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Ефективність економіки країни значною мірою залежить від 

ефективності процесів функціонування банківського сектору. Більшість 

суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності та розміру, тісно 

взаємопов’язані з банківськими установами в частині залучення кредитних 

ресурсів, розміщення коштів на депозитах, розрахунково-касового 

обслуговування, відкриття рахунків, безготівкового переказу та багато 

іншого. Тому ключовим фактором є залежність фінансової стійкості інших 

господарюючих суб’єктів від фінансової стійкості банку [1].  

Фінансова стійкість банку залежить від багатьох чинників, на основі 

яких можна виділити наступні види фінансової стійкості, які розглядаємо 

окремо [2]: стійкість капітальної та ресурсної бази; організаційно-структурна 

стійкість; комерційна стійкість. 

Основними чинниками, що впливають на фінансову стійкість, 

зазначимо наступні: розмір комерційного банку та кількість операцій, на 

здійснення яких установа має ліцензію; ефективність формування кредитної 

політики банку, порядку встановлення, нарахування та сплати відсотків за 

кредитними угодами;  надійність позичальників; обслуговування бюджетних 

організацій; залежність банківської установи від зовнішньоекономічної 

ситуації; наявність власних фінансових ресурсів та здатність вчасно 

розрахуватися за своїми зобов’язаннями; ступінь довіри до банківської 

установи з боку населення [3, с. 13-15]. 
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На сьогодні актуальним є широке розуміння фінансової стійкості, а 

саме як загальноекономічної категорії, системної характеристики стану 

комерційного банку при якому, незважаючи на різноманітний коротко– або 

довготривалий вплив факторів та ризиків, дотримується повноцінність 

роботи банку, збалансованість та взаємоузгодженість його основних 

структурних елементів, що в результаті забезпечується реалізацією стратегії 

розвитку комерційного банку [4, с. 29]. 

Крім того, зазначимо, що «банк – це складна динамічна система, що 

постійно розвивається відповідно до вимог ринкового конкурентного 

середовища. 

Зміст поняття «фінансова стійкість» необхідно розглядати у двох 

аспектах: “статична фінансова стійкість” як дотримання параметрів 

діяльності банку (капітал, ліквідність, платоспроможність, прибутковість, 

рівень проблемних активів тощо) в допустимих межах та “динамічна 

фінансова стійкість” як врівноважене і збалансоване зростання позитивних 

та зниження негативних параметрів діяльності банку в межах допустимого 

ризику відповідно до визначеної системи стратегічних і поточних цілей його 

функціонування, яке виключає можливість виникнення неврівноважених 

станів у системі показників діяльності банку» [5, с. 52-53]. 

В умовах ринкової економіки банки мають надзвичайно великі 

можливості як позитивно, так і негативно впливати на економічні процеси, 

тому їх діяльність завжди перебуває під особливою увагою держави і 

потребує постійної регламентації. 

З’ясування основних причин, які зумовлюють необхідність 

регулювання банківської діяльності з метою забезпечення їх фінансової 

стійкості, дасть змогу дослідження ролі банків у сучасній економіці.  
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Необхідність і значущість державного регулювання фінансової 

стійкості банків визначається тим, що вони відіграють надзвичайно вагому 

роль у сучасному економічному розвитку і водночас несуть у собі небезпеку 

підвищеного ризику, обумовленого специфікою банківської діяльності та 

прагненням банків як господарюючих суб’єктів отримати максимум 

прибутку. 
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