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Анотація. Досліджено сутність і значення фінансової 

стійкості комерційного банку для стабільності банківської 

системи країни. Систематизовано чинники, які впливають на 

рівень фінансової стійкості банку. Запропоновано визначення 

економічної сутності фінансової стійкості комерційного банку 

та класифікація чинників впливу на неї. 
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Abstract. Researched sutnіst і value of financial institutions 

іykostі komertsіynogo jar for stability of the bank system of the 

country. Officials are systematized, as they are on the river bank of 

the financial institution. The assignment of the economic suites of the 

financial institutions of the commercial bank and the classics of the 

public sector will be levied on the money reserves. 

Keywords: banking system, commercial bank, financial 

framework, civil servants. 

 

Стан банківської системи України протягом 2017 року 

характеризувався позитивною динамікою: відмічено зростання 

майже всіх ключових показників роботи фінансових установ. 

Від початку року почало зростати споживче кредитування, 

друге півріччя характеризувалось відновленням корпоративного 

гривневого кредитування. Залишалася стабільною база 

фондування. Проте фінансовий результат діяльності 

вітчизняних банків по завершенню 2017 року залишився 

від’ємним.  

Дослідження довели, що нормалізація діяльності 

банківської системи відбувається попри функціонуванню у 

складних економічних умовах: макроекономічні дисбаланси; 

анексія Криму; воєнні дії у промислових районах на Сході 

України; значна девальвація гривні, згортання промислового 

виробництва; зниження економічної активності; погіршення 

добробуту домогосподарств; посилення боргового тиску; 

підвищення тінізації економічної діяльності. Зовнішні загрози, а 

також неадекватний ним рівень корпоративного управління 

сприяє розвитку кризи банківської установи, зростанню 

ймовірності банкрутства, що зумовлює незадовільний рівень 

стійкості вітчизняної банківської системи, має глибокі негативні 

наслідки для економіки держави.  

Загроза визнання комерційного банку банкрутом має 

набагато масштабніші негативні економіко-соціальні наслідки, 

ніж банкрутство такого ж самого за розмірами підприємства. 

Неспроможність банківської установи погасити свої 

зобов’язання за пасивними операціями призводить до збитків 
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клієнтів, вкладників, акціонерів та держави. Таким чином, у 

банкрутстві банків не зацікавлений жоден суб’єкт 

макроекономічної системи, отже проблема фінансової стійкості 

комерційного банку має не тільки локальний (для окремого 

банку), але й загальнодержавний характер. Тому забезпечення 

фінансової стійкості комерційних банків є основою стабільної 

банківської системи, запорукою успіху економічних 

перетворень і макроекономічного розвитку, є предметом 

особливої уваги органів державної влади та громадськості. В 

умовах системної фінансово-економічної кризи, збиткової 

діяльності багатьох фінансових установ удосконалення 

управління фінансовою стійкістю комерційних банків набуває 

важливого значення.  

Вагомий внесок у розвиток науково-методологічних засад 

фінансової стійкості комерційних банків було здійснено такими 

зарубіжними дослідниками, як: Дж. К. Ван Хорн, Е. Дж. Долан, 

Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз та ін. Сучасні 

проблеми оцінки та забезпечення фінансової стійкості банків 

знайшли відображення також у наукових працях українських 

дослідників, зокрема: О. В. Дзюблюка, Ж. М. Довгань, 

О. Л. Малахової, Р. В. Михайлюк, В. І. Міщенка, 

Н. М. Шелудько та інших. 

Разом із тим, незважаючи на численні наукові здобутки, 

низка питань у визначеній сфері залишається недостатньо 

дослідженою. Особливо гостро стоять завдання у формуванні 

єдиного підходу до визначення економічної сутності фінансової 

стійкості комерційного банку, проведенні систематизації та 

класифікації чинників, що її формують. 

Об’єктивна потреба у вирішенні зазначених завдань 

зумовлює актуальність дослідження, підтверджує його 

практичне значення. 

Банківська система відіграє найважливішу роль у 

забезпеченні руху грошових потоків в економіці. Вона бере 

участь у виконанні основних функцій фінансової системи 

держави через забезпечення стабільності грошової одиниці; 

акумуляцію фінансових ресурсів та їх розподіл між суб’єктами 

господарювання; забезпечення безперебійного функціонування 
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платіжних систем, що сприяє розвитку торговельної галузі. В 

свою чергу торгівля, як провідний від діяльності сфери обігу, 

здійснює підтримку вітчизняного товаровиробника, сприяє 

бюджетоутворенню, стимулює розвиток інвестиційних процесів. 

Таким чином банківська система – одна з найважливіших і 

невід’ємних структур ринкової економіки. Як слушно зауважено 

О. В. Дзюблюк – розвиток банків, товарного виробництва та 

його обороту історично відбувався паралельно та історично 

переплітався [4]. При цьому банки, виступаючи посередниками 

у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну 

ефективність виробництва. Отже, банківська діяльність 

належать до особливого бізнесу, що характеризується як 

фінансове посередництво. Банки акумулюють капітали, 

заощадження населення та інші кошти, що вивільняються у 

процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове 

користування іншим економічним суб’єктам, які мають потребу 

у додатковому фінансуванні. У процесі діяльності банки 

створюють нові вимоги та зобов’язання, які стають товаром на 

грошовому ринку, що саме і становить сутність фінансового 

посередництва, яке має значні обсяги у сучасному фінансово-

економічному просторі. Викладене дозволяє стверджувати, що 

банки є частиною єдиного економічного організму, одним з 

найважливіших секторів економіки.  

Фінансовий стан банків та економіки в цілому – є двома 

сполученими посудинами. Від рівня їх стабільності та 

ефективності залежить не тільки їх власний розвиток, але й 

розвиток суспільних відносин у цілому. Ефективний розвиток 

банківської системи позитивно впливає на рівень інвестиційної 

активності, що забезпечує економічне зростання держави. З 

іншої сторони, ефективність функціонування банків залежить 

від макроекономічної стабільності та розвитку виробництва, 

оскільки в умовах кризи та зменшення інвестиційної активності 

основний центр тяжіння діяльності банків зміщується у 

напрямку спекулятивних, ризикових операцій. 

Узагальнючи можна відзначити, що ефективність 

економіки країни значною мірою зумовлена стабільною 

роботою банківської системи, а забезпечення фінансової 



211 
 

стійкості кожного комерційного банку є запорукою стійкої 

банківської системи. Адже тільки фінансово стійкий банк може 

продовжити свою діяльність при виникненні непередбачуваних 

подій або ризиків, забезпечуючи оптимальний перерозподіл 

капіталу в економіці з метою фінансування її розвитку.  

Дослідження сучасного стану банківської системи 

України довели, що, не дивлячись на позитивні зрушення, йому 

властиві певні проблеми, які потребують вирішення. 

За статистичними даними станом на 1 січня 2018 року 

ліцензію Національного банку України мали 82 банківські 

установи (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). Протягом 

2017 року кількість функціонуючих банківських установ 

скоротилася на 14 одиниць, з них – 4 банки не змогли виконати 

вимоги НБУ за нормативом мінімального розміру регулятивного 

капіталу і були перетворені у фінансові компанії, 1 банк було 

приєднано до іншого, 9 – визнано неплатоспроможними.  

Для відбиття повноти інформації наведемо узагальнені 

дані про динаміку зміни кількості банків за останні 10 років 

діяльності банківської системи України (рис.1). 

Загалом, за 10 останніх років кількість банківських 

установ в країні зменшилась більш ніж у 2 рази: з 175 у 2008 р. 

до 82 банків у 2018 р. 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України  

(побудовано авторами за даними [8]) 
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Причинами скорочення кількості банків в країні є 

цілеспрямована діяльність НБУ щодо реструктуризації 

фінансового сектору та перезапуску банківської системи, що 

пов`язана з необхідністю позбавлення від установ, які не мали 

наміру виконувати функції класичного фінансового 

посередництва і розглядалися акціонерами в основному як 

інструмент фінансування пов`язаних бізнесів. Застосовуючи 

належне банківське регулювання та ефективний нагляд, НБУ 

протягом останніх років провів очищення банківської системи, 

основною метою якого є її безпека та фінансова стабільність, 

захист інтересів вкладників і кредиторів. 

Частина банків, які припинили діяльність на фінансовому 

ринку, прийняли рішення щодо самоліквідації і одержали 

відповідну згоду НБУ. Причиною такого рішення власники 

назвали складне становище на ринку фінансових і банківських 

послуг та невизначеність щодо можливих напрямків і джерел 

подальшої капіталізації банку. Експерти зазначають, що з 

огляду на високу ризикованість банківської діяльності в Україні, 

що існує та з високою вірогідністю буде зберігатися ще 

достатньо довгий час у майбутньому, багато з власників 

комерційних банків, особливо невеликих, можуть вибирати 

самоліквідацію як більш раціональний варіант, ніж 

продовження діяльності і у подальшому. 

Частину банків позбавлено ліцензії внаслідок вживання 

НБУ заходів щодо забезпечення прозорості структури власності 

банківських установ, перевірки фінансового стану кінцевих 

бенефіціарів, суттєвого підвищення вимог до ділової репутації 

вищого банківського менеджменту та власників, а також 

внаслідок порушення банком чинного законодавства та/або 

здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам 

вкладників, акціонерів, кредиторів банку, втрати 

платоспроможності. Однією з вагомих причин визнання банків 

неплатоспроможними, крім порушення законодавства, що 
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регулює питання запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, був 

недостатній рівень їх капіталізації та неспроможність акціонерів 

забезпечити належний рівень фінансової підтримки. 

Під час реформування банківської системи України з 

01.01.2014 р. по 01.01.2018 р. внаслідок погіршення 

платоспроможності до 87 банківських установ було 

запроваджено тимчасову адміністрацію. На теперішній час 

тимчасова адміністрація продовжує працювати у двох 

комерційних банках. 

Внаслідок значних обсягів докапіталізації державних 

банків протягом 2017 року в структурі власності банківської 

системи України відбувались перегрупування. Станом на 01 

січня 2018 року структура власності активів банківської системи 

України була представлена наступним чином: банки з 

приватним українським капіталом складають близько 13%, 

банки іноземних банківських груп – 32%, державні банки – 55%. 

Нагадаємо, що з 10 лютого 2017 року рішенням 

Правління № 76-рш, НБУ застосовує нові критерії розподілу 

банків на окремі групи на 2017 рік: 

– банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава 

прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% 

статутного капіталу банку; 

– банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні 

пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним 

фінансово-банківським группам; 

– банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед 

кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних 

інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не 

менше ніж 50% статутного капіталу банку. 

Зростання частки державного сектора у банківській 

системі України у 2017 р. до 55% (на 3.6 в.п. проти 

попереднього року) має як позитивні, так і негативні наслідки: з 

одного боку, одержавлення «ПриватБанку» дозволило уникнути 

загальнодержавної фінансової катастрофи, а з другого – сприяло 
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націоналізації системного ризику. Ризики концентрації зросли в 

рази. Внаслідок вплив ринкових чинників та сил, які 

відповідають за саморегуляцію попиту та пропозиції на 

грошовому ринку, значно знижується, в свою чергу, частка 

впливу адміністративних рішень державних установ 

збільшується. Така ситуація створює додаткові ризики 

банківської кризи в майбутньому і знижує ефект від 

саморегулювання грошового ринку, що спричиняє одразу низку 

проблем у сфері банківського нагляду, регулюванні пріоритетів 

кредитного стимулювання реального сектору економіки В 

інтересах національної безпеки треба підвищити ефективність 

діяльності державних банків, але не допускати одержавлення 

банківського сектору в довгостроковій перспективі.  

 

Таблиця 1 – Основні показники результатів діяльності 

банківської системи України, млн.грн.[8] 
Показник 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Чистий процентний 
дохід 

49051 54086 39066 44169 53075 

Чистий комісійний 

дохід 

20999 23387 22568 24180 27467 

Результат від 
торговельних 

операцій 

3304 15511 21490   8243 7331 

Чистий операційний 
дохід від основної 

діяльності 

73354 92984 83124 76592 87873 

Чистий інший 

операційний дохід 

-7207  -5486  -3424  -1315 -4093 

Чистий операційний 

дохід 

66147 87498 79700 75277 83780 

Інший дохід 5566 5064   4577   5674 2418 

Загальні 
адміністративні 

витрати 

40672 44614 36742 39356 44189 

Відрахування в 
резерви 

27975 103297 114541 198310 48676 

Податок на прибуток 1630 -2383    -406     -418 3293 

Фінансовий 

результат 

поточного року 

1436 -52966 -66600 -159386 -24360 
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Згідно з оцінками Голови комісії з банківського аналізу 

Українського товариства фінансових аналітиків Віталія 

Шапрана на початок 2017 р. від банківської кризи наша держава 

та державні підприємства втратили в банках, які визнано 

неплатоспроможними, понад 19,5 млрд грн. [2] 

Але є й позитивні зрушення: громадяни України 

поступово повертають свої кошти у банки. Це, на думку 

українських аналітиків, свідчить про те, що банківська криза 

вступає у завершальний період і 2017-2018 рр. стануть роками 

відновлення та зростання. Ситуацію, що склалася після 

вимушеної націоналізації «ПриватБанку», необхідно 

використати як концепцію можливостей: банківській системі 

доцільно зробити крок назустріч реальній економіці, адаптувати 

та реалізувати успішно апробований у країнах ЄС досвід 

антикризових програм довгострокового рефінансування банків 

із залученням кредитних коштів, інвестицій і технічної 

допомоги міжнародних фінансових організацій. 

За підсумком 2017 року доходи банків України, у 

порівнянні з результатом минулого року, зменшилися на 6,53% і 

становили 178,23 млрд. грн. Водночас, витрати скоротилися на 

42,1% – до 202,59 млрд. грн. [1]. Фінансовий результат 

діяльності банківської системи України за підсумком 2017 року 

був негативним та становив -24,36 млрд. грн. ( у порівнянні з -

159,39 млрд. грн. за підсумком 2016 року), як наведено у табл.1, 

рис.2. 

Від’ємний результат банківської діяльності зумовлений в 

основному високими рівнями відрахувань у резерви 4 великими 

банками. За 2017 рік кількість банків, які показали негативний 

фінансовий результат скоротилася з 29 одиниць на початок року 

до 18 на кінець. 

У 2017 році обсяги чистого операційного доходу від 

основної діяльності збільшилися на 11,3 млрд. грн. (+14,73%). 

Загальна сума ЧОД станом на 01.01.2018 р. склала 87,8 млрд. 

грн. (за підсумком 2016 р. – 75,6 млрд. грн.). Збільшення доходів 

протягом 2017 року пов’язане в першу чергу зі зменшенням 

відрахувань у резерви, обсяг яких скоротився на 149,6 млрд. 



216 
 

грн., та станом на 01.01.2018 р. складав 48,7 млрд. грн., а також 

зростанням чистого процентного та чистого комісійного доходу. 

 

 
Рис. 2. Динаміка фінансового результату банківської 

системи України (побудовано авторами за даними [8]) 

 

За підсумком 2017 р. 18 із 82 функціонуючих банків 

отримали збитки на загальну суму 40,28 млрд. грн. Інші 

банківські установи, що завершили звітний період з позитивним 

результатом діяльності, отримали сукупно 15,92 млрд. грн. 

прибутку. 

Найбільш збитковими за результатами 2017 р. стали 

державний «ПриватБанк», а також 2 банки з російським 

капіталом: Промінвестбанк та ВТБбанк. На ці банківські 

установи за підсумком 2017 р. припадало 86,2% загального 

обсягу збитку, отриманого банківською системою України. 

Серед найбільш прибуткових за підсумком 2017 року були 

банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк Аваль, 

Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк. 

Прибутковість банку значною мірою впливає на його 

фінансову стійкість. Прибуток необхідний для створення 

адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і 

керівництва щодо вдосконалення банківських послуг, 

скорочення витрат, зростання капіталу, який дозволить 

поширити обсяг і якість банківських послуг.  
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У сучасних умовах господарювання аспект фінансової 

стійкості та надійності вітчизняних комерційних банків набуває 

особливого значення. Фінансова стійкість банків – це не тільки 

елемент сучасної політики їх виживання, але й стратегія 

розвитку кредитних установ. Формування ефективної 

банківської системи залишається одним з пріоритетних завдань 

на шляху до подолання кризового стану економіки України. 

На теперішній час в економічній літературі немає єдиного 

підходу щодо визначення поняття фінансової стійкості банку. 

Нерідко його отожнюють з такими економічними поняттями як 

надійність, платоспроможність, ліквідність. Це дуже важливі 

складові, однак врахування тільки їх під час визначення 

фінансової стійкості, на нашу думку, недостатньо. 

Свою характеристику терміну стійкості (надійності) надає 

О.Л Малахова, яка інтерпретує його як «здатність системи 

виконувати базові і нові функції незалежно від характеру 

зовнішніх впливів, у тому числі на основі якісної зміни власної 

структури» [7, с. 3]. На наш погляд, наведене визначення 

враховує серед внутрішніх чинників впливу тільки 

організаційні, залишаючи поза увагою економічні та 

технологічні чинники.  

Найчастіше категорія стійкості застосовується як 

характеристика складних динамічних систем, які схильні до 

впливу значної кількості чинників, у т.ч. чинників із 

випадковими характеристиками. Оскільки банк також є 

складною динамічною системою, яка функціонує в мінливих 

умовах ринкового середовища, його необхідно розглядати з 

точки зору системного підходу, однією з важливіших вимог до 

такої комплексної системи є забезпечення її надійності, або 

стану сталої рівноваги в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх  

чинників. Ця обставина надала можливість В.В. Коваленко  

визначити стійкість комерційних банків як – «здатність 

виконувати на заданому суспільством рівні притаманні йому 

функції і роль в економіці незалежно від впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які перешкоджають їх здійсненню» [6]. 

Узагальнюючи дослідження економічної категорії «стійкість, 

надійність банку» можна запропонувати таке визначення 
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фінансово стійкого банку: «Фінансово стійкий банк – це такий 

банк, який здатний у динамічних умовах ринкового середовища 

оперативно виконувати свої функції, забезпечувати надійність 

збереження та зростання вкладень юридичних та фізичних осіб, 

виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування клієнтів, 

проводити політику в інтересах суспільного розвитку, адекватно 

реагуючи на зовнішні та внутрішні дестабілізаційні чинники». 

Визначеня сутності фінансової стійкості комерційного 

банку доводить необхіність проведення систематизації та 

класифікації чинників, що її формують. 

Різноманітність чинників, що впливають на формування 

стійкості банку, різниця у характері, напрямах і формах 

виявлення викликає необхідність їх систематизації. 

Актуальність систематизації чинників впливу на фінансову 

стійкість банку зумовлена тим, що використовується, по-перше, 

як методологічний інструмент для дослідження фінансової 

стійкості, по-друге, як методологічна основа для виявлення 

кількісних залежностей від чинників, що її формують, по-третє, 

як основа для розробки конкретних управлінських рішень з 

підвищення фінансової стійкості. 

Відповідно до визначеної систематизації на фінансову 

стійкість комерційного банку впливають ряд чинників, які 

можна поділити на зовнішні та внутрішні, наведені на рис.3. 

До зовнішніх чинників слід віднести загальноекономічні 

та державно-правові, ступінь розвинутості банківської 

інфраструктури, наявність інформаційного, кадрового, 

наукового забезпечення банківської діяльності. Рівень 

надійності банківської системи і окремого банку обумовлено, 

перш за все, макроекономічним станом суспільства, розвитком 

національної економіки, специфікою інтеграції у міжнародну 

економіку, рівнем розвитку ринку. Важливе значення має і 

державно-правовий механізм, дієвість законодавчої бази, рівень 

її розвитку, ступінь правової та нормативної забезпеченості 

банківської діяльності. Загально визнано, що значний вплив на 

фінансову стійкість банків має політична стабільність 

суспільства. 
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Названі чинники впливають на джерела формування 

банківських ресурсів: можливість збільшення власних коштів за 

рахунок залучення коштів акціонерів та засновників, 

можливості залучення додаткових коштів господарюючих 

суб’єктів, коштів вкладників – фізичних осіб та інших коштів. 

Міжнародний досвід переконливо засвідчив, що 

економічне зростання можливе лише за умов ефективного 

розвитку банківської системи як одного з головних елементів 

ринкової економіки. В свою чергу розбудова економіки 

позитивно впливає на розвиток банківського сектору. 

До внутрішніх чинників, які обумовлюють фінансову 

стійкість банку, відносять кількісний та якісний потенціал 

банку, склад його клієнтів, якість внутрішнього механізму 

організації банку, професіоналізм кадрів. 

Узагальнюючи внутрішні чинники фінансової стійкості 

банку, можна виділити три групи чинників: 

- організаційні; 

- технологічні; 

- економічні. 

До організаційних чинників, які впливають на надійність 

та стабільність комерційного банку відносять: 

- стан банківського менеджменту; 

- здатність до інноваційних змін; 

- організаційну структуру банку. 

Оцінка стану банківського менеджменту передбачає 

аналіз досягнення цілей діяльності банку, максимально 

задоволених потреб клієнтів щодо обсягів, структури та якості 

банківських послуг, успішне вирішення виробничих та 

соціальних потреб колективу банку. 

До другої групи внутрішніх чинників, які забезпечують 

фінансову стійкість банку, відносять технологічні фактори, які 

включають його орієнтацію на розвиток сучасних банківських 

технологій та на потребу ринку у нових банківських продуктах. 

Відомо, що за останні роки світове банківське суспільство 

зробило значний крок уперед у модернізації банківських послуг. 

«Протягом останніх років світ змінився більше, ніж, напевно, за 

кілька попередніх тисячоліть. 
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Рис. 3. Чинники, що впливають на фінансову стійкість 

комерційного банку 
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Сьогодні індустрії, яких не було ще п’ять років тому – 

предмет загальної уваги, а молоді підприємці вибудовують свої 

мільярдні імперії швидше, ніж їхні досвідченіші конкуренти 

встигають змигнути оком», – зазначає Меттью Гріффін, один із 

провідних європейських фахівців у сфері підривних інновацій і 

нових технологій [3].  

Цифрова революція породила новий спосіб ведення 

бізнесу, який із жахаючою швидкістю руйнує споконвічне 

посередництво. Як прогнозують експерти, у найближчі роки з 

фінансового ринку зникнуть пластикові картки, більшість банків 

із відділень перейдуть в інтернет, а всі грошові операції 

користувачі виконуватимуть зі смартфонів. 

Фінансово-технологічні компанії уже почали впливати на 

банківську галузь через криптовалюту, технологію блокчейн. У 

Великобританії з’явилося нове покоління банків (так звані 

«банки-челенджери»), які спеціалізуються виключно на наданні 

цифрових послуг. Інші прогресивні світові банки швидко 

відреагували на діджиталізацію ринку і розпочали 

співпрацювати з фінтех-компаніями з метою розробки нових 

пропозицій для користувачів.  

Як зазначають фінансові експерти: «Фінтех активно 

змінює банківський ландшафт, але банки нікуди не зникнуть: 

вони інтегрують кращі фінтех-рішення, будуть працювати над 

розробками інтерфейса користувача, акцентуючи увагу на 

максимізації зручності, використовувати блокчейн, смарт-

контракти, API-архітектуру (втім скурпульозно рахуючи 

доходи, витрати і ризики: замість фінансових, на перший план 

вийдуть операційні, наприклад фрод і кіберризики)» [3]. 

Значний вплив на фінансову стійкість комерційних банків 

мають економічні чинники. 

Відомо, що фінансовий стан банку, як і будь-якого 

економічного інституту, залежить від таких складових, як: 

- достатність (адекватність) капіталу; 

- структура активів і пасивів; 

- прибутковість; 

- ліквідність. 
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Достатність капіталу, якість активів і пасивів, 

прибутковість і ліквідність є загальновизнаними економічними 

чинниками, які активно впливають на стан фінансової стійкості 

банку. Достатність капіталу, або інакше капітальна адекватність 

масштабу операцій, що здійснюються банком, дозволяє банку 

залишатись платоспроможнім при негативних зовнішніх 

чинниках. Достатність капіталу залежить, по-перше, від обсягу 

операцій банку по залученню тимчасово вільних фінансових 

ресурсів юридичних та фізичних осіб; по-друге, від розміру 

ризиків по активним операціям. Оптимальна банківська 

політика в області капіталізації полягає у підтримці 

прийнятного рівня ризику шляхом збільшення власного 

капіталу. 

Важливе значення для визначення стійкості кредитної 

установи має якість активів та пасивів (ресурсної бази). Якість 

активів визначається з точки зору їх ліквідності та 

прибутковості. Якість пасивів характеризують стабільністю 

ресурсної бази, вартістю капіталу, залежністю від зовнішніх 

джерел фінансування, зокрема міжбанківського ринку 

короткострокових капіталів. 

Значною мірою фінансова стійкість кредитної установи 

залежить від її прибутковості. Вимоги до сталої прибутковості 

комерційного банку завжди зтикаються з обмеженням відносно 

його ліквідності та платоспроможності. Конфлікт між 

прибутковістю та ліквідністю є ключовим, від його вирішення 

залежить фінансова стійкість кредитної установи. Керівництво 

банку вимушено балансувати між інтересами акціонерів, які 

зацікавлені у більш високих прибутках, що можуть бути 

отримані через кредитування сумнівних позичальників з 

високим ступенем ризику, і клієнтами, які вимагають 

безумовного виконання банком своїх зобов’язань, які виникають 

при вилученні їх вкладів. 

Починаючи з грудня 2017 року, НБУ запроваджує 

обов’язкову щорічну оцінку стійкості банків. Оцінка 

проводитиметься в декілька етапів, і передбачає перевірку 

аудиторськими фірмами якості активів платоспроможних банків 

та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, оцінку 
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достатності їх капіталу. Для банків зі значним впливом на 

стабільність банківської системи також буде додатково 

проводитися стрес-тестування достатності капіталу банку за 

базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями на 3-

річну перспективу. У разі, якщо банк не проходить стрес-

тестування, або забезпечення за кредитними операціями є 

неякісним, приймається рішення щодо його докапіталізації. 

Враховуючи визначені чинники впливу, можна 

конкретизувати визначення фінансової стійкості комерційного 

банку: охарактеризувавши її як «такий стан фінансових ресурсів 

комерційного банку, який забезпечує інноваційний розвиток 

діяльності банку, підвищення його конкурентоспроможності на 

основі зростання прибутку і капіталу при збереженні 

платоспроможності, ліквідності та кредитоспроможності в 

умовах ризику, зумовленного впливом дестабілізуючих 

зовнішніх та внутрішніх чинників».  

Підсумовуючи, зазначимо, що визначення сутності 

фінансової стійкості комерційного банку, систематизація і 

класифікація чинників, що впливають на її рівень, створюють 

підгрунтя для ефективного управління нею.  
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