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інтернет-страхування значно покращить доступ на ринок 

для будь-якої компанії. Нове покоління страховиків, які  

використовують переваги електронної торгівлі  та 

працюють в інтернеті, складуть вагому конкуренцію  на 

ринку страхування та покращать своє фінансове 

становище. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Розвиток фінансового сектору нерозривно пов‘язаний 

із удосконаленням фінансової політики, яка являє собою 

важливу частину економічної політики. Реалізуючи 

фінансову політику, держава здійснює і розподільчі й 

перерозподільчі заходи через фінансову систему, 

невід‘ємною складовою якої є фінансовий сектор. У свою 

чергу, комплексний розвиток фінансового сектору може 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flegalweekly.com.ua%2Findex.php%3Fid%3D16061%26show%3D60237.
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стати підґрунтям розбудови економічної системи країни та 

її реформування. 

За понад 25 років існування фінансовий сектор 

України виступав як рушієм економічного зростання і 

фінансового розвитку, так і джерелом фінансово-

економічних криз. З огляду на це здійснення функції 

фінансового нагляду вимагає постійного коригування, 

особливо враховуючи специфічні зміни у функціонуванні 

та розвитку фінансового сектора, а також фінансові кризи, 

які стаються дедалі частіше. З одного боку, фінансові 

кризи спричиняють втрату довіри до фінансових 

посередників, їхнього менеджменту, а з іншого – до 

регуляторних і наглядових органів, які не змогли вчасно 

попередити кризові явища у фінансовому секторі. 

Враховуючи, що фінансовий сектор розвивається 

нерівномірно та проходить різні стадії економічного циклу 

у своєму розвитку, особливого значення набуває 

періодизація розвитку фінансового сектору з метою 

завчасного коригування фінансового нагляду як важливого 

напряму фінансової політики. 

Статистичне забезпечення функціонування і розвитку 

фінансового сектору передбачає багато показників, що 

відображають специфіку діяльності різних видів 

фінансових посередників. Враховуючи це, виявлення 

однорідних періодів розвитку фінансового сектора України 

повинно базуватися на періодизації комплексного, тобто 

багатовимірного, динамічного ряду. 

Для виявлення однорідних метою проведення 

періодизації розвитку фінансового сектора нами 

пропонується використати методичний інструментарій 

кластерного аналізу. Цей метод дозволить визначити 

періоди, які схожі між собою за рівнем та динамікою 

діяльності фінансових посередників, адже розвиток 

фінансового сектора є результатом взаємовпливу та 
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переплетіння різних процесів, які є динамічними та часто 

суперечливими. В основу кластерного аналізу покладено 

особливий принцип формування груп – політетичний, 

згідно з яким усі групувальні змінні одночасно беруть 

участь у створенні кластерів, тобто вони усі разом 

враховуються при включенні об‘єкта спостереження до 

того чи іншого кластера [1, с. 4].  

Кластерний аналіз належить до класу багатовимірних 

методів і дозволяє сформувати відносно віддалені одна від 

одної групи однорідних об‘єктів на підставі інформації про 

відстань або зв‘язок (як міру близькості), тобто класифікувати 

спостереження, кожне з яких описується набором вхідних 

змінних. У нашому випадку об‘єктами спостереження є роки, 

а групами, що будуть сформовані, – періоди розвитку 

фінансового сектору України. 

Враховуючи існуючий досвід проведення кластерного 

аналізу [22; 3], виконання періодизації розвитку фінансового 

сектора України передбачатиме наступні кроки: відбір вхідних 

змінних; вибір та використання методу кластерного аналізу 

для утворення груп (кластерів); аналітична інтерпретація 

результатів. 

Враховуючи обмеженість наявної статистичної бази 

(передусім для небанківських фінансових посередників та 

ринку цінних паперів), нами було обрано низку показників 

функціонування фінансового сектору за 2005-2016 рр. – 

банків, кредитних спілок, страхових компаній,  фінансових 

компаній, недержавних пенсійних фондів, ломбардів, ринку 

цінних паперів. 

Отримані результати дозволяють визначити наступні 

стадії розвиту фінансового сектору: 2005-2006 рр. – 

зростання; 2007-2008 рр. – пік, спад; 2009-2011 р. – криза, 

післякризове відновлення; 2012-2014 рр. – пік, спад; 2015-

2016 рр. – криза. 

Кардинальні зміни у функціонуванні фінансових 
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установ і ринків, зокрема, спади і виникнення криз, 

сформували підґрунтя для удосконалення фінансового 

нагляду в Україні. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

КРАЇНИ 

 

Глобалізаційні процеси в світовій економіці, а також 

поширення явища фінансіалізації економіки виступають 

потужним каталізатором виникнення загроз національній 

безпеці. Зокрема, військово-політична складова цієї 

категорії втрачає першочергову значимість, оскільки 


