
Статистика індикаторів фінансової стійкості 
 
Статистика індикаторів фінансової стійкості є напрямом економічної статистики, що враховує  сукупний 

вплив різних факторів і заповнює прогалину між макроекономічною статистикою і  мікропруденційними 
даними. 

 

Індикатори фінансової стійкості – це показники поточного фінансового стану і стійкості фінансових  
установ країни із сектору депозитних корпорацій, страхових корпорацій, пенсійних фондів та інших 

фінансових корпорацій в цілому. Індикатори фінансової стійкості дають уявлення про ринки, на яких 

здійснюють свою діяльність фінансові установи. 
 

Інформація поширюється в наборі даних “Індикатори фінансової стійкості (Financial Soundness 

Indicators)” на сторінці МВФ з доступу до макроекономічних і фінансових даних у мережі Інтернет за 
посиланням https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA. Набір даних України 

з інформацією про індикатори фінансової стійкості включає  таблиці даних та метаданих. Таблиці даних 

містять інформацію: (1) про основні індикатори фінансової стійкості депозитних корпорацій (банків) 
щодо достатності капіталу, якості активів, прибутку та рентабельності, ліквідності, чутливості до 

ринкового ризику і додаткові індикатори фінансової стійкості депозитних корпорацій, а також звіти з 

показниками для їх складання; (2) про додаткові індикатори фінансової стійкості інших фінансових 
корпорацій (учасників ринку небанківських фінансових послуг), а також звіти  з показниками для їх 

складання. Таблиці метаданих містять опис методологічних аспектів складання індикаторів фінансової 

стійкості, інформацію про структуру сектору депозитних корпорацій та сектору інших фінансових 
корпорацій. 

 

Індикатори фінансової стійкості розраховуються і поширюються для використання в  
макропруденційному аналізі. Такий аналіз містить оцінку та контроль за сильними сторонами та  

вразливими місцями фінансових систем з метою підвищення фінансової стійкості, зокрема зниження  

імовірності краху фінансової системи. 
 

Індикатори фінансової стійкості складаються на підставі даних балансової звітності банків , даних 

банківського нагляду та звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг, а також даних 
про ціни на ринку нерухомості, відповідно до методології, викладеної в Керівництві зі складання 

індикаторів фінансової стійкості (МВФ, 2019). Дані поширюються за 18 основними показниками 

сектору депозитних корпорацій та 31 додатковими ІФС, з яких 12 сектору депозитних корпорацій, 6 
сектору інших фінансових корпорацій, 8 страхових компаній, 2 пенсійних фондів та 3 ринку 

нерухомості. 
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