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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇСТІЙКОСТІ БАНКІВ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Фінансова стійкість являється однією з найважливіших характеристик
діяльності комерційного банку. Забезпечення фінансової стійкості банківських
установ, усесторонній науково-обґрунтований підхід до її оцінки та аналізу,
здійснення ефективного управління нею в сучасних умовах розглядається як
основне завдання та запорука стабільного розвитку кожного банку.
Фінансові показники діяльності комерційного банку призначені для
полегшення аналізу його діяльності учасниками фінансового ринку
Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають можливість
оцінити фінансовий стан банку виходячи із: оцінки фінансової стійкості, оцінки
ділової активності, оцінки ліквідності, оцінки ефективності управління.
Результативним показником діяльності банку є величина одержаного
прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів
(у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність.
Ділова активність банку характеризується його спроможністю залучати
кошти та ефективністю і раціональністю їх розміщення. Показники ділової
активності

дають

змогу

інтерпретувати

стан

і

використання

банками

економічного потенціалу, тобто наявних і прихованих можливостей, і вагомість
взятих на себе ризиків господарювання [1].
Надзвичайно важливою характеристикою, за якою доцільно судити про
фінансову стійкість окремого комерційного банку, є рівень його капіталізації.
Саме достатній обсяг власного капіталу (як грошові кошти, так і виражене у
грошовій формі ліквідне майно) забезпечують економічну самостійність,
прибуткову діяльність на ринку фінансових послуг, що в кінцевому підсумку
позитивно позначається на фінансовій стійкості комерційного банку. Важливими

характеристиками фінансової стійкості комерційного банку є якість активів і
якість зобов’язань банку [2].
Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня
господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної
економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не
може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління
банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.
Забезпечення фінансової стійкості банків потребує підтримки та участі зі
сторони держави. Тому необхідним є створення умов, які б сприяли встановленню
та зміцненню фінансової стійкості комерційних банків України та підтримання її
на належному рівні. Держава повинна вжити заходи законодавчого й
нормативного характеру [1]:
 створити при Асоціації українських банків банк даних про позичальників
вітчизняних комерційних банків, в якому зберігалась би інформація про
фінансовий стан суб’єктів господарювання, їх спроможність виплачувати
проценти і погашати борги, а також реєстр гарантій і застав;
 сприяти усуненню законодавчих обмежень щодо участі банків у створенні
інших фінансово-кредитних інститутів та промислово-фінансових груп
шляхом злиття банківського, фінансового та промислового капіталу,
утворення дочірніх банків.
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