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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах наростаючої фінансової кризи однією з ос-

новних проблем, яка стоїть перед вітчизняною бан-
ківською системою, є підтримка її стабільності та на-
дійності. Проблема забезпечення та зміцнення фінансо-
вої стійкості банків — не породжена сьогоденням, вона
має корені й у минулому, складна та до кінця не розв'яза-
на. Вона є у розвинутих країнах ринкового типу, набула
загальнонаціонального значення і для України, що знач-
ною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизняних
банків. Зокрема порівняно короткий період їх діяльності,
необхідність працювати в умовах підвищеного ризику, що
пов'язано з економічною та політичною нестабільністю в
країні, а також порівняно з банками провідних ринкових
країн незначні обсяги власного капіталу. Саме тому ефек-
тивне управління і забезпечення власної фінансової
стійкості має бути обов'язком та основним стратегічним
завданням кожного комерційного банку [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням даної проблематики займались як
зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці, якими
визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу
фінансової стійкості. Серед них можна виділити: В. Ри-
сіна, В. Вітлінського, В.В. Коваленко, О.П. Тимошен-
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретико-методологічне об-

грунтування засад фінансової стійкості банків, методів
аналізу та оцінювання, напрямів і механізмів забезпечен-
ня в умовах ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економіки безпосередньо залежить від ста-

ну банківської системи, фінансування та обслуговування
підприємств банками. В умовах наростаючої фінансової
кризи однією з основних проблем, яка стоїть перед
вітчизняною банківською системою, є підтримка її стаб-
ільності та надійності.

У світовій практиці питанням попередження та запо-
бігання банківських криз приділяється велика увага, дер-
жава надає істотну підтримку банкам, щодо відновлення
довіри до них з боку населення та забезпечення їх фінан-
сової стійкості й стабільності, оскільки, без стійкої та ста-
більно функціонуючої банківської системи неможливо
розвивати економіку країни, а також вирішувати соціальні
завдання.

Зокрема фінансова стійкість повинна бути не лише
короткочасним досягненням банків, а й стратегією їх-
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нього розвитку. Належний рівень фінансової стійкості
банків є відображенням їх високоефективного функ-
ціонування, достатнього нарощування фінансових ре-
сурсів та раціонального управління ними.

На фінансову стійкість банківської системи впливає
безліч факторів, які залежно від якісних характеристик
їх впливу мають як позитивне, так і негативне значення.

На думку В. Рисіна, на зменшення рівня фінансової
стійкості банків можуть впливати наступні фактори: зни-
ження якості банківських активів; втрата довіри з боку
вкладників, що підтверджується фактом відтоку депозит-
них коштів; зниження ліквідності; скорочення ресурсної
бази банків; зростання процентних ставок; збільшення
обсягів неповернутих валютних кредитів; складнощі із за-
лученням нових інвестицій, зумовлені кризовими явища-
ми на європейських фінансових ринках та зниженням кре-
дитних рейтингів значної частини українських банків [2].

До зазначених факторів В.В. Коваленко додає на-
ступні: високі ризики кредитування, що зумовлені не-
ефективною структурою економіки; залежність банківсь-
кої системи від фінансового стану підприємств-позичаль-
ників; пов'язаних із фондовим ринком і динамікою цін на
окремих сегментах фінансового ринку; проблеми з по-
верненням зовнішніх запозичень, які активно залучали-

ся в попередні роки; рівень капітальної бази банківської
системи та досить низька якість ресурсів; проблеми ре-
фінансування банків; політичне втручання в діяльність
банківської системи [3].

Фінансовою стійкістю банківської системи слід вва-
жати її здатність у динамічних умовах ринкового середо-
вища протистояти дії негативних зовнішніх та внутрішніх
чинників, забезпечувати надійність збереження та повер-
нення вкладів юридичних і фізичних осіб, захищати інте-
реси акціонерів та своєчасно виконувати власні зобов'я-
зання з метою забезпечення фінансової безпеки держа-
ви.

На відміну від проблеми стійкості інших суб'єктів еко-
номічної діяльності проблема стійкості банків має свої
особливості, які проявляються джерелами формування
фінансових ресурсів, структурою активів, оцінкою ре-
зультатів їх діяльності. Стійкість як якісний стан та фор-
ма розвитку банківської системи, класифікується за та-
кими ознаками (рис. 1).

Становлення і розвиток банківської системи України
відбувається в умовах постійної зміни кон'юнктури та не-
передбачуваності перспективи. Сучасна банківська прак-
тика вимагає оцінювати фінансову стійкість за такими на-
прямами: оцінка макроекономічної ситуації та тенденцій

Рис. 1. Класифікація стійкості банківської системи та її елементів

Джерело: [3].
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розвитку банківської системи; оцінка достатності
кількості банків та розмірів їх філіальної мережі з точки
зору ступеня користування банківськими послугами з
боку населення і підприємств; моніторинг діяльності кон-
кретного банку; аналіз банківської звітності відповідно
до виконання певних норм і правил, встановлених Націо-
нальним банком України.

Особливу увагу при цьому слід приділити виявленню
зовнішніх факторів, які впливають на банківську систе-
му незалежно від діяльності банку та внутрішніх фак-
торів, які залежать від функціонування самого банку, і
визначають ступінь їх впливу на діяльність та стан банку.

З рисунку 2 видно, що зовнішні фактори поділяють-
ся на економічні, соціально-політичні та фінансові.

До економічних факторів відноситься інвестиційний
клімат (забезпечує послаблення інфляції, забезпечення
оптимальних процентів за депозитами і вкладеннями, зни-
ження відсоткових ставок за кредитами, скорочення за-
боргованості та зростання споживчого попиту населен-
ня); стан платіжного балансу країни (чітко відображає
економічне становище країни, широко використовуєть-
ся в інтересах прогнозування й макроекономічного ре-
гулювання діяльності банків, допомагає в проведенні ви-
важеної курсової політики та забезпечення стабілізацій-
ного функціонування банків); податкову політику (доз-
воляє створити економічну ефективність і соціальну спра-
ведливість, гарантування стабільності податкового зако-
нодавства, яке відображається в податковому кодексі та
оптимально пов'язує інтереси держави з інтересами бан-
ківського сектору); стан економіки (суттєво впливає на
рівень захищеності банківського сектору та ступінь реа-
гування на зміни в економічній ситуації країни).

До соціально-політичних факторів доцільно віднес-
ти соціальну стабільність (враховуючи цей фактор, ство-
рюється гармонізація інтересів банківського сектору і
держави в цілому, соціально-психологічне сприйняття
цілей, методів, принципів і форм державного управління
соціальною сферою банківської системи в Україні);

стійкість уряду (забезпечить стабільне функціонування
діяльності банків шляхом чіткої та стабільної роботи уря-
ду країни); політичну стабільність (передбачається стан
рівноваги, збалансованості банківської системи й пол-
ітичних інститутів як суб'єктів владних відносин, опти-
мального політичного рішення, яке дасть змогу з
мінімальними втратами зберегти досягнуте банками ста-
новище).

До фінансових факторів доцільно віднести процент-
ну політику НБУ (дозволяє сформувати процентну по-
літику як єдине поняття грошово-кредитної політики, за-
безпечує управління банківською системою і банківсь-
кою діяльністю, чинне законодавство сприятиме консо-
лідації не лише банківського права, але і суспільного еко-
номічного життя в цілому); кредитну політику НБУ
(підтримує стабільність національної валюти, стабілі-
зується вартість національних грошей, як на внутріш-
ньому ринку через зниження темпів інфляції, так і на зов-
нішньому через укріплення її обмінного курсу); валютну
політику НБУ (спрямована на забезпечення макроеконо-
мічної стабільності та створення умов довіри внутрішньої
економіки й іноземного бізнесу до національної валюти,
стимулювання розвитку експорту, повернення в країну
заробленої іноземної валюти, забезпечення стабільного
функціонування національної валютної системи, сприян-
ня збалансованості платіжного балансу, гармонізації інте-
ресів експортерів та імпортерів); стан грошового ринку
(дає змогу здійснювати накопичення, оборот, розподіл і
перерозподіл грошового капіталу); величину валютних
резервів НБУ (достатній обсяг валютних резервів забез-
печить економічну самостійність та стабільну діяльність
банків).

До внутрішніх факторів доцільно віднести якість ак-
тивів банку (врахування цього фактору забезпечує
здатність швидко та без суттєвої втрати вартості пере-
творюватися в грошову форму); рівень менеджменту (цей
фактор дозволяє виявити шляхи мінімізації ризиків та от-
римання достатніх прибутків для збереження коштів

 

Джерело: [6].

Рис. 2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість банків
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вкладників і підтримання життєдіяльності банку); рівень
рентабельності (цей фактор дозволяє виявити резерви
подальшого підвищення ефективності діяльності банку);
ліквідність балансу банку (дозволяє банку своєчасно і по-
вно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансо-
вих зобов'язань перед усіма контрагентами, що визна-
чається наявністю достатнього власного капіталу банку,
оптимальним розміщенням і величиною коштів по стат-
тях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних
термінів); платоспроможність банку (дозволяє забезпе-
чити достатність власних коштів для забезпечення захи-
сту інтересів вкладників та інших кредиторів банку); адек-
ватність капіталу банку (а саме підвищення капіталізації
банків, відображає рівень надійності та ризиковості банку
і передбачає уявлення про банківський капітал, як дже-
рело покриття збитків) [6].

На фінансову стійкість банківської системи впливає
безліч факторів, які залежно від якісних характеристик
їх впливу мають як позитивне так і негативне значення.
Вони поділяються на фактори-стимулятори та фактори-
дестимулятори. До стимуляторів відносяться фактори,
високі значення яких бажані з економічної точки зору й
свідчать про сприятливі умови для підвищення рівня кон-
курентоспроможності банку. До дестимуляторів нале-
жать фактори із протилежними якостями. Однак, внасл-
ідок орієнтації банків на обслуговування певних цільо-
вих сегментів ринку банківських послуг, одні й ті самі
фактори можуть виступати як стимулятори, так і дести-
мулятори. Виокремлення серед факторів стимуляторів і
дестимуляторів, а також їх якісна оцінка є невід'ємними
складовими забезпечення стійкості банківської системи.

Також доцільно звернути увагу на капіталізацію банків.
Підвищення капіталізації банків є важливим фактором за-
безпечення стійкого функціонування банків, оскільки саме
достатній обсяг статутного капіталу забезпечує економіч-
ну самостійність та стабільну діяльність банку.

Під управлінням фінансовою стійкістю банку, слід ро-
зуміти один з найбільш значущих функціональних на-
прямів системи фінансового менеджменту фінансово-
кредитної установи, який є системою принципів та методів
розроблення і реалізації управлінських рішень та необ-
хідною передумовою його стабільного розвитку, пов'я-
заний із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів
і підтриманням фінансової рівноваги для забезпечення
стабільного фінансово-господарського становища бан-
ку як в поточній, так і в довгостроковій перспективі [3].

Управління фінансовою стійкістю банків передбачає
об'єктивне визначення її поточного й бажаного стану,
скоординоване управління фінансовими ресурсами бан-
ківської установи, вибір таких управлінських рішень,
котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Зок-
рема, це може бути впорядковано та відображено у
сформованому цілісному механізмі. Саме таким механі-
змом є механізм управління фінансовою стійкістю банків,
як форма її практичного забезпечення [4].

Для розв'язання проблем та забезпечення збережен-
ня фінансової стійкості банків, необхідно об'єднати зусил-
ля всіх гілок влади й розробити заходи, які були б спрямо-
вані на вихід України з політичної та економічної кризи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна стверджувати, що визначення

та систематизація впливу внутрішніх і зовнішніх факторів
на фінансову стійкість банків дозволить виявити кількісну
залежність від факторів, що формують фінансову

стійкість; виявити проблемні місця функціонування кон-
кретного банку; вчасно приймати рішення стосовно на-
прямків поліпшення фінансової стійкості банків. Фінан-
сова стійкість як основний елемент стабільності банку
відповідає такому стану розподілу та використання
фінансових ресурсів, який забезпечує розвиток банку на
підставі зростання норми нагромадження та ра-
ціоналізації структури капіталу при збереженні плато-
спроможності в умовах допустимого рівня ризику.
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