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ВСТУП
Фінансові посередники відіграють важливу роль у

функціонуванні грошового ринку, а через нього — у
розвитку ринкової економіки, їх економічне призначен(
ня полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошово(
го ринку максимально сприятливих умов для їх успіш(
ного функціонування. Тобто функціонально фінансові
посередники спрямовані не всередину фінансової сфе(
ри, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на
підвищення ефективності діяльності її суб'єктів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Усі фінансові посередники функціонують на єдино(

му грошовому ринку з одним і тим же об'єктом — гро(
шовими коштами, однаково відчутно впливають на кон(
'юнктуру цього ринку, можуть не тільки конкурувати
між собою, а й взаємодіяти у вирішенні багатьох еко(
номічних та фінансових завдань. Вітчизняний грошовий
ринок формується в умовах трансформаційних процесів
в економіці країни, а механізм його функціонування
визначає потенційні можливості впливу на економіку.

Тому дослідження фінансового посередництва як
самостійного економічного явища має важливе теоре(
тичне і практичне значення, особливо в сучасних умо(
вах України, коли тільки формується грошовий ринок,
його інфраструктура і механізм регулювання.

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам фінансового посередництва на фінансо(

вому ринку була приділена увага в працях Александер
Г., Бейлі В., Білуха М., Боді З., Єріна А., Корнєєва В.,
Кохановский В, Кушнаренко Н., Лудченко А., Мертон Р.,
Полєтаєв О., Ходаківської В., Шарп У., Шейко В. та ін.
Незважаючи на значну кількість публікацій в сфері досл(
ідження фінансового посередництва, однак питання щодо
оцінювання послуг фінансових посередників на фінансо(
вому ринку України в наукових працях висвітлено недо(
статньо, що вимагає розробки науково(методичних основ
визначення та оцінки таких послуг. Отже, актуальним є
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вдосконалення методичних підходів оцінювання рівня роз(
витку фінансових посередників на фінансовому ринку.
Саме цим аспектам присвячена дана стаття.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є вдосконалення мето(

дичних аспектів оцінювання рівня розвитку фінансових
посередників через систему показників.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансова інфраструктура в ринковій економіці дос(

татньо складне, розгалужене і багатоаспектне явище. Вона
розглядається в двох зрізах — організаційному і інстру(
ментальному. Інструментальна фінансова інфраструкту(
ра являє собою сукупність фінансових інструментів, що
використовуються суб'єктами організаційної інфраструк(
тури у їх діяльності. Організаційна фінансова інфраструк(
тура представляє собою сукупність відповідних управлі(
нських структур, що забезпечують функціонування
фінансів як в окремих сегментах фінансової системи, так і
поза нею. У свою чергу, вона включає три складові: управ(
лінську, інституціональну і обслуговуючу. Особливе місце
посідає інституціональна фінансова інфраструктура як
сукупність фінансових інституцій, які функціонують на
фінансовому ринку і ринку фінансових послуг, виконую(
чи функції з мобілізації, переміщення та інвестування ре(
сурсів, що являють собою фінансовий сектор.

Фінансові інституції виконують функції фінансових
посередників. Необхідно поділити на дві групи, оскільки
вони виконують принципово різні функції і належать до
різних структурних елементів механізму фінансового рин(
ку. Так, перший рівень фінансових посередників — це інсти(
туціональні інвестори, які є посередниками безпосередньо
між інвесторами — фізичними та юридичними особами та
емітентами. Другий рівень — це фінансові посередники, до
яких відносять професійних учасників фінансового ринку.
Завдання фінансових посередників першого рівня полягає
в тому, щоб акумулювати тимчасово вільні фінансові ресур(
си фізичних та юридичних осіб, як правило, в невеликих
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обсягах, і перетворити їх на потужні інвестиції для емітентів
— суб'єктів господарювання, місцевих органів самовряду(
вання та уповноважених державних органів [3, с. 231].

Необхідно зазначити, що рівень розвитку фінансових
посередників є одним із важливих напрямів дослідження
розвитку фінансової системи як окремих країн, так і світо(
вої фінансової системи. У зв'язку з цим дослідженню дано(
го питання приділяється досить серйозна увага з боку
фахівців Світового банку. При цьому аналіз впливу прово(
дився на декількох рівнях: шляхом порівняння значень та
динаміки показників за значними вибірками країн, галузей
та окремих підприємств. Важливе значення мають також і
дослідження взаємозв'язку між розвитком фінансової си(
стеми та інституційним середовищем, включаючи тип зако(
нодавчої системи, її орієнтацію на забезпечення прав інве(
сторів, забезпечення контрактного права тощо. Зазначені
дослідження довели, що показники розвитку фінансової си(
стеми в цілому та фінансових посередників зокрема не про(
сто корелюють із довгостроковими темпами економічного
зростання, але і що зв'язок між ними має стійкий причин(
но(наслідковий характер. Крім того, були отримані важливі
дані щодо механізмів впливу фінансових інститутів на еко(
номіку. Так, у межах теорії економічного розвитку фунда(
ментальне значення має процес нагромадження капіталу.
Як свідчить світовий досвід та зокрема підтверджують дані
по Україні, інвестиції у виробництво на діючих підприєм(
ствах в основному фінансуються за рахунок власних фінан(
сових ресурсів — прибутку та амортизаційних відрахувань.
Водночас, оскільки в значній кількості країн, зокрема і в еко(
номічно розвинутих країнах, ключова роль у зовнішньому
фінансуванні інвестицій належить банкам. Банківська сис(
тема є провідною складовою фінансової системи, яка має
суттєвий вплив на розвиток економіки. Процес аналізу
фінансової складової зводиться до обговорення проблем
та перспектив функціонування банківської системи, що та(
кож є характерним і для України.

Прихильники "банківського" підходу вважають, що їх
першорядне значення визначається проведенням банками
цілеспрямованого аналізу кредитування бізнесу та значни(
ми можливостями контролю діяльності менеджерів. З іншо(
го боку, цілий ряд дослідників вважають більш важливою
частиною фінансової системи ринок капіталу. Ця точка зору
аргументується важливістю ринку як унікального джерела
загальнодоступних сигналів щодо інвестиційної привабли(
вості тих чи інших галузей та фірм. Емпірично доведено
значний позитивний внесок сформованих ринком оцінок у
підвищенні ефективності економіки [3, с. 139].

Рівень розвитку фінансових посередників та фінансо(
вого ринку визначається через аналіз таких показників:

Коефіцієнт фінансового розвитку ( .. ), що визна(
чається як сума внутрішніх кредитів (за винятком
міжбанківських кредитів) та ринкової капіталізації у
відсотках до валового внутрішнього продукту — роз(
рахований таким чином показник об'єднує показники
розвитку банківської системи і ринку капіталу країни.

(1),

де Кв. — внутрішні кредити (за винятком міжбанкі(
вських кредитів);

РКап. — ринкова капіталізація;
ВВП — валовий внутрішній продукт.
Оцінка фінансової архітектури дозволяє визначити го(

ловний фінансовий інститут у структурі фінансового секто(
ра, а отже, і модель фінансового ринку. Для цього пропо(
нується розрахунок показників співвідношення активів
банків та ринкової капіталізації; активів банків та небанкі(
вських фінансових показників; вимог банків та НФУ до при(
ватного сектору та обсяги торгів на ринку капіталу (табл. 1).

Визначення розміру й ефективності фінансової си(
стеми дозволяє порівняти ефективність функціонуван(
ня різних суб'єктів фінансового сектору та фінансових
ринків між собою. Основними індикаторами є співвідно(
шення обсягу торгів на фондовому ринку та чистого
процентного доходу банків; співвідношення коефіцієн(
та оборотності фондового ринку та частки чистого про(
центного доходу банків в активах банків.

Подані показники в таблиці 2 можна об'єднати в гру(
пу показників ліквідності:

— коефіцієнт ліквідності, який досить часто нази(
вають показником "фінансової глибини", що характе(
ризує розміри фінансово(посередницького сектора і
визначається як його сумарні ліквідні пасиви, що вклю(
чають у себе готівку та зобов'язання банків та небанкі(
вських установ у відсотках до ВВП.

Слід зазначити, що в економічно розвинутих краї(
нах даний показник знаходиться приблизно на рівні 2/3
від обсягу валового внутрішнього продукту, в той час
як в країнах, де фінансовий ринок знаходиться на стадії
становлення, знаходиться на рівні 1/4;

— коефіцієнт співвідношення активів банків та ВВП, що
фактично характеризує загальний розмір банківської сис(
теми країни. Даний показник коливається в країнах з розви(
нутим фінансовим ринком залежно від того, який тип моделі
сформувався — банкоцентричний чи ринково орієнтований.

Даний перелік показників доцільно доповнити уточ(
неним показником ліквідності, а саме — показником
ліквідності ринку капіталу, який розраховується як
співвідношення обсягу торгів акціями та ринкової ка(
піталізації, що більш жорстко характеризує ефек(
тивність функціонування саме ринку капіталу країни.

Подані показники в таблиці 3 можна об'єднати в гру(
пу, що характеризує рівень фінансової активності по(
середників, а саме:

— коефіцієнт, що характеризує співвідношення суми
внутрішніх кредитів (за винятком міжбанківських кре(
дитів) та обсягу торгів на ринку капіталу у відсотках до
валового внутрішнього продукту;

— співвідношення вимог банків до приватного сек(
тора та ВВП;

— співвідношення вимог небанківських фінансових
інститутів до приватного сектора та ВВП;

— співвідношення активів центрального банку та ВВП;
— коефіцієнт концентрації банківського сектора,

що характеризується співвідношенням активів трьох
найбільших банків та загальних активів банків;

— коефіцієнт присутності іноземного капіталу в
банківській системі країни, який, як правило, має тен(
денцію до зниження в країнах з високим рівнем ВВП на
душу населення. На нашу думку, аналогічний коефіцієнт
доцільно розраховувати і для інших фінансових посе(
редників, оскільки вони можуть контролювати суттєві
потоки заощаджень в економіці країни тощо.

Запропоновані показники дозволяють певною
мірою визначити ефективність функціонування фінан(
сових посередників у країні та їх вплив на економічне
зростання. Водночас необхідно підкреслити, що для
кожної країни не стільки важливим є конкретна фінан(
сова архітектура, що характеризується співвідношенням
ролі банківської системи чи ринку капіталу, скільки за(
гальний рівень розвитку фінансових посередників.

Формуючи систему індикаторів, особливо на етапі
ідеологічної побудови та початкового впровадження
Системи, потрібно намагатись забезпечити якомога по(

Таблиця 1. Показники фінансової архітектури
посередництва
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вне і якісне інформаційне охоплення характеристик
стійкості фінансової системи.

Пропозиції щодо важливості включення того чи
іншого індикатора до макропруденційного аналізу на
певному етапі мають формулювати фахівці, що прово(
дять постійний моніторинг і аналіз розвитку та фінан(
сової стійкості основних складових елементів фінан(
сової системи. Отже, первинним процесом макропру(
денційного аналізу стійкості фінансової системи має
бути процес аналізу і моніторингу напрямів розвитку
основних складових фінансової системи, що включає
визначення як переліку індикаторів їх фінансової
стійкості, так і їх гранично допустимих параметрів.

Визначення вразливих сторін фінансової системи,
що відбувається після аналізу її компонентів, та об(
грунтування допустимих значень тих чи інших пара(
метрів, дає змогу окреслити область стійкого та без(
печного розвитку фінансової системи.

При формуванні системи індикаторів фінансової
стійкості необхідно:

— побудувати інформаційну базу, що складати(
меться з показників, які використовуватимуться для
розрахунку індикаторів стійкості фінансової системи
та моніторингу фінансового стану секторів та ринків;

— провести інвентаризацію наявності показників,
визначити періодичність та джерела їх отримання,
формування інформаційної бази;

— визначення гранично допустимих значень інди(
каторів.

Враховуючи значну структурованість фінансової си(
стеми, розроблення системи індикаторів проводяться за
окремими елементами фінансової системи. При форму(
ванні системи індикаторів необхідно враховувати, що для
розуміння процесів, які відбуваються в фінансовій системі,
аналітики мають здійснювати постійний моніторинг та
аналіз процесів у кожному з її елементів. З цією метою, для
розрахунку індикаторів фінансової стійкості за кожною ок(
ремою однорідною групою інституцій (суб'єктів) фінансо(
вої системи повинні бути побудовані агреговані фінансові
звіти про прибутки та збитки, а також баланси, що відоб(
ражають запас активів і пасивів. Крім того, складання агре(
гованих за секторами форм фінансової звітності необхідне
для майбутнього проведення стрестестування фінансової
стійкості цих секторів та фінансової системи в цілому.

Індикатори фінансової стійкості наведені в таблиці
4. Моніторинг розвитку банківського сектору (як і інших
структурних елементів фінансової системи) доцільно
будувати за строковістю: щоденний, щотижневий, що(
місячний, квартальний і річний. Періодичність моніто(
рингу того чи іншого показника визначається виходячи
з періодичності оновлення інформаційної бази та до(
цільності проведення моніторингу за тими чи іншими па(
раметрами у відповідній строковості.

При цьому, щоденний моніторинг індикаторів,
сформованих на підставі даних балансу банківської си(
стеми, можливо проводити тільки за окремими парамет(
рами, що можуть нараховуватися та/або переоцінюва(
тися з відповідною періодичністю.

Якщо у розрахунку індикатора щоденно може
змінюватися лише один компонент, індикатор має від(
слідковуватись на щоденній основі.

Стан ліквідності банків. Відношення високоліквідних
активів (кошти на коррахунках банків в НБУ та інших бан(
ках, у касі банків та кошти розміщені у державних цінних
паперах) до загальних активів (у т.ч. по 20 найбільших бан(
ках). Розглядається як гарантований ліквідний актив, що
може бути використаний у разі необхідності покриття
передбачених і не передбачених потреб готівки.

Норматив миттєвої ліквідності (у т.ч. по 20 найбіль(
ших банках) характеризує здатність банків до задово(
лення зобов'язань до запитання.

Норматив поточної ліквідності (у т.ч. по 20 найбіль(
ших банках) характеризує збалансованість строків і сум
ліквідних активів та зобов'язань банку.

 Норматив короткострокової ліквідності (у т.ч. по
20 найбільших банках) характеризує здатність банків до
задоволення поточних зобов'язань.

Розрахунковий обсяг відхилення залишків коштів на
коррахунках банків у НБУ від встановленого нормати(
ву обов'язкового резервування (у т.ч. по 20 найбільших
банках) показує наявність надлишкової ліквідності чи
дефіцит ліквідності в системі.

Частка кредитів, наданих НБУ, у загальній сумі зо(
бов'язань банків (ц т.ч. по 20 найбільших банках) харак(
теризує залежність банків від підтримки НБУ.

Частка залучених на міжбанківському ринку коштів
у поточних зобов'язаннях (у т.ч. по 20 найбільших бан(
ках) характеризує залежність банків від міжбанківсь(
кого кредитного ринку.

Відношення прибутку до акціонерного капіталу
(відношення чистих доходів до середнього уставного
капіталу), у т.ч. по 20 найбільших банках оцінює ефек(
тивність використання банками свого капіталу. Відно(
шення необхідно тлумачити разом з показниками адек(
ватності капіталу, адже високе відношення могло б вка(
зувати на високу прибутковість і (або) на невисоку ка(
піталізацію, а невисоке відношення — на невисоку при(
бутковість і (або) високу капіталізацію.

Відношення великих ризиків потенційних збитків до
капіталу Призначений для застосування на рівні окре(
мого банку. МВФ пропонує декілька підходів:

1) визначається кількість банків, в яких зосереджені
великі ризики потенційних збитків;

2) оцінка великих ризиків потенційних збитків у кон(
тексті надання кредитів найбільшим установам інших
секторів економіки (чи галузям), оскільки їх банкрут(
ство може спричинити ланцюгову реакцію. Можна оці(
нити цей ризик за п'ятьма найбільшими банками, як їх
наражають п'ять найбільших установ в інших секторах
економіки (фінансові небанківські, нефінансові, орга(
ни державного управління) до капіталу цих банків;

3) моніторинг взаємопов'язаного кредитування виз(
начають, як відсоток загальних ризиків.

Розподіл позик за секторами та за видами економі(
чної діяльності до загальної суми позик. Показує роз(

Таблиця 2. Показники ефективності фінансового
посередництва
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поділ позик за секторами резидентів і нерезидентів.
Значна концентрація сукупного кредиту в економічних
секторах певних резидентів чи певних видах діяльності
може сигналізувати про значну вразливість банківсько(
го сектору до рівня активності, цін і прибутковості в
таких секторах чи таких видах діяльності

Відношення позик під житлову нерухомість до за(
гальної суми позик (у т.ч. по 20 найбільших банках). Іден(
тифікує ризик потенційних збитків банків, на який їх на(
ражає сектор житлової нерухомості. Досвід показує, бум
на ринку нерухомості характеризується швидким зрос(
танням цін на нерухомість, якому передує бум у сфері
банківського кредитування приватного сектора, можли(
во, підтримуваний експансіоністською монетарною пол(
ітикою. Слідом за наступним зміцненням політики і (або)
обвалом ринкових цін мали місце проблеми фінансового
сектора — звичайно боржники мали труднощі з погашен(
ням боргів. Ситуацію погіршує падіння вартості забез(
печення житлової нерухомості, особливо у разі падіння
вартості забезпечення нижче вартості позик. Доцільно
також відстежувати небезпеку потенційних ризиків шля(
хом, наприклад, відстеження цін на нерухомість.

Індикатори фінансової стійкості небанківських
фінансових установ (табл. 5) відношення активів під(
приємств небанківського фінансового сектору до загаль(
ної суми активів фінансового сектору. Характеризує розмір

і важливість сектору небанківських фінансових установ у
фінансовій системі. Розраховується як відношення активів
небанківських фінансових установ до загальних активів
банків, небанківських фінансових установ, підприємств не
фінансового сектору, домогосподарств, сектору держав(
них фінансів і центрального банку.

Відношення активів страхових компаній до загаль(
ної суми активів фінансового сектору. Характеризує
розмір і важливість сектору страхових компаній у
фінансовій системі. Розраховується як відношення ак(
тивів страхових компаній до загальних активів банків,

Таблиця 3. Показники активності фінансових установ
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Таблиця 4. Індикатори фінансової стійкості та ліквідності
банків як фінансових посередників
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Таблиця 5. Індикатори фінансової стійкості небанківських
фінансових установ як фінансових посередників
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небанківських фінансових
установ, підприємств не
фінансового сектору, до(
могосподарств, сектору
державних фінансів і цен(
трального банку.

Відношення активів
підприємств небанківсько(
го фінансового сектору до
ВВП. Оцінює розмір секто(
ру небанківських фінансо(
вих установ відносно роз(
мірів економіки.

Відношення активів
страхових компаній до
ВВП. Оцінює розмір сек(
тору страхових компаній
відносно розмірів економ(
іки.

Аналіз індикаторів
сектору небанківських
фінансових установ може
проводитись тільки на
квартальній основі. Пе(
релік індикаторів фінансо(
вої стійкості цього секто(
ру потребує розширення,
що можливе під час по(
дальшого дослідження
(після інвентаризації наяв(
ної статистичної інфор(
мації).

Індикатори стійкості
рівноваги на грошово(
кредитному ринку наведено в таблиці 6.

Аналіз грошово(кредитного ринку поділяється на
аналіз кон'юнктури на ринку міжбанківського кредиту
(за допомогою якого оцінюється ліквідність банківсь(
кого сектору), аналіз ступеня насиченості економіки
грошима, а також аналіз кон'юнктури на ринку кредитів
і депозитів та аналіз розподілу грошей в економіці між
інституційними секторами та за видами валют.

Метод оцінки кредитного ризику грунтується на
аналізі показників стану кредитного портфеля банківсь(
ких інститутів як за його структурою, так і динамікою.
Цей аналіз може проводиться через:

— визначення впливу шоків на якість кредитного
портфеля банківської системи;

— застосування методів регресійного аналізу для
визначення взаємозв'язку між станом кредитного пор(
тфеля і макроекономічними показниками.

Визначення впливу факторів на стан кредитного
портфеля складається з оцінки сум непередбачених
втрат, що можуть виникнути внаслідок погіршення його
якості. Втрати, що можуть виникнути покриваються
шляхом формування резервів і включення цих втрат до
ціни кредиту. Для їх підрахунку використовують стан(
дартне відхилення і покривають формуванням додатко(
вих резервів на покриття кредитного ризику. Розмір
резерву на покриття кредитного ризику визначається
як сума максимальних втрат за кредитним портфелем.

ВИСНОВКИ
Провідна роль фінансових посередників у фінансові

інфраструктури держави визначає важливість завдань оці(
нювання рівня їх розвитку, який у свою чергу свідчить про
розвиток фінансового ринку в цілому. Розвиток фінансо(
вого ринку є одним із факторів потенційного розвитку еко(
номіки країни в цілому. Державою введено ряд норматив(
них показників, що постійно вдосконалюються і дають
можливість оцінювати, як установи банківського секто(
ру, страховиків тощо. На ряду з ними доцільно застосову(
вати запропоновані показники макрорівня, що дасть мож(
ливість оцінити розвиток фінансового ринку в цілому.

Оцінювання послуг фінансових посередників є важливим
для визначення ключових властивостей послуги, ступеня
задоволення споживачів і комплексного впливу послуг, що
надаються, на фінансовий стан посередника. Результати
оцінювання слугують підгрунтям для прийняття управлі(
нських рішень і заходів корекції поточної політики надан(
ня фінансових послуг посередником, визначення доціль(
ності зміни набору послуг, що надаються.
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Таблиця 6. Індикатори стійкості рівноваги на грошово<кредитному ринку

 
/     

1      
/    

  (  . .  20  
)  

  ’    
   

2      , 
/    

  (  . .     20 
 )  

  -   
      

  

3       
    

 (  . .  20  )  

 « »  
  .    

     /  
’      

4       
    

   

     
  

5      
(  )  

    
 .    

     12  (  
 )      12 
 (   )  

6     (  
 )  

      
.       

   12  (   )  
    12  (   
)  

7               
  

8         
   

      

9               
   

10        
    

   ’    
   


