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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКУ 

Фінансова стійкість банку є важливим фактором забезпечення довіри до 

нього та визначає здатність банку ефективно протидіяти негативним факторам. 

Саме фінансово стійкий банк зможе відповідати за своїми зобов’язаннями й 

забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для функціонування у 

конкурентному середовищі навіть при виникненні непередбачуваних подій. 

Думки вчених різняться щодо трактування сутності поняття «фінансова 

стійкість». Вважаємо, що найбільш вдало надає визначення О.В. Дзюблюк, який 

в своїх роботах зазначає, що стійким є той банк, який здатний витримати 

максимальний, граничний рівень непередбачуваних втрат, за котрого він зберігає 

стан ефективного функціонування [1, с.29]. 

На нашу думку, найбільш дієвим в управлінні фінансовою стійкістю банку 

є механізм державного регулювання та нагляду (рис. 1). Державне регулювання 

діяльності банків здійснюється Національним банком України через 

встановлення обов'язкових економічних нормативів, визначення норм 

обов'язкових резервів та постійного нагляду за діяльністю банків [2].  

Завдяки встановленню таких нормативів та вимог до банків, а також 

шляхом здійснення контролю за їх дотриманням, НБУ забезпечує достатній 

рівень фінансової стійкості банку з першого дня його функціонування.  

На сьогоднішній день в Україні відбувається погіршення ситуації в 

банківському секторі. За даними проведеного експрес-стрес-тестування у 2020 

році 9 банків потенційно можуть потребувати докапіталізації на суму 10,3 млрд 

грн [3]. 
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Рис.1. Механізм державного регулювання та нагляду 

Джерело: складено автором на основі [2,4]. 
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Зважаючи на ситуацію, вважаємо, що для підвищення рівня фінансової 

стійкості банку доцільно вжити таких заходів: підвищити капіталізацію банків; 

здійснити підвищення розміру резервних фондів; оптимізувати обов'язкові 

вимоги щодо мінімального розміру регулятивного капіталу, яких мають 

дотримуватися комерційні банки; систематизувати обов’язкові економічні 

нормативи, що дасть змогу підвищити ефективність банківського регулювання 

та нагляду; впровадити більш жорсткі вимоги до новостворюваних банків, 

активізувати процеси реорганізації та реструктуризації банків (законодавче 

врегулювання заходів по стабілізації діяльності банків).  

В результаті дослідження ми виявили, що забезпечення фінансової 

стійкості банківської системи напряму залежить від дій органів державної влади. 

Представлений механізм державного регулювання та нагляду, на нашу думку, є 

найбільш дієвим з існуючих механізмів, в процесі управління фінансової 

стійкістю як окремого банку, так і всіх функціонуючих банків в Україні. Саме 

тому, задля підвищення рівня фінансової стійкості банків необхідно об'єднати 

зусилля всіх гілок влади та впровадити в дію запропоновані нами заходи. 
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