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Висновки. Враховуючі наведені дані, на нашу 
думку, система податкового контролю потребує сут-
тєвих доопрацювань. Зокрема, виникає необхідність 
координування проведення графіків планових та поза-
планових перевірок. При цьому, як ми бачимо, сут-
тєві обсяги надходжень формуються за рахунок саме 
позапланових податкових дій. Отже, можемо ствер-
джувати, що планові податкові перевірки є менш 
ефективними і витрачання коштів на їх проведення 
держава може скоротити. Хоча їх проведення може 
слугувати мобілізуючим та дисциплінуючим фактором 
для платників податків. Податковий контроль вико-
ристовує різноманітні форми практичної організації 
для найбільш ефективного виконання завдань, котрі 
стоять перед ним. Він здійснюється шляхом застосу-
вання різних прийомів і способів, а також викорис-
тання спеціальних процедур, що у своїй сукупності 
утворює способи податкового контролю.

Відповідно до ст. 62 Податкового кодексу Укра-
їни, до способів здійснення податкового контролю 
віднесено:

– ведення обліку платників податків;
– інформаційно-аналітичне забезпечення діяль-

ності органів державної податкової служби;

– перевірки та звірки [5].
Облік платників податків є одним із способів 

податкового контролю, який ведеться з метою ство-
рення умов для здійснення органами державної 
податкової служби контролю за правильністю нара-
хування, своєчасністю і повнотою сплати податків, 
нарахованих фінансових санкцій, дотримання подат-
кового та іншого законодавства.
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Постановка проблеми. Забезпечення фінансової 
стабільності є об’єктивною умовою стійкого функціо-
нування економічної системи та її розвитку. За оцін-
ками науковців, у період з 1990 по 2008 рр. у світі 
було зафіксовано більше 20 фінансових криз, що в 
тій чи іншій мірі були пов’язані з нарощуванням 
системних ризиків та проблемами забезпечення лік-
відністю фінансових установ [1, с. 57]. Світова фінан-
сова криза 2008 року, що почалася з іпотечної кризи 

у США, продемонструвала необхідність дослідження 
фінансової стабільності не лише на рівні окремих 
фінансових інститутів, а і її системного розуміння. 
Проте на сьогодні поняття «фінансової стабільності» 
є недостатньо дослідженим, що потребує його фунда-
ментального аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню фінансової стабільності присвячено багато 
наукових робіт як зарубіжних, так і вітчизняних 
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вчених. Зокрема, такими науковцями, як Г. Шиназі, 
А. Фалюта, Т. Падо-Шіопа було досліджено теоре-
тико-методологічні особливості фінансової стабіль-
ності та її основних функцій. А низка вчених, серед 
яких Е. Кроккет, Дж. Чент, Е. Девіс, запропонували 
досліджувати фінансову стабільність через призму 
нестабільності. Проте, незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень, нині не існує єдиного 
оптимального підходу до розуміння фінансової ста-
більності та особливостей її прояву.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформувати завдання статті, яке полягає у дослідженні 
основних підходів до трактування поняття «фінансова 
стабільність», особливостей її прояву та виокремлення 
основних структурних елементів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття фінансової стабільності привернуло увагу 
науковців не так давно, на початку 1990-х років. 
Саме на цей період припав активний розвиток еко-
номічної глобалізації, що супроводжувалася нако-
пиченням фінансових дисбалансів. На цьому тлі і 
набули актуальності проблеми зниження імовірності 
системної фінансової дестабілізації та забезпечення 
фінансової стабільності в цілому. Проте, незважаючи 
на велику кількість тлумачень поняття фінансової 
стабільності, досі не існує єдиної загальноприйнят-
ної моделі для її оцінки чи виміру [2, с. 92].

У науковій літературі виокремлюють три підходи 
до визначення фінансової стабільності:

1. Прямий підхід визначає поняття «фінансової 
стабільності» через призму функцій та характерис-
тик, якими фінансова система повинна мати за ста-
більного стану. Тобто фінансова система є стабіль-
ною доти, доки вона в змозі виконувати функції, що 
є характерними для фінансової системи в ринковій 
економіці. Саме тому цей підхід також називають 
функціональним.

Американський вчений Г. Шиназі присвятив 
феномену фінансової стабільності декілька фунда-
ментальних досліджень, згідно з якими визначив 
її як ситуацію, за якої фінансова система здатна 
виконувати три ключові функції одночасно: 1) спри-
яти ефективному розподілу економічних ресурсів 
в часі та просторі; 2) дозволяє оцінювати, розподі-
ляти фінансові ризики та здійснювати управління 
ними; 3) абсорбувати реальні та фінансові економічні 
потрясіння, шоки та дисбаланси, що забезпечить без-
перервне виконання нею своїх функцій [3, ст. 15].

Близьким до даного визначення за функціональ-
ним змістом є трактування фінансової стабільності 
А. Фалютою, що пропонує розглядати її як здатність 
фінансової системи безперебійно функціонувати – 
задовольняти вимоги і надавати послуги, підтриму-
ючи оптимальну величину прибутковості, ліквідності 
та платоспроможності за допустимого рівня ризиків, 
та протистояти при цьому негативному впливу вну-
трішніх і зовнішніх чинників [4, с. 230-235].

Т. Падо-Шіопа стверджує, що фінансова стабіль-
ність – це стан за якого фінансова система спро-
можна протистояти шоковим явищам, при цьому не 
допускаючи розвитку кумулятивних процесів, які 
порушують трансформацію заощаджень в інвестиції 
та здійснення розрахункових операцій в економіці. 
Автор цього визначення робить акцент на аморти-
зуючій здатності або стійкості фінансової системи, 
що дозволяє їй безперебійно виконувати свої основні 
функції зі здійснення платежів та розподілу ресур-
сів [5, ст. 6-10].

На основі проведеного аналізу вищезазначених 
визначень до їх спільних особливостей, окрім функ-

ціональної складової, можна віднести також стій-
кість фінансової системи до шоків.

2. Зворотний підхід визначає фінансову стабіль-
ність як відсутність нестабільності. Найбільш поши-
реним прикладом зворотного визначення є твер-
дження, запропоноване головою Банку міжнародних 
розрахунків Е. Кроккетом, який пропонує розглядати 
фінансову стабільність саме як відсутність нестабіль-
ності. При цьому визначає фінансову нестабільність 
як ситуацію, за якої функціонування економіки 
потенційно погіршується нездатністю фінансових 
інститутів виконувати свої договірні зобов’язання та 
коливанням цін на фінансові активи. Таким чином, 
Е Кроккет враховує стан фінансових посередників 
та ринків, але не враховує стан фінансової інфра-
структури. Також він стверджує, що фінансова ста-
більність існує до тих пір, поки фінансова система 
може нормально функціонувати без сторонньої допо-
моги [6, ст. 1-2].

Дж. Чент також стверджує, що поняття «фінан-
сової стабільності» можна краще зрозуміти шляхом 
розгляду її відсутності, тобто фінансової нестабіль-
ності, яку пропонує розглядати як умови на фінан-
сових ринках, що завдають шкоди чи загрожують 
зростанню економіки через її вплив на фінансову сис-
тему. Він стверджує, що на різні елементи фінансової 
системи впливають різні форми нестабільності. Вче-
ний наголошує на необхідності розмежування фінан-
сової нестабільності від макроекономічної, оскільки 
макроекономічна нестабільність часто виникає вна-
слідок шоків сукупного попиту та пропозиції, а клю-
човим чинником фінансової нестабільності є фінан-
сові ринки [7].

Е. Девіс ототожнює поняття системного ризику 
та фінансової нестабільності та визначає їх як «під-
вищений ризик фінансової кризи». Під фінансовою 
кризою він розуміє «крах фінансової системи, що 
тягне за собою неможливість здійснення платежів та 
надання кредитів на інвестиційні цілі». Автор ствер-
джує, що фінансові кризи матимуть значні негативні 
наслідки для економічної діяльності, а процес зміц-
нення фінансової стабільності зводиться до управ-
ління системними ризиками. Е. Девіс також зазна-
чає, що системний ризик може проявлятися шляхом 
деформації ринкової інфраструктури та зниження 
ліквідності. Таким чином, в своєму визначенні автор 
підкреслює роль фінансової системи у підтримці 
реального сектора через здійснення розрахунків та 
механізм кредитування [8, ст. 92]. 

Проте варто зазначити, що зворотній підхід до 
визначення поняття «фінансова стабільність» має 
певні недоліки. По-перше, саме по собі поняття 
«фінансова нестабільність» є багатоаспектним, комп-
лексним та потребує точного наукового визначення. 
По-друге, цей підхід не дає чітких вказівок для 
діяльності органів державної влади в цілях підтри-
мання фінансової стабільності.

3. Змішаний підхід характеризується викорис-
танням одночасно двох попередніх підходів, прямого 
та змішаного, з метою найбільш точного формування 
визначення фінансової стабільності. Також до змі-
шаного підходу відносять альтернативні визначення, 
що не відповідають першим двом підходам. Так, від-
повідно до визначення, запропонованого М. Футтом, 
фінансова стабільність існує за наявності таких необ-
хідних умов: 1) монетарна стабільність; 2) рівень 
зайнятості, близький до природного; 3) упевненість в 
операціях більшості ключових фінансових інститутів 
і ринків в економіці; 4) відсутність різких цінових 
коливань фінансових і реальних активів, що пору-
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шують умови 1) і 2) [9, 18]. Це визначення є одним 
із небагатьох, що розглядає монетарну стабільність 
як основу забезпечення фінансової стабільності. М. 
Фут також наголошує на важливості «довіри» до 
роботи фінансової системи, що є близьким до твер-
дження А. Ларджа, який описує поняття «фінансо-
вої стабільності» саме через призму встановлення 
довіри [10, ст. 175].

В останні роки центральні банки багатьох країн 
включили до своїх цілей фінансову стабільність та 
почали регулярно публікувати звіти з фінансової ста-
більності. При цьому вони дають своє власне тлума-
чення її змісту. Нижче, у таблиці 1, наведені визна-
чення фінансової стабільності окремих центральних 
банків. На основі проаналізованих понять «фінансо-
вої стабільності, ми згрупували центральні банки за 
підходами зазначеними вище. Проте, варто зазна-
чити, що низка центральних банків взагалі не наво-
дить визначення «фінансової 
стабільності» ні на офіційних 
сайтах, ні у звітах з фінансо-
вої стабільності (див. табл. 2).

Провівши аналіз вищена-
ведених визначень, запропоно-
ваних центральними банками, 
можна стверджувати, що все 
ж більшість центральних бан-
ків дотримуються прямого 
підходу. 

Таким чином, до основних 
характеристик фінансової ста-
більності можна віднести такі:

1) системний харак-
тер фінансової стабільності. 
Фінансова стабільність є 
результатом взаємодії фінан-

сових інститутів, фінансових ринків та інфраструк-
тури, а також сукупності фінансових відносин, що 
виникають у реальній економіці;

2) відносний характер фінансової стабільності 
та множинність її станів. Фінансова стабільність не 
є абсолютним станом фінансової системи, оскільки, 
навіть за найбільш стійких її показників, економіка 
в дійсності постійно перебуває у стані відхилення від 
абсолютного її значення, що представлене верхньою 
межею на рисунку 1. Тобто фінансова стабільність не 
є єдиним точковим станом фінансової системи, а може 
приймати низку різних значень, що характеризується 
різним запасом міцності фінансової системи. Загалом 
на рисунку представлена область оцінок фінансової 
стабільності «А» та фінансової нестабільності «В», які 
розділені областю «Б», що характеризує проміжний 
стан між ними. Таким чином, чим менше запас міц-
ності фінансової системи, тим нижче лінія фінансо-

Таблиця 1
Визначення фінансової стабільності центральними банками окремих країн

Центральний банк Визначення

Бунсдесбанк 
Німеччини

Фінансова стабільність – це здатність фінансової системи виконувати безперебійно свої осно-
вні макроекономічні функції, навіть у стресових ситуаціях та в періоди структурної перебу-
дови.

Резервний банк 
Австралії

Стабільна фінансова система – це система, в якій фінансові посередники, ринки та ринкова 
інфраструктура забезпечують безперебійний потік грошових коштів між власниками заоща-
джень і інвесторами, сприяючи таким чином зростанню економічної активності.

Центральний банк 
Угорщини

Фінансова стабільність – це стан, за якого фінансова система, а саме ключові фінансові ринки 
та інституційна структура фінансової системи є стійкими до економічних потрясінь та в змозі 
плавно виконувати свої основні функції: фінансове посередництво, управління ризиками і без-
перебійне проведення платежів.

Банк Норвегії
Фінансова стабільність визначається відсутністю криз у фінансовій системі, тобто стійкістю 
фінансового сектора до шоків, які виникають в діяльності фінансових установ чи функціону-
ванні фінансових ринків.

Європейський 
центральний банк

Фінансова стабільність – це стан, за якого фінансова система – посередники, ринки та рин-
кова інфраструктура – можуть протистояти шокам без значних порушень у сфері фінансового 
посередництва та ефективному розподілі заощаджень у виробничі інвестиції. 

Чеський національний 
банк

Фінансова стабільність визначається як ситуація, за якої фінансова система функціонує без 
значних збоїв чи негативних впливів на економічний розвиток в цілому, демонструючи висо-
кий рівень стійкості до шоків. 

Джерело: Складено на основі інформації офіційних сайтів центральних банків та офіційних Звітів про фінансову ста-
більність

Таблиця 2
Підходи ЦБ до визначення фінансової стабільності

Прямий підхід Зворотній підхід Змішаний підхід Визначення відсутнє 

Австрія, Австралія, 
Німеччина, Ісландія, 
Ірландія, Словенія, 
Словакія, Чилі, Чехія, 
Турція, Естонія, Швейцарія, 
Японія, Угорщина

Норвегія Франція, Ізраїль, Бельгія, 
Португалія 

Великобританія, Гонконг, 
Індонезія, Данія, Іспанія, 
Канада, Латвія, Литва, 
Нова Зеландія, Нідерланди, 
Росія, Польща, Сінгапур, 
Фінляндія, Швеція, 
Хорватія
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Рис. 1. Графічна інтерпретація поняття «фінансова стабільність» [11, ст. 35]
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вої стабільності відхиляється від верхньої межі вниз. 
Значне зменшення міцності фінансової системи пере-
водить її в проміжний стан, за якого фінансова сис-
тема стає вразливою до шоків. Якщо виникає подаль-
ший негативний вплив на фінансову систему, то це 
призводить до фінансової дестабілізації;

3) динамічний аспект фінансової стабільності. 
Правильна методологія визначення потенційних 
ризиків є гарантом забезпечення фінансової стабіль-
ності, за умови ненастання несподіваних шоків;

4) довіра до роботи фінансової системи;
5) здатність фінансової системи абсорбувати вну-

трішні негативні шоки [11, ст. 10-11].
Узагальнений результат наукових підходів до 

поняття «фінансова стабільність» ми продемонстру-
вали на рисунку 2, який ілюструє усі структурні 
елементи фінансової стабільності. У вузькому сенсі 
категорія «фінансової стабільності» включає ста-
більність структурних елементів фінансової системи, 
зокрема фінансових інститутів, фінансових ринків 
та фінансової інфраструктури, що проявляється у 
таких характеристиках:

1) стабільність фінансових ринків характеризу-
ється відсутністю значних коливань цін на фінансові 
активи;

2) стабільність фінансової інфраструктури забез-
печується перш за все безперебійністю роботи пла-
тіжної системи;

3) стабільність фінансових інститутів перед-
бачає їх спроможність виконувати свої договірні 
зобов’язання.

Проте для того, щоб поняття «фінансова стабіль-
ність» набуло більш практичного значення, необ-
хідно перейти до його розуміння в широкому сенсі, 
що передбачає включення таких складових:

4) ефективне управління фінансовими ризиками 
в економіці;

5) запас міцності для протидії негативним еконо-
мічним внутрішнім та зовнішнім шокам;

6) ефективний розподіл фінансових ресурсів в 
економіці.

З метою більш точного розуміння сутності фінан-
сової стабільності пропонуємо 
розглянути її співвідношення 
з іншими поняттями.

У низці випадків у науко-
вій літературі поняття «фінан-
сова стабільність» та «фінан-
сова стійкість» вживаються як 
тотожні. Більше того, часто 
англійський термін «financial 
stability» перекладається 
на українську мову саме як 
фінансова стійкість. Проте, 
таке ототожнення є невірним, 
оскільки зазначені категорії не 
є ідентичними. Так, поняття 
«фінансова стабільність» є 
ширшим та характеризує рів-
новажний стан фінансової сис-
теми, що зберігає свій запас 
міцності при дії негативних 
фінансових та реальних шоків. 
У свою чергу, фінансову стій-
кість варто розуміти як здат-
ність фінансової системи дося-
гати рівноважного стану після 
припинення дії негативних 
факторів, що спричинили її 
дестабілізацію. Таким чином, 

фінансова стійкість не є рівноважним станом, а лише 
прагненням до рівноваги за умови відсутності шоків.

Крім того, фінансова стійкість частіше вжива-
ється у контексті окремих фінансових інститутів чи 
їх сукупності, і рідше – у контексті фінансової сис-
теми в цілому [12, ст. 4-5].

Поняття «фінансової дестабілізації» близьке за 
своїм змістом до поняття «системний ризик», а вче-
ний Е. Девіс навіть ототожнює ці поняття. Так, аме-
риканський вчений П. Купек визначає системний 
ризик як «стан, за якого незначний макроекономіч-
ний шок може призвести до значного коливання цін 
на виробничі та фінансові активи, зменшення ліквід-
ності та збитків (навіть банкрутства) корпоративних 
позичальників» [13]. Дещо інше визначення наве-
дене у Положенні про діяльність в Україні внутріш-
ньодержавних і міжнародних систем, в якому сис-
темний ризик напряму пов’язаний неспроможністю 
одного із системноутворюючих учасників платіжної 
системи виконувати свої договірні зобов’язання, що в 
результаті призводить до дестабілізації всієї фінансо-
вої системи [14]. Таким чином, системний ризик – це 
стан, за якого реальні та фінансові шоки призводять 
до того, що фінансова система не може виконувати 
свої основні функції, тобто спричиняють фінансову 
нестабільність. Тож, за алгоритмом зворотного під-
ходу, фінансову стабільність можна визначити як 
відсутність системного ризику.

Узагальнюючи дослідження сутності фінансової 
стабільності, ми сформували власне, на нашу думку, 
оптимальне її тлумачення, відповідно до якого, 
фінансова стабільність – це динамічний якісний стан 
фінансової системи, за якого вона здатна ефективно 
та безперебійно виконувати свої основні функції, 
навіть під впливом ендогенних та екзогенних шоків.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки.

1. В науковій практиці існує три підходи до 
визначення поняття «фінансової стабільності», проте 
більшість центральних банків віддають перевагу 
функціональному підходу.
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Рис. 2. Структурні елементи фінансової стабільності  
в широкому розумінні 

Складено на основі наведених вище понять «фінансової стабільності» за джере-
лами [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]
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2. Метою фінансової стабільності є запобігання 
краху не лише окремих фінансових установ, а й ство-
рення таких умов, що забезпечать фінансову систему 
запасом міцності до ендогенних та екзогенних шоків.

3. Фінансова стабільність є результатом взаємодії 
фінансових інститутів, фінансових ринків та інфра-
структури, а також сукупності фінансових відносин, 
що виникають в реальній економіці.

4. Фінансова стабільність не є абсолютним станом 
фінансової системи, оскільки може приймати низку 
різних значень, що характеризується різним запасом 
міцності фінансової системи.

5. Поняття «фінансова стабільність» є ширшим 
за поняття «фінансова стійкість» та характеризує 
рівноважний стан фінансової системи, що зберігає 
свій запас міцності при дії негативних фінансових та 
реальних шоків. У свою чергу, фінансова стійкість 
не є рівноважним станом, а лише прагненням до рів-
новаги за умови відсутності шоків.

6. У результаті співвідношення понять «фінан-
сова дестабілізація» та «системний ризик» ми при-
йшли до висновку, що фінансову стабільність можна 
визначити як відсутність системного ризику. Це 
твердження дає підстави для подальших досліджень, 
зокрема розробки методології оцінки та мінімізації 
системного ризику як механізму забезпечення фінан-
сової стабільності.
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