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 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Стабільно функціонуюча банківська система є запорукою фінансової 

стійкості держави. Вона здатна акумулювати значні фінансові ресурси і 

забезпечити перелив капіталів між різними секторами народного господарства, 

сприяючи цим активізації інвестиційної діяльності в країні, економічному 

зростанню суспільства і підвищення добробуту народу.  

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні значної актуальності 

набувають питання залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, стримування 

відтоку вітчизняних капіталів за кордон, відновлення матеріального 

виробництва та економічного зростання країни, вирішення яких неможливе без 

фінансово стійкого банківського сектора економіки. Невпорядкованість і 

нестабільність законодавства, серйозні недоліки в діяльності вітчизняних 

комерційних банків у сфері кредитування та розрахунків, захоплення 

спекулятивними операціями та збагачення за рахунок інфляції призвело до 

нестійкого фінансового стану і навіть до банкрутства багатьох з них. Банківська 

система виявилась непристосованою до ринкових умов і має потенційні ризики 

дестабілізації, що є необхідністю розв’язання проблем фінансової стійкості 

комерційних банків і визначення методів її подальшого зміцнення[1]. 

Фінансова стійкість комерційного банку тісно пов’язана із поняттям 

ризику діяльності банку. Українські банки змушені працювати в умовах 

підвищеного ризику, тому вони особливо ретельно повинні слідкувати за 

контролем власних ризиків.  

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного стану, скоординоване управління 



фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських 

рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Зокрема, це може 

бути впорядковано та відображено у сформованому цілісному механізмі. 

Механізм управління фінансовою стійкістю є цілісною системою 

взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні заходи банківського 

менеджменту з управління фінансовою стійкістю комерційних банків.  

Для вдосконалення управління фінансовою стійкістю необхідно розробити 

механізм управління як цілісної системи, яким є фінансова стійкість 

комерційного банку, що визначається через наступні характеристики: рівень 

капіталізації; якість активів; якість зобов’язань; рівень платоспроможності та 

ліквідності; рівень прибутковості; якість управління капіталом, активами й 

зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю; рівень 

чутливості банку до ризиків і якість управління ними тощо.  

Процес управління передбачає застосування певних методів, основними з 

яких є: планування; аналіз основних елементів, що визначають стійкий 

фінансовий стан комерційного банку, оцінка та регулювання фінансової 

стійкості комерційних банків, контроль. 

Ефективне функціонування розглянутого механізму управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку, через узгодження управлінських 

рішень та досягнення певних пропорцій між усіма складовими компонентами, 

забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових цілей банку, 

сприятиме підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та 

підтриманню ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні, що в 

кінцевому підсумку, безумовно, позитивно вплине на забезпечення фінансової 

стійкості комерційного банку[2].  
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