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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Стабільність та розвиток банківської системи, прямо залежить від налагодженої діяльності 

комерційного банку. Таким чином, основною умовою дотримання даних вимог є забезпечення 

фінансової стійкості банків. Рівень розвитку банку, його ресурсний потенціал та рівень 

платоспроможності банку тісно залежить не лише від стану економіки в країні, а й від стану окремої 

галузі чи регіону на який направлена діяльність банку.  

Оцінка фінансового стану комерційного банку в сучасних економічних умовах особливо важлива для 

вирішення його проблем, що тісно пов’язані зі стабільністю на конкурентному ринку, та для його 

подальшого розвитку. Тому процес аналізу фінансового стану банку є необхідним у діяльності кожного 

банку. 

Фінансову стійкість банку формують під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників і 

оцінюють за допомогою показників, що лежать в основі рейтингових оцінок діяльності банків. 

Зовнішні фактори відіграють важливу роль у регулюванні фінансового стану, до них відносяться: 

- соціально-економічна ситуація у державі та її фінансова політика; 

- правові аспекти безпеки банківської діяльності;  

- стан кредитного ринку та грошова кредитна політика НБУ. 

Найбільшого впливу фінансова стійкість банків зазнає від внутрішніх факторів, які є визначальними 

при формуванні основних фінансово-економічних показників і які визначають в кінцевому рахунку 

капітальну, ресурсну, комерційну та організаційно структурну стійкість банків. 

Основна проблема стійкості комерційних банків пов’язана з нестабільною економікою України, яка 

робить тільки перші кроки у напрямі відкритого суспільства з метою знайти своє місце у 

світогосподарських відносинах. Ця проблема визначається насамперед стабільністю економічного 

середовища, яке оточує комерційний банк. В сучасних умовах проблема банкрутства є досить 

актуальною, зважаючи на її банкоцентричність та вплив політично-економічних подій 2014-2015 рр. 

Досить важливою є розробка спеціальних методик для виявлення та попередження небезпеки 

банкрутства. Тому вчені виділяють три блоки, які включає механізм управління фінансовою стійкістю 

комерційних банків (рис. 1). 
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Рис.1. Складові механізму управління фінансовою стійкістю (розроблено автором) 

 

Проведене дослідження сучасних методів оцінювання фінансового стану банків на прикладі 

закордонного досвіду та вітчизняних наукових досліджень  доводить, що єдиної методики аналізу, яка 



підходить для застосування всіма комерційними банками не існує і гіпотетично існувати не може, 

враховуючи чутливість до мікро- та макроекономічних змін на фінансовому ринку. 

Крім цього, слід зазначити, що при розробці та впровадженні певного унікального механізму 

управління фінансовою стійкістю слід звернути увагу на застосування реінжинірингу банківських бізнес-

процесів.  

Як відомо, реінжиніринг передбачає кардинальну зміну, а не послідовне удосконалення бізнес-

процесів у компаніях. Що стосується банків, то такі зміни забезпечую банківський менеджмент – система 

управління всіма відносинами та процесами, що характеризують банківську діяльність. Оскільки, під 

такими процесами  розуміють сукупність фінансових, економічних, організаційних і соціальних сфер 

банківської діяльності, то окремо можна виділити таке поняття як «реінжиніринг фінансової діяльності 

банківської установи». 

Отже, реінжиніринг фінансової діяльності банківської установи – це кардинальна зміна розміру, 

складу власного і залученого капіталу банку з метою покращення його діяльності та уникнення 

можливого банкрутства. 

Оскільки, реінжиніринг банківської діяльності спрямований на удосконалення тих напрямів, які 

гарантовано повинні забезпечити  банку стабільний прибуток і конкурентні переваги, що необхідні для 

дотримання лідируючих позицій за певними показниками у сегменті ринку банківських послуг. 

Реінжиніринг дозволить збільшити не лише прибутковість комерційного банку, а й дасть змогу 

підвищити рівень ліквідності та платоспроможності. 

Якщо порівнювати реінжиніринг з іншими класичними методами управління банківською 

діяльністю, то саме застосування реінжинірингу дає ряд переваг (рис. 2). 
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Рис.2. Переваги реінжинірингу банківської діяльності (розроблено автором) 

 

Отже, реінжиніринг є досить важливим нині питанням щодо удосконалення управління банківськими 

бізнес-процесами, оскільки спрямований не лише підвищення конкурентоспроможності банку, а також є 

головним методом антикризового управління діяльності банку для забезпечення ліквідності банку та 

підтримання належного рівня платоспроможності. 

Таким чином, щоб забезпечити фінансовому стійкість окремого комерційного банку необхідно 

використовувати методики виявлення існуючих та можливих ризиків, методи оцінки фінансового стану 

та адаптувати кращий досвід закордонних банківських установ в проведенні реінжинірингу банківських 

процесів до умов розвитку фінансової системи нашої країни. 
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