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УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА НАДІЙНІСТЮ БАНКУ В 

УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 

 

Забезпечення фінансової стійкості та надійності банків є складним та 

недостатньо дослідженим питанням, яке набуло великого значення  для України в 

умовах економічної та банківської кризи. У світовій практиці попередженню та 

запобіганню банківської кризи приділяється велика увага, а держава надає істотну 

підтримку банкам, щодо відновлення довіри до них з боку населення та 

забезпечення їх фінансової стійкості та надійності, оскільки, без стійкої та 

стабільно функціонуючої банківської системи неможливий сталий розвиток 

економіки країни [1]. Кризові явища, які суттєво позначилися на стабільності 

функціонування банківської системи України, стали передумовою негативних 

тенденцій у банківській сфері, а відтак, подальший розвиток банків та підвищення 

їх конкурентоспроможності неможливо без зміцнення довіри до них з боку 

інвесторів і клієнтів.  Серед основних негативних чинників, які вплинули на 

забезпечення низького рівня фінансової стійкості та надійності банків України, 

слід виділити наступні:  відплив іноземного капіталу; низький рівень капіталізації 

банків;  неефективне управління ризиками; несвоєчасне погашення кредитів; 

падіння курсу національної валюти; зниження ліквідності банків. На сьогоднішній 

день, в умовах фінансової кризи, банки взагалі майже призупинили свою 

діяльність, зменшилась кількість депозитів, почали збільшуватися ставки по 

кредитах, що негативно вплинуло на діяльність усього банківського сектору [2]. 

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване управління 

фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких  управлінських рішень, 

котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості [3]. Вважливим напрямом 

ефективного управління стійким функціонуванням банківської системи є 



підвищення капіталізації банків, оскільки саме достатній обсяг статутного 

капіталу забезпечує економічну самостійність та стабільну діяльність банку. Саме 

тому, для зміцнення фінансової стійкості комерційного банку істотного значення 

набуває пошук нових шляхів зростання його доходів, насамперед прибутку, як 

джерела збільшення власного капіталу. У зв’язку з цим, шляхом зростання 

доходів комерційного банку в умовах економічної кризи може стати загальне 

зростання групи активів, що приносять процентний дохід, для чого банк повинен 

залучати більше позичальників, але  при цьому більш ретельно аналізувати їх 

фінансовий стан. У той час, зростання прибуткових активів в умовах банківської 

кризи можливо лише при проведені зваженої маркетингової та процентної 

політики, та  визначенні ступеню допустимості й виправданості того чи іншого 

ризику з урахуванням бажаних показників фінансової стійкості. Крім цього, 

зниження рівня витрат банку шляхом залучення більш дешевих ресурсів, таких як  

вклади до запитання,  та зниження витрати на утримання апарату управління 

банку також сприяє зростанню доходності й фінансової стійкості банку в умовах 

кризи.  

Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, серед 

проблем, пов’язаних із втручанням фінансової кризи в діяльність банків, досить 

актуальним є вибір шляхів ефективного управління фінансовою стійкістю  

окремих комерційних банків, що в свою чергу сприятиме забезпеченню 

фінансової стійкості банківської системи України та поверненню її стану на 

докризовий рівень. 
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