за більш тривалий часовий період.
Положення 4. Рівень фінансової стабільності банківської системи визначається за
синтетичним індикатором, який об'єднує суб-індекси фінансової стабільності центрального
банку, системних банків, банків з іноземним капіталом, банків з приватним капіталом,
фінансової вразливості банківської системи.
Положення 5. Фінансова стабільність центрального банку визначається його
здатністю ефективно виконувати покладені на нього функції щодо здійснення монетарної
політики, валютного регулювання, підтримання достатнього обсягу золотовалютних
резервів, відповідності банківського нагляду основним принципам ефективності.
Положення 6. Фінансова стабільність системних банків, банків з іноземним капіталом,
банків з приватним капіталом визначається достатністю їх капіталу, ліквідністю,
прибутковістю, якістю активів, ризиковістю діяльності.
Положення 7. В процесі оцінювання фінансової стабільності банків мають бути
враховані основні фінансові ризики: кредитний, процентний, інвестиційний, ризик
ліквідності, ризик нестійкості ресурсної бази.
Положення 8. Складовою системи оцінювання фінансової стабільності банківської
системи є визначення рівня її вразливості за показниками відношення сукупних кредитів
центрального банку, що надані банківській системі, до сукупних небанківських депозитів, та
розміром облікової ставки.
Положення 9. При визначенні напрямів та інструментів забезпечення фінансової
стабільності банківської системи слід враховувати принципи процесно-потокового підходу.
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Рис. 2. Концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси

Положення 10. Оцінювання збалансованості фінансових потоків має здійснюватись на
основі визначення вейвлет-когерентності між рухом потоків загальних депозитів та
загальних кредитів банківської системи.
Положення 11. Організаційними елементами фінансової стабільності банківської
системи є макропруденційне регулювання, система аналізу та оцінювання ризиків, система
ризик-менеджменту в банках, Базельські угоди про капітал, оцінювання фінансової стійкості
банків і банківської системи.
Положення 12. Заходи щодо забезпечення фінансової стабільності банківської
системи розроблюються на основі зіставлення рівня фінансової стабільності та
збалансованості фінансових потоків.
Усі наведені гіпотези та положення концепції забезпечення фінансової стабільності
банківської системи розкриваються в розділах 1 – 5 монографії.
Запропонована концепція та її теоретико-методологічний базис дозволять розробити
методичний та аналітичний інструментарій забезпечення фінансової стабільності банківської
системи з урахуванням стабільності її інституціональних складових та збалансованості
основних фінансових потоків.
Висновки. Аналіз існуючих концепцій щодо забезпечення фінансової стабільності
довів недостатню розробленість концептуальних положень забезпечення фінансової
стабільності банківської системи, які б у комплексі охоплювали необхідні та достатні умови
забезпечення фінансової стабільності, її складові з точки зору системного підходу,
необхідності збалансування основних фінансових потоків, переліку індикаторів для
визначення рівня фінансової стабільності, основних фінансових ризиків, визначення рівня
вразливості банківської системи та інструментарію забезпечення її стабільності.
Запропонована концепція забезпечення фінансової стабільності банківської системи
складається з взаємопов’язаних гіпотез та положень, що їх розкривають, є частиною теорії
фінансів, побудована у межах системної парадигми, враховує стабільність її
інституціональних складових (центрального банку, системних банків, банків з іноземним
капіталом, банків з приватним капіталом) та збалансованість фінансових потоків.
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