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ПОБЕРЕЖНА Н.М., канд. екон. наук, доц. каф. ЕАтаО НТУ 
«ХПІ» 
 
ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БАНКІВСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
 
Протягом останнього десятиліття перед центральними 

банками України постає нагальне питання щодо забезпечення та 
підвищення фінансової стабільності національних банків та 
фінансової системи загалом. 

Закон України «Про Національний банк України» розглядає 
грошово-кредитну політику як «комплекс заходів у сфері 
грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення 
стабільності грошової одиниці України через використання 
визначених цим Законом засобів та методів» [1]. При цьому велике 
значення приділяється фінансової стабільності, до якої НБУ 
пропонує відносити «стан фінансової системи, в якому вона 
здатна належним чином забезпечити можливість ефективно 
виконувати свої ключові функції, такі як фінансове 
посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким 
чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також 
протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку» [1]. 

Сьогодні фінансова система вважається стабільною, якщо:  
1) вона ефективно перерозподіляє ресурси від власників 
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заощаджень до інвесторів,  
2) фінансові ризики ретельно оцінюються та адекватно 

управляються,  
3) фінансова система здатна абсорбувати шоки без 

значних негативних наслідків. 
Задля підтримки фінансової стабільності в країні, для 

забезпечення своєчасного виявлення і мінімізації ризиків, які 
загрожують банківські та фінансовій системі держави за указом 
президента було утворено Раду з фінансової стабільності, 
основними задачами якої є: 

1) виявляти, аналізувати та здійснювати оцінку загроз та 
системних ризиків; 

2) проводити моніторинг поточних та потенційних 
зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків; 

3) виявляти ознаки нестійкого фінансового стану 
банківської системи, а також обставин, що загрожують її 
стабільності; 

4) здійснювати підготовку рекомендацій щодо мінімізації 
системних ризиків; 

5) розробляти ефективні механізми співробітництва та 
координації дій із забезпечення фінансової стабільності держави; 

6) вдосконалювати законодавче регулювання в банківській 
та фінансовій сфері; 

7) взаємодіяти в установленому порядку з міжнародними 
організаціями, зокрема з Європейською радою з системних 
ризиків, Банком міжнародних розрахунків, Міжнародним 
валютним фондом, Світовим банком, Європейським центральним 
банком, та відповідними органами іноземних держав з питань, що 
належать до її компетенції.  

НБУ України сприяє фінансовій стабільності шляхом: 
1) здійснення макропруденційного аналізу, проведення 

макрострестестування банківської системи з метою виявлення 
системних ризиків.  

2) розроблення та імплементації інструментів 
макропруденційної політики для запобігання кризам. 

3) участі у підготовці законодавства, що регулює діяльність 
банківського сектору.  

4) підтримки банківської системи як кредитор останньої 
інстанції.  
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5) контролю фінансової стійкості окремих банків 
насамперед системно важливих, у тому числі за допомогою стрес-
тестування.  

6) нагляду за платіжними системами та системами 
розрахунків. 

7) співпраці з іншими державними органами, які 
здійснюють внесок у забезпечення фінансової стабільності. 

 
Список літератури: 1. Про Національний банк України : Закон України від 

20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

 
 

   
   

 
     

 
      

      
       

       
       
        

    
       

    
        

 
      

      
        

       
       

      
       

      

     
       


