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The changes in the condition of markets of non-banking financial services 
under the influence of state regulation instruments are investigated. As a 
result of using diagnostic tools for assessing the condition of markets of 
non-banking financial services based on forecasting scenarios of changes in 
the condition of the credit services market, the market of private pension 
provision and the insurance market, the influence of the Regulator’s activi-
ties and external factors has been evaluated and forecasted. There made a 
conclusion about the necessity of using the developed diagnostic tools in 
determining the priority of the influence of the Regulator’s activities with the 
aim of leveling the negative influence of external factors on the condition of 
markets of non-banking financial services.
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Бачо Р. И. Оценка состояния рынков небанковских  

финансовых услуг согласно сценариям развития ситуации  
по результатам когнитивного анализа

Исследованы изменения состояния рынков небанковских финансовых 
услуг под влиянием инструментов государственного регулирования. 
В результате применения диагностического инструментария оценки 
состояния рынков небанковских финансовых услуг, основой которого 
являются прогнозирования сценариев изменения состояния рынка 
кредитных услуг, рынка негосударственного пенсионного обеспече-
ния и страхового рынка, с учетом влияния мероприятий Регулятора 
и внешних факторов, оценено и cпрогнозировано изменение исследуе-
мых рынков. Сделан вывод о необходимости применения разработан-
ного диагностического инструментария при определении приори-
тетности влияния мероприятий Регулятора с целью нивелирования 
отрицательного влияния внешних факторов на состояние рынков 
небанковских финансовых услуг.
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Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації  

за результатами когнітивного аналізу

Досліджено зміни стану ринків небанківських фінансових послуг під впливом інструментів державного регулювання. У результаті застосування діа-
гностичного інструментарію оцінювання зміни стану ринків небанківських фінансових послуг, підґрунтям якого є прогнозування сценаріїв зміни ста-
ну ринку кредитних послуг, ринку недержавного пенсійного забезпечення та страхового ринку, з врахуванням впливу заходів Регулятора та зовнішніх 
факторів, оцінено та cпрогнозовано зміну досліджуваних ринків. Зроблено висновок про необхідність застосування розробленого діагностичного 
інструментарію при визначенні пріоритетності впливу заходів Регулятора з метою нівелювання негативного впливу зовнішніх факторів на стан 
ринків небанківських фінансових послуг.
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Постановка проблеми. Заходи органів держав-
ної влади, що спрямовані на реформування державного 
регулювання ринків небанківських фінансових послуг 
України, здійснюють в умовах невизначеності як для іс-
нуючих органів державного регулювання ринками, так і 
для самих професійних учасників цих ринків. Постійні 
спроби здійснення таких реформістських заходів знижу-

ють довіру самих фінансових установ до органів держав-
ного регулювання і водночас негативно сприймаються 
споживачами фінансових послуг. Багаторічні дискусії 
з приводу «спліту» функцій Нацкомфінпослуг між НБУ 
та НКЦПФР не вирішують основну проблему в регулю-
ванні, а саме оцінку ефективності її проведення. Для 
цього необхідно спочатку оцінити вплив застосованих 
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про систему наведено у вигляді набору понять (факторів), 
з відображенням причинно-наслідкових зв’язків, що нази-
вається когнітивною картою [2; 8]. Когнітивну карту при-
йнято подавати у вигляді знакового (орієнтованого графа, 
вершинам якого співставлені фактори, а ребрам – знаки 
«+» або «-» ) або зваженого графа (в якому вершини спів-
ставлені факторами, а ребра – ваги в тій чи іншій шкалі) 
над множиною факторів [2, c. 30–31]. Розрізняють різну 
модифікацію когнітивних карт залежно від інтерпретації 
вершин, ребер, ваги на ребрах [12; 2, c. 30], а також різно-
манітних функцій, які визначають вплив зв’язків на фак-
тори. Розрізняють п’ять видів когнітивних карт за типом 
використаних відносин [8]. Вибір способу структурування 
слабоструктурованих систем пов’язаний з різноплановіс-
тю процесів і явищ слабоструктурованої системи, їх тен-
денцій, які визначаються різною кількістю факторів, що 
впливають на іншу кількість факторів. Утворюються ме-
режі причинних відносин між ними [2; 13; 14]. У процесі 
структурування системи впливу інструментів Регулятора 
й інших зовнішніх факторів на стан ринків НФП побудова-
но казуальну когнітивну карту, яка відображає вплив, при-
чинність і системну динаміку. Після побудови когнітивної 
карти відображено когнітивну модель для оцінювання 
зміни стану ринків фінансових послуг. Дослідження ста-
ну ринків фінансових послуг на основі когнітивної моделі 
можливе за трьома основними напрямками [9]: прогноз 
саморозвитку ситуації (без зовнішнього впливу на проце-
си ситуації – ситуація розвивається сама по собі); прогноз 
розвитку ситуації з вибраним вектором управління; синтез 
вектора управління для досягнення необхідного напрямку 
розвитку ситуації.

Моделювання зміни стану ринків НФП послуг під 
впливом заходів Регулятора містить визначену послідов-
ність взаємопов’язаних етапів [10]:

визначення початкових умов, тенденцій, що ха- 
рактеризують зміну стану ринків фінансових по-
слуг і дій інструментів Регулятора на початковому 
етапі;
завдання цільових напрямків (збільшення, змен- 
шення) та сили (слабко, сильно) зміни тенденцій 
процесів у ситуації (побудова когнітивної карти);
обґрунтування вибору факторів управління, ви- 
значення їх сили та спрямованості впливу на си-
туацію (побудова когнітивної моделі);
вибір вектора управління (факторів) ситуацією  
(покращення стану ринків фінансових послуг), 
силу та спрямованість яких необхідно визначити, 
що враховано при побудові когнітивної карти та 
моделі;
вибір досліджуваних факторів (індикаторів), що  
характеризують результативний розвиток ситуа-
ції (стан ринків фінансових послуг), здійснюється 
залежно від цілей аналізу;
моделювання за одним з перерахованих вище  
трьох напрямків (сценарне моделювання стану 
ринків фінансових послуг залежно від зміни си-
туації).

Система показників стану ринку НПФ налічує 10 по-
казників, що характеризують параметри ринку, а саме: 
загальна кількість учасників НПФ (N2), загальна вартість 

інструментів регулювання на стан ринків небанківських 
фінансових послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню шляхів реформування вітчизняної системи ре-
гулювання ринків фінансових послуг присвячені праці 
О. Барановського [3], Н. Внукової [17], О. Гаманкової [6], 
В. Гончаренка [7], І. Рекуненка [16] та ін. Питанню оцінки 
державного регулювання на ринках небанківських фі-
нансових послуг присвячені наукові розробки науковців 
Є. Бондаренко [5], Ч. Лентнера [21], Н. Пойди-Носик [15], 
М. Тимчак [15] та ін.

Аналіз робіт наведених вище науковців дозволяє 
зробити висновок про недостатнє дослідження питання 
оцінки стану ринків небанківських фінансових послуг, вра-
ховуючи вплив інструментів державного регулювання на їх 
розвиток.

Мета дослідження. Метою наукової роботи є оцінка 
стану ринків небанківських фінансових послуг України за 
сценаріями розвитку ситуації, враховуючи вплив інстру-
ментів державного регулювання на їх розвиток, що спри-
ятиме впровадженню кращих традицій регулювання на 
ринки небанківських фінансових послуг України в умовах 
євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під не-
банківськими фінансовими послугами в цій науковій праці 
слід розуміти сукупність надаваних небанківською фінан-
совою установою професійних видів на ринках небанків-
ських фінансових послуг (НФП) (ринку страхових послуг, 
ломбардних послуг, недержавного пенсійного забезпечен-
ня, ринку кредитного кооперування та ін.), безпосередньо 
не пов’язаних із придбанням матеріальних об’єктів, а спря-
мованих, в силу договірних зобов’язань, перерозподілити 
фінансові ресурси між фізичними та / чи юридичними осо-
бами [4, c. 18].

Адміністративний характер інструментів Регулятора 
ускладнює формалізацію і оцінку зміни стану ринків не-
банківських фінансових послуг під їх впливом, що обумов-
лює потребу застосування методів когнітивного аналізу 
для оцінки та прогнозування зміни стану ринків фінансо-
вих послуг. 

Використання когнітивних карт, когнітивних моде-
лей, які належать до моделей представлення уявлень екс-
пертів у формі структури причино-наслідкових впливів, 
імплементується при: розробці концептуальних моделей, 
спрямованих на покращення структуризації та об’єк тив-
ного бачення проблеми шляхом побудови загального, 
узгодженого уявлення про проблему як підґрунтя для 
реалізації практичних дій щодо її вирішення; моделю-
ванні слабо структурованих ситуацій. Для слабостук-
турованих ситуацій властиво: поєднання та врахування 
факторів різної природи; застосування кількісних даних 
із абстрактними, якісними змінними, які відображають 
бачення експертної групи. До слабоструктурованих си-
туацій можна віднести такі, які є відносно новими та ха-
рактеризуються недостатнім досвідом їх оцінювання [1], 
що характерне для оцінювання зміни стану ринків фінан-
сових послуг. 

Систему основних взаємозв’язків параметрів ринків 
НФП з інструментами Регулятора наведено у вигляді ког-
нітивної моделі. У межах когнітивної моделі інформацію 
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активів НПФ (N3), пенсійні внески (N4), пенсійні внески 
від фізичних осіб (N5), пенсійні внески від фізичних осіб-
підприємців (N6), пенсійні внески від юридичних осіб (N7), 
кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні ви-
плати (N9), чиста вартість активів недержавних пенсійних 
фондів (N12), кількість НПФ на ринку (N14), кількість спо-
живачів ринку НПФ (N15).

Стан ринку кредитних послуг характеризують шість 
основних показників, до яких віднесено: загальну кількість 
установ, які надають кредитні послуги (К1); загальні активи 
установ, які надають кредитні послуги (К2); загальну кіль-
кість кредитів, наданих установами ринку кредитних послуг 
(К4); включення до Державного реєстру (за період) установ, 
які надають кредитні послуги (К5); виключення з Державно-
го реєстру (за період) установ, які надають кредитні послуги 
(K6); дохід установ, які надають кредитні послуги (К7).

Система показників, які характеризують стан стра-
хового ринку, сформована з 18 показників, до яких віднесе-
но: валові страхові премії (О4); рівень валових виплат (О8); 
чисті страхові премії (О9); чисті страхові виплати (О10); 
рівень чистих виплат (О11); сплачено на перестрахування, 
перестраховикам-нерезидентам (О14); виплати, компен-
совані перестраховиками (О15); виплати, компенсовані 
перестраховиками-нерезидентами (О17); отримані страхо-
ві премії від перестрахувальників-нерезидентів (О18); ви-
плати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам 
(О19); обсяг сформованих страхових резервів (О20); об-
сяг сформованих страхових резервів зі страхування жит-
тя (О21); обсяг сформованих страхових технічних резер-
вів (О22); загальні активи страховиків (згідно з формою  
1 (П(С)БО 2)) (О23); активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування» для представлення коштів страхових 
резервів (О24); обсяг сплачених статутних капіталів (О25); 
кількість (страховиків) установ на ринку (О26); кількість 
споживачів страхового ринку (О28).

Оцінювання зміни стану ринків НФП з викорис-
тання когнітивної карти потребує означення основних її 
елементів, а саме: базових, цільових факторів, причинно-
наслідкових зв’язків між ними й інших елементів системи. 
Базисні фактори – це фактори, які визначають та обмеж-
ують явища та процеси, які спостерігаються в слабострук-
турованій системі та оточуючому її середовищі та інтер-
претовані суб’єктом управління як суттєві, ключові пара-
метри, признаки цих явищ і процесів [1; 11]; до цільових, 
тобто факторів, які становлять найбільший інтерес [8], від-
несено: загальні активи страховиків (О23); загальні активи 
установ, які надають кредитні послуги (К2); чисту вартість 
активів недержавних пенсійних фондів (N12). Окрім того, 
для слабоструктурованої системи характерні елементи, 
які можуть поділятися на внутрішні (які підвладні об’єкту 
управління, наприклад, інструменти Регулятора) та зо-
внішні (які частково або зовсім не підвладні об’єкту управ-
ління і відображають дію на ситуацію або систему зовніш-
ніх впливів). Базуючись на відсутності єдиного підходу до 
виявлення та розподілу елементів системи, які досліджу-
ються, передбачається [8], що фактори ситуації відомі екс-
перту та він має цілісне уявлення про їх взаємозалежність. 
Згідно з формалізацією причинно-наслідкової залежності 
показників стану ринків фінансових послуг та інструментів 
Регулятора, а також експертним баченням розвитку ситуа-

ції до внутрішніх, управляючих факторів віднесено інстру-
менти Регулятора, які здійснюють вплив на ринки фінан-
сових послуг, а саме: перевірки Регулятора (Y1), штрафи 
(Y2), анулювання та зупинення ліцензій (Y3), виключення 
фінансових установ (Y4), повідомлення про відмивання ко-
штів (Y5), законодавчу базу (Y6), рішення Регулятора (Y7), 
кадровий склад Регулятора (Y8); до зовнішніх, часткового 
або повністю неконтрольованих Регулятором факторів, 
належать: виконання бюджету (Х1), плинність кадрів (Х2), 
скарги від фізичних осіб (Х3).

На рис. 1 у вигляді когнітивної карти структуровано 
та представлено вплив заходів Регулятора на стан ринків 
фінансових послуг (ринок кредитних послуг, ринок НПФ, 
страховий ринок). Згідно з рис. 1 досліджено структурну 
характеристику впливів заходів Регулятора на стан ринків 
фінансових послуг. Для деталізації оцінювання змін стану 
ринків під впливом заходів Регулятора проаналізовано си-
туацію відносно несуперечності дії інструментів Регулято-
ра та зміни стану ринків фінансових послуг, та несупереч-
ності зміни параметрів стану ринків фінансових послуг.

Відповідно до власних розрахунків автора, серед 
внутрішніх, управляючих факторів, які підвладні дії Регу-
лятора, збільшення кількості перевірок, накладання штра-
фів, зростання кількості осіб, зайнятих у регулюванні, нега-
тивно впливають на показники, які характеризують зміну 
стану ринку недержавних пенсійних фондів. Збільшення 
кількості розглянутих скарг негативно відображається на 
зростанні кількості учасників, які отримують пенсійні ви-
плати, та споживачів на ринку НПФ. Водночас покращення 
стану ринку НПФ позитивно впливає на застосування Ре-
гулятором означених заходів впливу.

Подібним чином змінюється стан ринку кредитних 
послуг під дією впливу інструментів Регулятора. Збільшення 
кількості перевірок Регулятора та повідомлень про відми-
вання коштів, що надсилаються, справляє негативний вплив 
на стан ринку кредитних послуг із наявним оберненим пози-
тивним ефектом від зміни стану ринку кредитних послуг.

Дія заходів Регулятора, що наведені внутрішніми, 
управляючими факторами, має аналогічний прояв на стан 
страхового ринку. До внутрішніх факторів, які здійсню-
ють негативний вплив на зміни стану страхового ринку, 
належать: перевірки Регулятора, штрафи, анулювання та 
зупинення ліцензій, виключення фінансових установ, по-
відомлення про відмивання коштів, кадровий склад Регу-
лятора. До зовнішніх управляючих факторів, які негативно 
впливають на стан страхового ринку, відносяться: плин-
ність кадрів; скарги від фізичних осіб. У більшості випадків 
основні фактори стану страхового ринку, які змінюються 
під дією внутрішніх і зовнішніх управляючих факторів, ма-
ють обернену спрямованість дії на зміни при впровадженні 
засобів Регулятора.

Таким чином, за результатами структурного ана-
лізу когнітивних карт (рис. 1) впливу заходів Регулятора 
на стан ринків НФП: структуровано властивості ситуації; 
проаналізовано цілі на несуперечність (застосування за-
ходів Регулятора сприяє забезпеченню стабільності стану 
ринку кредитних послуг, ринку НПФ, страхового ринку); 
оцінено напрям впливу управляючих факторів на цільові 
з урахуванням узгодженості дії факторів. Очікуваний по-
зитивний напрям зміни фактора визначається показником, 
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що приймає значення «+1», якщо бажане збільшення фак-
тора; «–1», якщо бажане зменшення значення фактора; «0», 
якщо складно зазначити бажану динаміку фактора.

Узгодженість вектора цілей полягає в тому, щоб ба-
жана зміна одного цільового фактора не призвела до не-

гативних змін інших цільових факторів. Тобто зростання 
кількості договорів зі страхувальниками – фізичними осо-
бами сприятиме зростанню збільшенню обсягів загальних 
активів страховиків. Збільшення загальної кількості уста-
нов, що надають кредитні послуги, сприятиме збільшенню 

Рис. 1. Вплив заходів Регулятора на стан ринків НФП
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загальних активів цих установ. Відповідно, позитивні зміни 
обсягу пенсійних внесків від юридичних осіб обумовлюють 
позитивні зміни чистої вартості загальних активів НПФ.

Відповідно, узгодженість цільових і управляючих 
факторів виражено аналогічно. Погодженість управляючих 
факторів із вектором цілей полягає в тому, що жодна змі-
на управляючих факторів не викличе зміни жодної з цілей 
у небажаному напрямі [10].

Означивши структурну взаємозалежність стану рин-
ків фінансових послуг із заходами Регулятора й іншими 
факторами впливу, на основі когнітивної карти побудовано 
когнітивну модель впливу заходів Регулятора на стан рин-

ків фінансових послуг з визначеною силою (на основі коре-
ляційного аналізу) та спрямованістю впливу управляючих 
факторів на основні та цільові (рис. 2–4).

На рис. 2–4 наведено силу впливу, спрямованість 
і взаємозв’язок заходів Регулятора та зовнішніх факторів 
на показники стану ринків фінансових послуг. Формалі-
зацію зв’язків між заходами Регулятора та станом ринків 
фінансових послуг наведено у вигляді когнітивної моде-
лі (рис. 2–4). При застосуванні когнітивного підходу до 
управління слабоструктурованими системами, у процесі 
побудови когнітивної моделей впливу заходів Регулятора 
на зміну стану ринків фінансових послуг виникає пробле-

Рис. 2. Вплив заходів Регулятора та зовнішніх факторів на стан ринку  
недержавних пенсійних фондів
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ма визначення ступеня взаємовпливу її факторів (визна-
чення дуг і ваги дуг графа). Для вирішення цієї проблеми 
побудовано матрицю узгодженості зміни стану ринків фі-
нансових послуг і заходів Регулятора, оскільки для вста-
новлення характеру взаємодії факторів використано по-
зитивний підхід.

Позитивний підхід базується на врахуванні об’єк-
тивного характеру взаємодії факторів, дозволяючи провес-
ти дуги, присвоюючи їм знаки «+» або «-» з їх точною ва-
гою, тобто описуючи характер цієї взаємодії. Застосування 
цього підходу можливе, якщо взаємозв’язок факторів під-
дається математичному описанню та формалізації [11].

Концептуальні основи застосування когнітивного 
підходу передбачають перевірку запропонованої моделі 
впливу заходів Регулятора на стан ринків фінансових по-

слуг, на адекватність, на стабільність за результатами за-
стосування «історичного методу». Сутність «історичного 
методу» полягає у використанні запропонованих моделей 
до подібних реальних ситуацій, з лагом у часі, та статис-
тичних даних, що характеризують ситуацію, відомі й опри-
люднені [10].

Таким чином, за умови адекватності моделі отримані 
результати під час моделювання співпадають із реальним 
розвитком подій. Перевірка цієї моделі на стабільність за 
результатами використання «історичного методу» – тру-
домісткий процес. Для нівелювання обтяженості процесу 
оцінювання когнітивної моделі на стабільність В. В. Бори-
сов та І. А. Бичков пропонують визначати характером її 
зворотних зв’язків [13, с. 55].
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При цьому можуть утворюватися як позитивні, так  
і негативні зворотні зв’язки. У циклі існує позитивний (не-
гативний) зв’язок, якщо в ньому парне (непарне) число зна-
ків «–» або коли їх взагалі немає. Посилити первісну зміну 
первинної інформації може позитивний зворотний зв’язок. 
Дестабілізувати ситуацію можуть декілька позитивних ци-
клів, а стабілізувати ситуацію або викликати незначні «ко-
ливання» в системі – негативні зворотні зв’язки.

Завдання аналізу ситуацій на основі когнітивних карт 
можна поділити на два типи: статистичні та динамічні [19]. 
Статистичний аналіз (аналіз впливів) передбачає досліджен-
ня ситуації за допомогою вивчення структури взаємовпливів 
когнітивної карти. Динамічний аналіз лежить в основі гене-
рації можливих сценаріїв розвитку ситуації в часі [18, с. 17].

Таким чином, оцінювання зміни стану ринків фінан-
сових послуг під впливом заходів Регулятора та зовнішніх 
управляючих факторів здійснено за такими сценаріями 
розвитку ситуації: 1) прогноз зміни стану ринків фінансо-
вих послуг ситуації в цілому по Україні, без зміни зовніш-
нього впливу на ситуації; 2) прогноз розвитку ситуації зі 
зменшенням адміністративного навантаження (на ½ серед-
нього значення негативно факторів впливу заходів Регуля-
тора, тобто зміна лише внутрішніх, управляючих факторів; 
3) синтез вектора управління для досягнення необхідного 
напрямку розвитку ситуації. Послідовно, на кожен з факто-
рів впливають імпульси, які визначаються як середні зна-
чення зміни показників та оцінюються у цілому по країні.

Імпульси дії заходів Регулятора та зовнішніх факто-
рів в імпульсному процесі впливу на стан ринків фінансо-
вих послуг, на когнітивних картах, на етапі теоретичного 
дослідження наведено впорядкованою послідовністю зна-
чень хi(n), хi(n+1), в i вершинах без прив’язки до часу, яка 
може бути дана при інтерпретації результатів розрахунко-
вого експерименту. 

Для оцінювання зміни стану ринків фінансових по-
слуг, з урахуванням імпульсного впливу зовнішніх і вну-
трішніх факторів, формалізовано цю взаємозалежність 
у вигляді формули 1 [2; 20]: 
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де      хi(t), хi(n+1) – значення і-го фактора в момент часу t+1 
і t відповідно;

xj(t) – xj(t–1) = ∆xj(t) – прирощення фактора xj в мо-
мент часу t;

aij – вага впливу фактора xj на фактор хi;  
Ii – кількість факторів, що безпосередньо впливають 

на фактор хi.
Відповідно, використовуючи моделі оцінювання змі-

ни стану ринків фінансових послуг (рис. 2–4), з урахуван-
ням імпульсного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу (наведеними заходами Регулятора) означено зміну 
цільових факторів, які характеризують стан ринку фінан-
сових послуг. 

Відповідно до результатів сценарного моделювання 
зроблено висновок, що за умови зменшення впливу нега-
тивних факторів на ½ їх середнього значення (3 сценарій), 
тобто скорочення плинності кадрів, зменшення скарг від 
фізичних осіб, кількості перевірок регулятора та штрафів, 
кількості виключених фінансових установ і поліпшення ка-
дрового складу Регулятора, досягається поліпшення стан 
ринку НПФ (збільшення цільового показника під впливом 
заходів Регулятора й інших зовнішніх факторів у середньо-
му становить 2,42 %, що на 0,5 % більше від базового сцена-
рію розвитку подій). 

Оцінюючи зміну стану ринку кредитних послуг, 
за результатами сценарного моделювання виявлено, що 
зменшення адміністративного навантаження заходів Регу-

Рис. 3. Вплив заходів Регулятора та зовнішніх факторів на стан ринку кредитних послуг
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лятора шляхом скорочення перевірок Регулятора та по-
відомлень про відмивання коштів, зменшення плинності 
кадрів Регулятора обумовлюють зростання цільового по-
казника на 1,63 %.

Застосовуючи результати сценарного моделювання 
зміни стану страхового ринку, визначено, що збільшен-
ня цільового показника (загальних активів страховиків) 
на 0,21 % можливе за умови реалізації третього сценарію. 
Третій сценарій розвитку подій передбачає: 1) скорочення 
кількості перевірок Регулятора, штрафів, кількості ану-
льованих, зупинених ліцензій і виключених фінансових 
установ, зменшення повідомлень про відмивання коштів 
і поліпшення кадрового складу Регулятора; 2) збережен-
ня позитивної динаміки стану страхового ринку від упро-
ваджених рішень Регулятора та зміни законодавчої бази;  
3) нівелювання негативного впливу плинності кадрів Регу-
лятора та скарг від фізичних осіб.

Таким чином, зміна кожного внутрішнього та зо-
внішнього управляючого фактора приводить до змін ста-
ну ринків фінансових послуг, що наведено на рис. 5. Згід-
но з рис. 5а стан ринку НПФ з ранговою пріоритетністю 
відповідно до основних трьох сценаріїв у такому порядку 
реагує на зміну: кадрового складу Регулятора; рішення Ре-
гулятора; повідомлень про відмивання коштів; обсяг ви-
конання бюджету; виключення фінансових установ; скарги 
від фізичних осіб; законодавчої бази.

Згідно з результатами моделювання, наведеними 
на рис. 5б, зростання значення цільового показника від-
бувається за рахунок: 1 – стабільної законодавчої бази;  
2 – зменшення плинності кадрів Регулятора, 3 – зменшен-
ня повідомлень про відмивання коштів, 4 – сприятливих 
рішень Регулятора, 5 – зменшення перевірок Регулятора.

Як видно з рис. 5в, за основними сценаріями розвитку 
подій стан страхового ринку реагує у більш значному кіль-
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кісному вираженні на: рішення Регулятора, кадровий склад 
Регулятора; повідомлення про відмивання коштів; плинність 
кадрів. Зміна пріоритетності впливу зовнішніх і внутрішніх 
управляючих факторів обумовлена зміною стану страхового 
ринку за відповідними сценаріями розвитку ситуації.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, у результаті застосування діагностичного ін-
струментарію оцінювання зміни стану ринків фінансових 
послуг, підґрунтям якого є прогнозування сценаріїв зміни 
стану ринку кредитних послуг, ринку НПФ та страхового 
ринку, з урахуванням впливу заходів Регулятора та зовніш-
ніх факторів оцінено та спрогнозовано зміну стану ринків 
фінансових послуг. Застосування розробленого діагностич-
ного інструментарію дозволить: оперативно виявляти про-
блемні аспекти під час досягнення необхідного стану ринків 
фінансових послуг; визначати пріоритетність впливу захо-
дів Регулятора та нівелювати негативний вплив зовнішніх 
факторів на стан ринків фінансових послуг.
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