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Пілько А. Д., Крамар В. Р. Вплив монетарної політики на фінансову стійкість банківської системи:  
постановка задачі моделювання

Публікацію присвячено висвітленню результатів проведеного аналізу існуючої практики розробки макроекономічних моделей, спрямованих на 
визначення основних параметрів монетарної політики центральних банків, а також оцінці їх впливу на показники фінансової стійкості банків-
ської системи. Зважаючи на низьку ефективність застосування традиційних підходів до формування монетарного правила як у країнах з розви-
нутою ринковою економікою, так і в країнах з малими відкритими економіками (зокрема, правила Дж. Тейлора), запропоновано можливі шляхи 
вирішення даної задачі з урахуванням існуючого досвіду формування параметрів монетарної політики в умовах інфляційного таргетування, який 
вже є наявним у НБУ. Проаналізовано сильні та слабкі сторони застосування основних підходів до моделювання монетарного трансмісійного ме-
ханізму, а також до прогнозування його впливу на фінансову стійкість банківської системи, які використовуються в процесі формування базової 
та допоміжних моделей центрального банку. Особливу увагу приділено структурним економетричним моделям, векторним авторегресійним 
моделям і динамічним стохастичним моделям загальної рівноваги. У результаті запропоновано можливий варіант розробки підходу до макро-
економічного моделювання, в рамках якого передбачаються оцінювання й аналіз впливу монетарної політики на показники фінансової стійкості 
банківської системи. Практична реалізація такого підходу робить можливою розробку моделей оцінювання та аналізу ефективності поточної 
монетарної політики, проєктування сценаріїв макроекономічного розвитку в коротко- та середньостроковій перспективі, що безпосередньо 
або опосередковано буде визначати показники фінансової стійкості банківської системи.
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towards determining the main parameters of monetary policy of central banks, as well as assessing their impact on the indicators of financial stability of the 
banking system. Given the low efficiency of the traditional approaches to the formation of the monetary rule both in countries with developed market econo-
mies and in countries with small open economies (in particular, Taylor rule), possible ways to solve this problem are proposed taking into account the existing 
experience in shaping monetary policy parameters in the context of inflation targeting, which is already available at the NBU. The strengths and weaknesses of 
the main approaches to the modeling of the monetary transmission mechanism, as well as the forecasting of its impact on the financial stability of the banking 
system, which are used in the formation of basic and auxiliary models of the central bank, are analyzed. Particular attention is paid to structural econometric 
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roeconomic modeling is proposed, in the framework of which assessment and analysis of the impact of monetary policy on the indicators of financial stability of 
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За останнє десятиліття банківська система Укра-
їни під впливом світової економічної кризи, на-
слідків окупації частини суверенної території 

держави, а також коронакризи пережила суттєве по-
гіршення показників ліквідності комерційних банків. 
Такі процеси супроводжувались утрудненням досту-
пу до міжнародних ринків капіталу, значним відтоком 
коштів вкладників, зростанням обсягів безнадійної 
заборгованості за кредитами, відчутним зменшенням 
значень показників капіталізації комерційних банків. 
Синергетичне взаємопідсилення негативного ефекту 
комплексу вищеперелічених чинників, а також інших 
передумов, зумовили істотне погіршення ліквідності 
значної кількості дрібних, середніх і навіть декіль-
кох великих комерційних банків та невідповідність 
бізнес-моделей комерційних банків вимогам часу, 
що стало основною причиною їх виведення з ринку 
та скорочення потенціалу розвитку цілої банківської 
системи України. Не додавало оптимізму і системне 
скорочення обсягів золотовалютних резервів Націо-
нального банку протягом 2011–2015 рр. За цей час 
золотовалютні резерви скоротилися майже у 8 разів. 
Усі ці негативні чинники певною мірою підірвали до-
віру до банківської системи, а скорочення показників 
ділової активності спонукало до пошуку нових, діє-
вих механізмів забезпечення фінансової стабільності 
банківської системи як важливої умови розвитку віт-
чизняної економіки. 

Детальним вивченням механізмів забезпечення 
фінансової стійкості банківської системи присвяче-
ні праці таких вчених, як: В. Коваленко, Ю. Гаркуша 
[1], Н. Погореленко, Д. Пилипчук [2], Д. Кретов [3],  
Р. Михайлюк [4], І. Івасів, Є. Гарбар [5], О. Дзюблюк [6], 
Б. Кишакевич, І. Климкович [7]. У цих працях розкри-
то поняття фінансової стійкості банківської системи, 
проаналізовано основні підходи до оцінювання рівня 
фінансової стійкості окремої банківської установи та 
банківської системи в цілому, вивчено вітчизняний і 
світовий досвід застосування математичних методів 
і моделей у практиці формування механізмів забезпе-
чення фінансової стійкості банківської системи. 

Питанням формування та аналізу монетарної 
політики присвячено праці Д. Фурчері (D. Furceri) [8], 
Д. Гендрі (D. Hendry) [9], В. Рубежанської [10], С. Ні-
колайчука [11], О. Малахової [12], І. Лук’яненко [13] та 
інших дослідників. У цих роботах розкрито концепту-
альні засади формування монетарної політики, у тому 
числі в умовах інфляційного таргетування, а також 
основні підходи до оцінювання, аналізу та прогнозу-
вання параметрів монетарної політики та її впливу на 
макроекономічні показники. Слід також виокремити 
праці, в яких оцінюється ефективність трансмісійного 
механізму та його окремих каналів: [14–20].

Як показав проведений аналіз вищевказаних лі-
тературних джерел, на даний час досить добре вивче-
ними є основи формування параметрів монетарної 
політики, механізмів її практичної реалізації. У захід-

ній науковій літературі активно досліджуються пи-
тання ефективності каналів трансмісійного механіз-
му, а також моделювання самого трансмісійного ме-
ханізму монетарної політики. З іншого боку, активно 
досліджується проблематика управління фінансовою 
стійкістю банківської системи. Водночас недостатньо 
уваги приділено питанням оцінки та аналізу впливу 
монетарної політики на фінансову стійкість банків-
ської системи в країнах з малою відкритою економі-
кою, до яких належить і Україна. У цьому контексті 
актуальними та затребуваними будуть дослідження, 
спрямовані на аналіз та вдосконалення існуючих еко-
номіко-математичних моделей аналізу взаємозв’язків 
між інструментами монетарної політики та показни-
ками фінансової стійкості банківської системи, а та-
кож іншими макроекономічними показниками. 

Забезпечення стабільного розвитку національ-
ної економіки, а також фінансової стійкості 
банківської системи залежить від багатьох чин-

ників, у тому числі від ефективності та своєчасності 
застосування інструментів монетарної політики цен-
тральним банком. Ефективність інструментів моне-
тарної політики в питаннях забезпечення фінансової 
стійкості банківської системи також буде залежати 
від узгодженості механізмів її практичної реалізації з 
реалізацією фіскальної та бюджетної політики.

Як показує світовий і вітчизняний досвід, про-
ведення центральним банком рестрикційної монетар-
ної політики з підвищенням рівня облікової ставки та 
збільшенням норм обов’язкового резервування через 
деякий час призводить до зменшення обсягів актив-
них операцій комерційних банків, що проявляється в 
здорожчанні та, відповідно, скороченні обсягів нада-
них кредитів комерційними банками. Подібна політи-
ка передбачає суттєве скорочення обсягів грошової 
маси та урядових витрат, зниження рівня інфляції та 
призводить, як правило, до скорочення обсягів вироб-
ництва, споживання і ділової активності та запобігає 
перегріву економіки. На противагу до рестрикційної 
монетарної політики політика експансії ґрунтується 
на зниженні рівня облікової ставки, що з деяким лаго-
вим ефектом здешевлює кредити комерційних банків, 
пожвавлює ділову активність, підвищує рівень ліквід-
ності та прибутків комерційних банків.

Розглянемо детальніше особливості застосу-
вання такого інструменту монетарної політики, як 
облікова ставка. Як зазначається в [6], політика об-
лікової ставки має на меті регулювання попиту та 
пропозиції на кредитні ресурси. За допомогою зміни 
облікової ставки Національний банк регулює рівень 
концентрації потоку кредитів по вертикалі (цен-
тральний банк – комерційні банки), а також по гори-
зонталі (комерційні банки – позичальники). 

Непродумане підвищення облікової ставки об-
межує маневреність комерційних банків у плані на-
дання кредитів підприємствам і населенню. Зменшен-
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ня попиту на кредити комерційних банків поясню-
ється їх здорожчанням, що також негативно познача-
ється на скороченні прибутків і зниженні ліквідності 
активів комерційних банків. Це знаходить своє від-
ображення в зниженні фінансової стійкості банків-
ської системи в цілому.

Політика здешевлення кредитних ресурсів, зу-
мовлена зниженням облікової ставки, призводить до 
збільшення обсягу активних операцій комерційних 
банків, підвищення їхньої прибутковості та зростан-
ня фінансової стійкості банківської системи. Тривале 
зниження облікової ставки центральним банком у 
період економічного зростання спричиняє зростан-
ня інфляції та може спричинити так званий перегрів 
економіки, що тягне за собою численні негативні на-
слідки для економіки. 

Проведений аналіз численних наукових дже-
рел дозволив визначити монетарну політику 
як комплекс заходів цілеспрямованого регу-

лятивного характеру з боку центрального банку з ме-
тою макроекономічної стабілізації, підвищення рівня 
стійкості банківської системи та формування довіри 
до національної валюти.

Постановою Правління НБУ від 18 серпня 2015 р.  
№ 541 «Про основні засади грошово-кредитної по-
літики на 2016–2020 роки» визначено основні на-
прями монетарної політики України на даний період. 
Дана постанова [21] передбачає перехід до режиму 
інфляційного таргетування, відповідно до якого ви-
значається, що низька та стабільна інфляція є одним 
із ключових внесків у стале економічне зростання, 
яке може бути забезпечене центральним банком. Ці-
льовий орієнтир щодо річної зміни індексу цін наразі 
встановлено 5% +/– 1 п. п., а головним інструментом 
для досягнення поставленої цілі є зміна ключової 
процентної ставки монетарної політики, насамперед 
облікової ставки. Згідно з вищезгаданим законом об-
лікова ставка НБУ – один із монетарних інструмен-
тів, за допомогою якого Національний банк України 
встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-
кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених 
і розміщених грошових коштів. Крім того, 10 вересня 
2020 р. рішенням Ради НБУ схвалено «Основні засади 
грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньо-
строкову перспективу», які передбачають дотримання 
та розвиток режиму інфляційного таргетування [22]. 

Однією з важливих передумов успішної реаліза-
ції режиму інфляційного таргетування в рамках мо-
нетарної політики є здатність центрального банку пе-
редбачити не лише інфляційний розвиток, а й володі-
ти хорошим прогнозом основних макроекономічних 
індикаторів пов’язаних з монетарною політикою [23]. 
Не менш важливим є прогнозування впливу зміни 
облікової ставки на показники роботи комерційних 
банків, а також показники фінансової стійкості бан-
ківської системи.

 Під фінансовою стійкістю банківської систе-
ми будемо розуміти здатність банківської системи 
повноцінно виконувати свої функції, незважаючи на 
ймовірні негативні дестабілізуючі впливи зовнішніх і 
внутрішніх факторів. 

 Проведений аналіз літературних джерел засвід-
чив, що в переважній більшості досліджень оцінка 
фінансової стійкості комерційних банків зокрема,  
і банківської системи в цілому, як правило, прово-
диться на основі дослідження різних показників ро-
боти банківських установ. 

Для проведення оцінки та аналізу фінансової 
стійкості банківської системи України слід ураховува-
ти показники, що характеризують якість управління 
як активами, так і пасивами банку. При цьому найчас-
тіше використовуються такі коефіцієнти: коефіцієнт 
надійності; коефіцієнт участі капіталу у формуванні 
активів; коефіцієнт концентрації власного капіталу; 
співвідношення капіталу до депозитів; коефіцієнт, що 
показує рівень депозитів у зобов’язаннях; коефіцієнт 
кредитної активності; коефіцієнт миттєвої ліквіднос-
ті; коефіцієнт співвідношення високоліквідних і за-
гальних активів; коефіцієнт платоспроможності.

В окремих дослідженнях, зокрема у [24], розгля-
нуто можливість розробки підходу до оці¬нювання 
фінансової стійкості банківської системи України на 
основі агрегованого показника, який акумулює клю-
чові характеристики банків¬ського сектора, фінансо-
вої системи та інвестиційної діяльності. 

На нашу думку, для практичного вирішення 
задачі оцінювання, аналізу та прогнозування 
впливу трансмісійного механізму монетарної 

політики та ефективності його окремих каналів на фі-
нансову стійкість банківської системи недоцільним є 
використання єдиного інтегрального показника фі-
нансової стійкості банківської системи в силу такого 
міркування: результати аналізу ідентифікованих при-
чинно-наслідкових комплексів матимуть суто теоре-
тичну цінність і не даватимуть змоги безпосередньо 
оцінювати дієвість впливу трансмісійного механізму 
на основні показники роботи банківської системи. 
Один цей факт дозволяє поставити під сумнів прак-
тичну цінність і застосовність розробок, спрямова-
них на розробку інтегрального показника фінансової 
стійкості банківської системи в контексті задачі оцін-
ки дієвості каналів трансмісійного механізму на фі-
нансову стійкість банківської системи. Більш доціль-
ним у даній ситуації є проведення оцінювання, ана-
лізу та прогнозування впливу зміни облікової ставки 
НБУ на множину показників роботи банківської сис-
теми. При цьому варто окремо розглядати відповід-
ний вплив на показники достатності капіталу, якості 
активів, ліквідності та рентабельності банківських 
установ. Також значущим буде врахування процесів, 
які відбуваються в зовнішньому, фінансовому та ре-
альному секторах під впливом зміни облікової ставки 



84

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

О
-М

АТ
ЕМ

АТ
И

ЧН
Е 

М
О

Д
ЕЛ

Ю
ВА

Н
Н

Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2021
www.business-inform.net

в умовах режиму інфляційного таргетування за допо-
могою економіко-математичних методів і моделей. 

Процес прийняття рішень щодо монетарної 
політики в центральних банках з інфляцій-
ним таргетуванням спирається на системи 

аналізу та прогнозування (САП) [11, с. 59]. САП пе-
редбачає використання набору моделей різного кла-
су та складності, кожна з яких використовується для 
дослідження окремої проблеми. Загалом виокремлю-
ють теоретично обґрунтовану базову модель, яка ви-
користовується як основний інструмент для прогно-
зування та симуляційних експериментів, і допоміжні 
моделі, які необхідні для доповнення базової моделі 
шляхом вирішення задач оцінки поточного стану, 
короткострокового прогнозування, аналізу специ-
фічних питань. Спектр задач, які вирішуються за до-
помогою системи аналізу та прогнозування, є досить 
широким – аналізується та прогнозується вплив змі-
ни облікової ставки як на ключові макроекономічні 
показники, так і на валютний курс, і на показники ро-
боти банківської системи. 

Прикладами допоміжних моделей можуть слу-
жити:
 одновимірні авторегресійні моделі (AR, MA, 

ARIMA, ARDL та інші);
 багатовимірні авторегресійні моделі (VAR, 

SVAR, VECM тощо);
 моделі часових рядів зі складною процедурою 

оцінки (DFA, FAVAR, BVAR, MIDAS та інші);
 моделі зі зміною режиму;
 підходи до декомпозиції часових рядів 

(X-13ARIMA-SEATS, STL, фільтр Ходріка – 
Прескотта, фільтр Кальмана тощо)

 оптимізаційні моделі (наприклад, окремі бло-
ки DSGE-моделі).

Для побудови базової моделі можна викори-
стати різноманітні підходи до моделювання. Проте 
моделі, до складу яких входять декілька рівнянь або 
система одночасних рівнянь, характеризуються біль-
шими можливостями для аналізу, ніж моделі з одним 
регресійним рівнянням. Це пояснюється тим, що 
перші дозволяють реалізувати глибший аналіз дина-
мічних зв’язків, які існують між макроекономічними 
та фінансовими індикаторами. 

Відповідно до проаналізованої літератури [11; 
23] існують такі основні підходи до моделювання мо-
нетарного трансмісійного механізму, а також аналізу 
та прогнозування його впливу на фінансову стійкість 
банківської системи, використання яких можливе 
для формування базової моделі: структурні економе-
тричні моделі,  векторні авторегресійні моделі, ди-
намічні стохастичні моделі загальної рівноваги.

Структурні економетричні моделі історично 
першими використовували в ролі базових моделей 
з метою моделювання трансмісійного монетарного 
механізму, аналізу процесів забезпечення фінансової 

стійкості банківської системи та емпіричного макро-
економічного моделювання в цілому. Ядром даного 
підходу є система регресійних рівнянь між часови-
ми рядами, яка відображає емпіричні взаємозв’яки 
на основі економетричних оцінок. Іншими словами, 
використовують історичні значення та кореляції ча-
сових рядів макроекономічних змінних для побудови 
моделі замість теоретичних відношень. Після цього 
слідує проведення аналізу моделі та прогнозуван-
ня вхідних змінних. До складу таких моделей могли 
входити сотні або тисячі рівнянь. Здебільшого вико-
ристовувалися дані річної або квартальної звітності. 
Прикладами таких моделей є макроекомічні моделі, 
сформовані на основі емпіричних даних: Клейна, 
Клейна – Гольдбергера, Уортона, MPS, Брукінгська 
модель, DRI, FRB/US [25, с. 117]. Треба відмітити, що 
подібні моделі вирішують значно ширший спектр за-
дач, аніж аналіз впливу трансмісійного механізму на 
показники роботи банківської системи. 

Проте по відношенню до широкомасштабних 
економетричних моделей у 1976 р. мала місце кри-
тика Лукаса [11, с. 61]. Це значною мірою посприяло 
зниженню інтересу до даного підходу моделювання. 
Суть критики Лукаса полягає в тому, що зміни в ма-
кроекономічній політиці, які ґрунтуються на деякій 
емпіричній моделі, повинні враховувати, яким чином 
поведінка економічних агентів, у тому числі комер-
ційних банків, буде змінюватися у відповідь на рішен-
ня економічної, та, зокрема, монетарної політики. 
Іншими словами, зміни в монетарній політиці зумов-
люють зміни в самій структурі економетричних мо-
делей. Відповідно до цього прогнозування наслідків 
змін у монетарній політиці на основі таких моделей 
може бути оманливим.

Векторні авторегресійні моделі – це моделі ди-
наміки багатовимірних часових рядів, які є узагаль-
ненням одновимірної моделі авторегресії. Це дозво-
ляє використання більше однієї змінної таким чином, 
що в моделі кожна змінна визначається власними 
лаговими значеннями, лаговими значеннями інших 
змінних і залишками.

На відміну від структурних економетричних 
моделей VAR-моделі позбавлені обмежень 
структурної форми, однак зі збільшенням 

кількості включених до VAR часових рядів і кількості 
лагів різко збільшується кількість параметрів моделі.

VAR характеризують [23, р. 44] як інструмент 
для аналізу взаємозв’язків багатьох часових рядів 
та їх довго- та короткострокових динамічних осо-
бливостей як системи. Після введення понять коін-
теграції та корекції похибки даний клас моделей зміг 
враховувати можливі довгострокові зв’язки між об-
раними часовими рядами.

VAR-моделі, як і структурні економетричні 
моделі, мають два основні недоліки: відсутність мі-
кроекономічного обґрунтування та критика Лукаса. 
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Спроби подолання цих недоліків привели до появи 
і становлення DSGE-моделей як базової моделі цен-
тральних банків багатьох розвинутих країн. При-
кладами можуть служити NAWM Європейського 
центрального банку, TOTEM II Банку Канади, BEQM, 
COMPASS Банку Англії, NEMO-A Банку Норвегії, 
RAMSES II Банку Швеції, Aino Банку Фінляндії, G3 
Чеського національного банку.

Динамічні стохастичні моделі загальної рівно-
ваги можна розглядати як підхід до моделювання в 
макроекономіці, за допомогою якого намагаються 
проаналізувати та обґрунтувати економічні явища, 
такі як економічне зростання та бізнес-цикли, а та-
кож вплив економічної політики, у тому числі моне-
тарної політики. За даного підходу поставлені задачі 
досягаються за допомогою використання економе-
тричних моделей, які базуються на використанні тео-
рії загальної рівноваги та принципів мікроекономіки. 

DSGE-моделі називаються динамічними, бо роз-
в’язок моделі визначає динаміку всіх ендогенних змін-
них; стохастичними, тому що на динаміку змінних 
впливають стохастичні шоки; і загальної рівноваги, 
тому що пропозиція є рівною попиту на всіх ринках 
у всі періоди [11, с. 61]. Як зазначається у [26, с. 50], 
DSGE-моделі базуються на мікроекономічних осно-
вах, які потім агрегуються до макрорівня, що дозволяє 
краще моделювати очікування. Також DSGE-моделі 
здатні моделювати різні режими політики шляхом 
включення до моделі різних правил монетарної полі-
тики та відповідної реакції банківської системи.

Обмеження, що накладаються теорією, та 
складність DSGE-моделей зумовлюють цен-
тральні банки використовувати в ролі базо-

вих моделей своїх систем аналізу та прогнозування 
спрощені або неповні динамічні стохастичні моделі. 
Специфіка такого спрощення призводить до певних 
складнощів, зокрема при визначенні впливу фінансо-
вого сектора на реальний сектор економіки [11, с. 63]. 
Прикладами такої моделі є Квартальна прогнозна мо-
дель Чеського національного банку, яку використали 
як основу для власних аналогічних моделей централь-
ні банки багатьох країн, зокрема України, Росії, Туреч-
чини, Сербії, Вірменії, Грузії, Румунії, Чилі та інших.

Як згадується в рішенні ради НБУ від 28.01.2019 р.  
№ 1-рд «Про методи та форми прогнозування макро-
економічннх показників економічного і соціального 
розвитку України, а також монетарної політики» [27], 
квартальна прогнозна модель НБУ (QPM) – це базова 
напівструктурна новокейнсіанська модель для довго- 
та середньострокових прогнозів, яка доповнена змін-
ними, котрі дають змогу аналізувати малу відкриту 
економіку, доларизовану економіку тощо.

Таким чином, НБУ використовує такі класи мо-
делей для аналізу та прогнозування впливу каналів 
трансмісійного механізму на розвиток економіки, у 
тому числі банківського сектора [22]:

 DSGE-моделі, які використовуються для до-
сліджень функціонування економіки в довго-
строковій перспективі, базуються на мікро-
економічних оптимізаційних засадах еконо-
мічних агентів, проте є складними в побудові 
та використанні, а також володіють слабкими 
прогнозними властивостями;

 напівструктурна QPM, яка є похідною від 
DSGE-моделі та моделює основні канали 
трансмісійного механізму монетарної політи-
ки НБУ за допомогою відтворення статистич-
них зв’язків між даними, що дозволяє вико-
ристовувати її для середньострокового про-
гнозування показників роботи банківської 
системи;

 інші економетричні та статистичні моделі, які 
використовуються для короткострокового 
прогнозування та базуються на статистичних 
взаємозв’язках між даними.

З урахуванням цього можна запропонувати та-
кий варіант постановки задачі оцінювання 
та аналізу впливу монетарної політики на по-

казники фінансової стійкості банківської системи: 
розробити такий підхід до макроекономічного моде-
лювання, за якого можливою є ідентифікація напря-
му та характеру причинно-наслідкових зв’язків між 
наявними у статистичних базах Державної служби 
статистики та НБУ макроекономічними показника-
ми; визначити величину лагового впливу між наяв-
ними показниками в отриманій структурі; розробити 
модель на основі отриманого результату з метою як 
оцінки й аналізу ефективності поточної монетарної 
політики, так і проєктування сценаріїв макроеконо-
мічного розвитку в коротко- та середньостроковій 
перспективі, що безпосередньо або опосередковано 
буде визначати показники фінансової стійкості бан-
ківської системи. При цьому такий підхід повинен 
відкривати перспективи до включення в кінцеву мо-
дель нових блоків, які можуть характеризувати кри-
тично важливі сектори економіки.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу літератури та законодавства 

визначено місце монетарної політики та НБУ у ви-
рішенні завдань досягнення та дотримання макро-
економічної стабільності та фінансової стійкості бан-
ківської системи. Зазначено, що в Україні діє режим 
таргетування інфляції та цільовим орієнтиром щодо 
інфляції є 5% +/– 1 п. п. Крім цього, підкреслено важ-
ливість реалізації макроекономічного моделювання 
за зазначених умов.

Надано характеристику існуючих підходів до 
моделювання монетарної трансмісії та макроеконо-
мічного моделювання в цілому. Охарактеризовано 
систему аналізу та прогнозування монетарної полі-
тики, яка передбачає реалізацію базової та допоміж-
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них моделей для ідентифікації причинно-наслідкових 
комплексів в управлінні каналами трансмісійного ме-
ханізму та фінансовою стійкістю банківської системи. 
Виділено ключові підходи, які використовуються в 
процесі побудови базової та допоміжних моделей.    
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Губанова І. В. Особливості моделювання ймовірності банкрутства за допомогою дискримінантних моделей  
та їх застосування в судовій економічній експертизі

Метою статті є дослідження методик прогнозування банкрутства, їх застосування в судовій економічній експертизі, що дозволить приймати 
обґрунтовані з точки зору фінансової безпеки підприємства управлінські рішення та створить можливості для стабільного функціонування та 
розвитку підприємства. Усі підприємства відчувають вплив негативних факторів та можуть опинитися у кризовій ситуації. Саме тому керів-
ництво підприємства має застосовувати всі існуючі заходи щодо недопущення банкрутства та подолання кризових ситуацій. Будь-яку кризову 
ситуацію можна виправити, якщо вчасно відреагувати на кризові явища та сформувати виважену та адекватну систему управління. Тому 
застосування методик прогнозування банкрутства дозволить керівництву підприємства заздалегідь виявити негативні тенденції його розви-
тку. У статті проаналізовано існуючі дискримінантні моделі визначення ймовірності банкрутства та їх застосування в судовій економічній екс-
пертизі. У сучасній практиці фінансово-господарської діяльності зарубіжних фірм для оцінки ймовірності банкрутства найширше застосування 
отримали дискримінантні моделі Альтмана, Бівера, Таффлера, Тішоу та інші. Визначено, що для більш обґрунтованого прогнозу доцільно комп-
лексно використати одночасно кілька методів прогнозування ймовірності неплатоспроможності (банкрутства) підприємства. Запропоновано 
використання комплексу моделей для визначення вірогідності банкрутства підприємства при вирішенні питань економічної судової експертизи, 
що дозволить значно підвищити ступінь вірогідності отриманих результатів. Запропоновані заходи можуть використовуватись не тільки для 
проведення діагностики вірогідності банкрутства, а й для розробки антикризових заходів.
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Hubanova I. V. Features of Modeling the Probability of Bankruptcy Using Discriminant Models with Application in Economic Forensics
The article is aimed at studying the methodologies of forecasting bankruptcy, their application in forensic economic expertise, which will allow to make mana-
gerial decisions substantiated from the point of view of financial security of an enterprise and create opportunities for stable functioning and development of 
the enterprise. All enterprises are affected by negative factors and may find themselves in a crisis situation. That is why the management of enterprise should 
apply all existing measures to prevent bankruptcy and overcome crisis situations. Any crisis situation can be corrected if you respond to crises in time and form a 
balanced and adequate management system. Therefore, the use of bankruptcy forecasting methodologies will allow the management of enterprise to identify 
in advance negative trends in its development. The article analyzed the existing discriminant models for determining the probability of bankruptcy with their 
application in forensic economic expertise. In modern practice of the financial-economic activities of foreign firms, to assess the probability of bankruptcy, the 
discriminant models of Altman, Beaver, Taffler, Tishaw and some others received the widest application. It is defined that for a more justified forecast, it is 
advisable to use several methods at the same time to predict the probability of insolvency (bankruptcy) of enterprise. It is proposed to use a set of models to 


