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Постановка проблеми. Наявна економічна ситу-
ація у країні, що сформувалася на фоні несприят-
ливих глобалізаційних процесів та внутрішньодер-
жавних перетворень, вимагає особливої уваги щодо 
налагодження ефективного функціонування фінан-
сової системи. Адже вона є інструментом реалізації 
державної політики й механізму перерозподілу вало-
вого внутрішнього продукту (далі – ВВП), а також 
здійснює функціональні обов'язки щодо забезпе-
чення фінансовими ресурсами всієї економіки кра-
їни та її окремих суб'єктів за допомогою сформованої 
інфраструктури. Саме тому ефективність здійснення 
державної політики безпосередньо зображено за 
допомогою показників динамічного функціонування 
фінансової системи, що змінюються під впливом різ-
них екзогенних та ендогенних факторів.

У зв'язку з тим, що реформування вітчизняної 
фінансової системи носить перманентний характер та 
є досить складним й суперечливим процесом, постає 
питання щодо забезпечення її стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань стійкості фінансової системи, 
зокрема визначенню її індикаторів та побудові 
адекватної системи оцінювання, присвячено праці 
таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як 
Н. Веллінка, О. Кірєєва, В. Міщенка, О. Петрика, 
Б. Пшика, М. Шаповалової, М. Фута та інших.

Мета статті – узагальнення наявних підходів 
щодо визначення сутності стійкості фінансової сис-
теми та методів її оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не 
дивлячись на поширене застосування терміну «стій-
кість фінансової системи», на даний момент не існує 
його чіткого визначення.

Так, вітчизняні науковці В. Міщенко, О. Кірєєв 
та М. Шаповалова визначають стійкість фінансо-
вої системи як стан динамічної фінансової системи, 
вплив якого не заважає здійснювати ефективний 
перерозподіл фінансових ресурсів в економіці, функ-
ціонування платіжної системи, а також абсорбцію 
(амортизацію) шоків [1]. 

Професор О. Петрик визначає пріоритетність під-
тримання стійкості фінансової системи завдяки дії 
центрального банку шляхом розробки, здійснення 
й постійного оновлення плану дій щодо стабілізації 
фінансової системи [2, с. 4].

Б. Пшик трактує поняття стійкості фінансової 
системи країни як змогу забезпечити безперебійне 
здійснення розрахунків в економіці, високий рівень 
довіри до фінансово-кредитних установ, відсутність 
надмірної волатильності фінансових ринків, ефек-
тивний розподіл фінансових ресурсів та можливість 
управління фінансовими ризиками, а також стійкість 
фінансової системи, що дає змогу протистояти нега-
тивним економічним шокам у майбутньому та запо-
бігати їх негативному впливу на економіку [3, с. 95].

Значна увага визначенню поняття приділяється 
зарубіжними науковцями. Так, Е. Крокет (голова 
Форуму фінансової стабільності та Банку міжна-
родних розрахунків), вивчаючи визначення стій-
кості фінансової системи, пов'язує його з визначен-
ням поняття «нестабільність» як такої ситуації, в 
якій економічна діяльність перебуває під негатив-
ним впливом коливань цін на фінансові активи або 
нездатність фінансових установ відповідати за дого-
вірними зобов'язаннями [4].

Н. Веллінк (президент Центрального банку Нідер-
ландів) відокремлює особливості стійкої фінансової 
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системи як такої, що здатна ефективно розміщувати 
ресурси й абсорбувати шоки, уникаючи впливу їх 
дестабілізаційних чинників на реальну економіку та 
інші фінансові системи [4].

М. Фут визначає стійкість фінансової системи 
такими показниками: а) грошова стабільність; 
б) рівень зайнятості населення, близьким до нор-
мальної норми зайнятості в економіці; в) довіра еко-
номічних суб'єктів до фінансових установ і ринків; 
г) відсутність відносних коливань цін на реальні або 
фінансові активи [5]. 

Отже, проаналізовані визначення стійкості фінан-
сової системи, запропоновані різними авторами, 
можна розділити за такими напрямами:

– визначення стійкості фінансової системи як 
такої, що здатна ефективно функціонувати під впли-
вом різних дестабілізаційних факторів;

– визначення стійкості фінансової системи через 
призму поняття нестабільності;

– визначення стійкості фінансової системи пев-
ними параметрами, які зображають цільові орієн-
тири її забезпечення.

Ураховуючи вищезазначене, ми можемо сформулю-
вати власне визначення стійкості фінансової системи. 
Стійкість фінансової системи – це якісне відображення 
функціонування фінансової системи завдяки ефек-
тивності її взаємодії з реальною економікою в умовах 
невизначеності впливу дестабілізаційних факторів.

Основні дестабілізаційні фактори, у свою чергу, 
можна розділити на ендогенні (внутрішні) та екзо-
генні (зовнішні).

До внутрішніх чинників впливу на стійкість 
фінансової системи країни можна віднести: рівень 
досконалості економічної політики держави та роз-
витку вітчизняної фінансової системи, стабільність 
курсу національної валюти, фінансову лібералізацію, 
зменшення виробничих процесів у країні, політичну 
нестабільність тощо.

До зовнішніх – світові глобалізаційні процеси 
в економіці, дестабілізацію потоків та капіталу на 
міжнародних фінансових ринках, мобільність капі-
талу тощо. 

Таким чином, забезпечення стійкості фінансової 
системи має бути чи не найголовнішим завданням 
економічної політики держави. Наголошуючи на 
тому, що фінансова система за своєю структурою є 
досить складною (ураховуючи тісний взаємозв'язок 
між такими її елементами, як фінансові установи 
й організації, фінансові ринки, інфраструктурні 
інститути та фінансові зв'язки між ними тощо), слід 
передбачати стійкість кожного з її складових.

Отже, розглянуті фундаментальні праці вітчизня-
них та зарубіжних учених є теоретико-методологічним 
підґрунтям для аналізу стійкості фінансової системи 
України, що на сьогодні не набув постійного комплек-
сного характеру і перебуває на стадії розробки.

Запропоновані офіційні методи оцінювання стій-
кості фінансової системи, потребують удосконалення.

Так, методологія Міністерства внутрішніх фінан-
сів (далі – МВФ), яка передбачає визначення 40 інди-
каторів фінансової стійкості (далі – ІФС): 25 інди-
каторів для установ сектору депозитних корпорацій 
(12 з яких основні) та 15 індикаторів для клієнтів 
сектору депозитних корпорацій, у тому числі інші 
фінансові корпорації (2 індикатори), нефінансові 
корпорації (5 індикаторів), домашні господарства 
(2 індикатори), ліквідність ринку (2 індикатори) та 
ринки нерухомості (4 індикатори) [6]. 

На сьогодні зазначена система оцінювання фінан-
сової стійкості використовується НБУ щоквартально, 

для складання та поширення даних виключно сек-
тору депозитних корпорацій (банків) за 12 основними 
та 10 рекомендованими індикаторами (див. табл. 1).

Таблиця 1
Перелік індикаторів фінансової стійкості  

для сектору депозитних корпорацій України

Основні ІФС

Співвідношення регулятивного капіталу до зважених за 
ризиком активів

Співвідношення регулятивного капіталу 1 рівня до зва-
жених за ризиком активів

Співвідношення кредитів, що не діють, не враховуючи 
резерви капіталу

Співвідношення кредитів, що не діють, до сукупних 
валових кредитів

Співвідношення кредитів за секторами економіки до 
сукупних валових кредитів

Норма прибутку на активи

Норма прибутку на капітал

Співвідношення відсоткової маржі до валового доходу

Співвідношення безвідсоткових витрат до валового 
доходу

Співвідношення ліквідних активів до сукупних активів 

Співвідношення ліквідних активів до короткострокових 
зобов'язань

Співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній 
валюті до капіталу

Рекомендовані ІФС

Співвідношення капіталу до активів

Співвідношення великих відкритих позицій до капіталу

Співвідношення кредитів за географічним розподілом до 
сукупних валових кредитів

Співвідношення валової позиції похідних фінансових 
інструментів в активах до капіталу

Співвідношення валової позиції похідних фінансових 
інструментів у зобов'язаннях до капіталу

Співвідношення доходу від торговельних операцій до 
валового доходу

Співвідношення витрат на утримання персоналу до без-
відсоткових витрат

Поєднання ставок за кредитами та депозитами (базисні 
пункти)

Поєднання найвищої та найнижчої міжбанківських ста-
вок (базисні пункти)

Співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових 
кредитів (крім міжбанківських)

Співвідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних 
валових кредитів

Співвідношення зобов'язань в іноземній валюті до спіль-
них зобов'язань

Співвідношення чистої відкритої позиції інструментів 
участі в капіталі до капіталу

Ринки нерухомості

Співвідношення кредитів на житлову нерухомість до 
спільних валових кредитів

Співвідношення кредитів на комерційну нерухомість до 
спільних валових кредитів

Джерело: складено автором на основі офіційних даних 
НБУ [6]

Ураховуючи відсутність показників, розглянутих 
у табл. 1, які б зображали діяльність підприємств 
нефінансового сектору, сектору домогосподарств, 
сектору державних фінансів, грошово-кредитного 
ринку, валютного ринку тощо, доцільність засто-
сування зазначеної методики при оцінюванні стій-
кості фінансової системи країни є сумнівною. Адже, 
не зважаючи на те, що Україна обрала євроконти-
нентальну (банківсько-орієнтовну) модель фінансо-
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вої системи, де основним напрямом є динамічний 
розвиток банківських установ як фінансових посе-
редників, при аналізі стану фінансової системи кра-
їни значно впливають показники сектору держав-
них фінансів.

Методичні рекомендації розрахунку рівня еконо-
мічної безпеки України, затверджені Наказом Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України від 
29 жовтня 2013 р. № 1277, не зважаючи на комп-
лексність підходу відбору показників, які формують 
фінансову безпеку країни, а саме: банківська без-
пека (7 показників), безпека небанківського фінансо-
вого ринку (4 показники), боргова безпека (5 показ-
ників), бюджетна безпека (4 показники), валютна 
безпека (6 показників), грошово-кредитна безпека 
(5 показників), ставлять за мету визначення інте-
грального індексу економічної безпеки, що склада-
ється з 9 середньозважених субіндексів (виробничої, 
демографічної, енергетичної, зовнішньоекономічної, 
інвестиційно-інноваційної, макроекономічної, продо-
вольчої, соціальної та фінансової безпеки). Зазначене 
дає можливість адекватно оцінити стійкість фінан-
сової системи за допомогою визначення не відпо-
відних вагових коефіцієнтів при формуванні субін-
дексу й, насамперед, розуміння понять «фінансова 
стійкість» та «фінансова безпека». Адже поняття 
«фінансова безпека» є розгорненим і визначає такий 
стан фінансової системи країни, за допомогою якого 
створюються необхідні фінансові умови для стабіль-
ного соціально-економічного розвитку країни, забез-
печується її стійкість до фінансових шоків та дисба-
лансу, створюються умови для збереження цілісності 
та єдності фінансової системи країни [7].

Досить змістовними та чітко сформованими є 
організаційно-методичні підходи, запровадженні 
в НБУ, системи оцінювання стійкості фінансової 
системи, розглянені В. Міщенко, О. Кірєєвим та 
М. Шаповаловою [1]. 

Так, на думку авторів, кожний складовий еле-
мент фінансової системи (грошово-кредитний ринок, 
ринок споживчих товарів, ринок товарів промисло-
вого призначення, валютний ринок, ринок цінних 
паперів, ринок нерухомості, світовий товарний і 
фінансовий ринки) під час його оцінювання зобра-
жений певною системою показників та індикаторів. 

До індикаторів фінансової стійкості банківського 
сектору при щоденному моніторингу відносять 9 інди-
каторів, що характеризують стан ліквідності банків: 
один, що визначає якість кредитного портфелю та 
два – валютні ризики (при щомісячному моніторингу 
використовують систему з 23 індикаторів). До інди-
каторів фінансової стійкості небанківських фінансо-
вих установ (зокрема страхових компаній) включено 
4 основних показники, що характеризують розмір і 
важливість сектору небанківських установ у фінан-
совій системі та економіці в цілому. 

Фінансова діяльність підприємств нефінансового 
сектору характеризується 7 показниками, що, крім 
усього іншого, зображають їх фінансову ефективність 
при використанні власного та позиченого капіталу, 
рівень вразливості від валютного ризику, залежності 
від законодавства та рівня його дотримання тощо. 
До індикаторів фінансової стійкості сектору домогос-
подарств включено показник співвідношення боргу 
домогосподарств до ВВП та обслуговування й пога-
шення боргу домогосподарств відносно їх доходів. 

Індикатори фінансової стійкості сектору держав-
них фінансів включають найбільшу кількість показ-
ників – 30. Це пов'язано з держаними фінансами, 
що впливають на стан фінансової системи в цілому 

та на окремі її елементи. До індикаторів стійкості 
рівноваги на грошово-кредитному ринку відно-
сять 14 показників, що поділені відповідно аналізу 
кон'юнктури на ринку міжбанківського кредиту, 
аналізу насиченості економіки грошима, аналізу 
кон'юнктури на ринку кредитів і депозитів, а також 
аналізу розподілу грошей в економіці між інститу-
ційними секторами та за видами валют.

До індикаторів стійкості рівноваги на валютному 
ринку включають 7 показників, які характеризують 
кон'юнктуру на валютному ринку та рівень втру-
чання Національного банку в ситуацію на ньому. 
До індикаторів стійкості рівноваги на споживчому 
ринку і ринку товарів промислового призначення 
включено 6 показників, що визначають ймовірність 
виникнення цінового шоку на ринку промислових 
та споживчих товарів. До індикаторів стійкості рів-
новаги на ринку цінних паперів включено 4 показ-
ники, що аналізують ринок облігації внутрішньої 
державної позики ОВДП та кон'юнктуру на органі-
зованому ринку цінних паперів. 

До індикаторів стійкості рівноваги на ринку неру-
хомості включено 4 індикатори, які визначають ймо-
вірність виникнення цінових шоків на ньому. До 
індикаторів стійкості платіжного балансу, світового 
товарного і фінансового ринку віднесено 11 показни-
ків, що зображають стійкість руху іноземної валюти 
між країнами, безпечність рівня боргу країни, дина-
міку цін на зовнішніх товарних ринках, а також зміни 
кон'юнктури на міжнародних фінансових ринках.

Після проведення аналізу запропонованих показ-
ників, що визначають поточний стан фінансової сис-
теми, проводиться стрес-тест – прогнозування розви-
тку фінансової системи країни за показниками, які 
найбільше впливають на стійкість фінансової сис-
теми країни, та публікується спеціальний звіт про 
стан фінансової системи.

Висновки. Аналіз підходів щодо визначення 
поняття «стійкість фінансової системи» підкрес-
лив його багатогранність та складність оцінювання. 
Адже основні загальновідомі методики визначення 
стійкості фінансової системи, даючи можливість про-
водити розгорнутий аналіз стану фінансової системи 
країни, потребують суттєвого досвіду аналітика при 
заключені висновків щодо взаємодії різних показ-
ників та узагальненні отриманої інформації, що 
обмежує її використання широким колом спожива-
чів, які потребують зазначеної інформації. 

Доцільним у такому випадку є побудова моделі 
оцінювання стійкості фінансової системи за допо-
могою узагальненого інтегрального показника. Що 
дасть змогу швидко діагностувати можливість проти-
дії фінансової системи дестабілізаційним факторам.
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У статті досліджено комплекс заходів направлених на подолання фінансової кризи підприємства. Детально досліджено ко-
жен з механізмів забезпечення стійкого фінансового стану. Проаналізовано механізм їх взаємодії та алгоритм упровадження в 
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Постановка проблеми. З розвитком світових 
кризових явищ проблема порятунку вітчизняних 
суб'єктів господарювання з часом лише загострю-
ється. Проте недостатні теоретичні та практичні 
знання й навички менеджерів зменшують шанси 
суб'єктів господарювання на вдале подолання кри-
зових явищ та змогу забезпечити стійкий розвиток 
підприємства в майбутньому.

Тому дослідження підходів щодо визначення роз-
витку кризи підприємства та механізмів її подолання 
на сучасному етапі розвитку економіки є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матику розвитку кризи підприємства та механізмів її 
подолання займаються багато зарубіжних та вітчиз-
няних вчених: О. Терещенко, І. Бланка, З. Хелферта, 
Р. Холта, Дж. Хорн та інші.

Мета статті – сформувати комплексний підхід 
визначення впливу розвитку кризи підприємства та 
механізмів її подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах господарювання для подолання 
кризових явищ на підприємстві вітчизняні мене-
джери використовують низку прийомів та методів 
покращення фінансового стану та подолання кризи. 
Найбільш дієвими з них на сьогодні виділяють такі: 

– антикризове фінансове управління підприєм-
ством;

– фінансова санація підприємства;
– банкрутство та ліквідація підприємства;
Алгоритм упровадження антикризових методів 

залежно від розвитку життєвого циклу підприємства 
зображено на рис. 1.

Для виявлення початкових проявів фінансової 
кризи та коливань фінансового стану на підприєм-
стві використовується антикризове фінансове управ-
ління підприємством.

Антикризове фінансове управління – це система 
принципів та методів розробки й реалізації спеціаль-
них управлінських рішень, які направлені на попе-
редження та подолання фінансових криз підприєм-
ства, а також мінімізацію їх негативних наслідків 
[1, с. 328].

Антикризовому фінансовому управлінню як 
сукупність методів покращення фінансового стану 
підприємства притаманно використовувати такі при-
йоми;

– здійснення постійного моніторингу фінансо-
вого стану підприємства з метою раннього виявлення 
ознак його кризового розвитку;

– визначення масштабів кризового стану підпри-
ємства;

– дослідження основних чинників, які характе-
ризують кризовий розвиток підприємства;

– формування системи цілей виходу підприєм-
ства з кризового стану, адекватних його масштабам;

– вибір і використання дієвих внутрішніх меха-
нізмів фінансової стабілізації підприємства, які відпо-
відають масштабам його кризового фінансового стану;

– вибір ефективних форм санації підприємства;
– забезпечення контролю за результатами роз-

роблених заходів щодо виведення підприємства з 
фінансової кризи [2, c. 597].

Для подолання проявів значного погіршення 
фінансового стану підприємства використовується 


