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ВСТУП 

Актуальність роботи. Кризові явища, з якими зіткнулась вітчизняна 

фінансова система внаслідок економічної та політичної кризи останніх років, 

суттєво вплинули на ринкову кон’юнктуру та умови, в яких функціонують 

вітчизняні банки. Проблеми, з якими зіткнулись окремі банки, а саме 

неспроможність нейтралізувати ризики діяльності, зростання рівня токсичних 

активів, проблеми з ресурсною базою поставили під загрозу не лише прибутковість 

діяльності банків, але й взагалі їх функціонування та стабільність банківської 

системи України в цілому. Головним завданням, яке постає перед вітчизняною 

банківською системою, є підтримка на належному рівні її фінансової стійкості, що 

дає змогу банкам виконувати функції із забезпечення економіки достатньою 

кількістю фінансових ресурсів. 

Зазначені процеси набувають особливого розмаху в умовах глобалізації та 

інтенсифікації банківського бізнесу, посилення конкурентної боротьби та 

збільшення можливих загроз кредитної безпеки, що зумовлює необхідність 

впровадження науково обґрунтованих, адаптованих до реалій банківської діяльності 

методології, передових банківських технологіях та світовому досвіді оцінювання 

фінансової стійкості як окремих банків, так й банківської системи в цілому. 

Мінливі умови зовнішнього середовища, поява нових чинників впливу на 

стійкість окремих банків, що відтам впливає на стійкість та сталий розвиток 

банківської системи, потребують постійного моніторингу та вдосконалення методів 

оцінки фінансової стійкості банків є питанням, яке не втрачає своєї актуальності та 

потребує постійного дослідження та вдосконалення. 

Проблемам фінансової стійкості банків та її оцінки присвячено праці багатьох 

провідних зарубіжних і вітчизняних учених. Серед зарубіжних фахівців, які 

приділили увагу даній тематиці, можна назвати таких авторів, як: І. Амелін, К.Дж. 

Барлтроп, Л. Батракова, Д. Блекуелл, Е. Гілл, Е. Делан, Д. Кидуелл, Р. Коттер, А. 

Крутов, О. Лаврушин, Д. МакНотон, Ю. Масленченков, Г. Панова, Р. Петерсон, Е. 

Рід, П. Роуз, Дж. Сінкі та ін. Серед вітчизняних економістів слід відмітити праці В. 

Вітлінського,  А.  Герасимовича,    А.  Єпіфанова,  М.  Звєрякова,  В.  Коваленко,  В. 
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Кочеткова, Л. Кузнєцової,  А.  Мороза,  А. Пересади,  М.  Савлука, І.  Сала,  О. 

Сергєєвої, О. Шевцової та інших. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених із цієї проблематики 

варто зауважити, що потреба в її подальшому дослідженні зумовлюються 

мінливістю середовища, в якому функціонують банки, що призводить виникнення 

як нових чинників впливу на фінансову стійкість банків, так й до нових наслідків 

впливу вже визначених чинників, що зумовлює потребу в постійному 

вдосконаленні або розробці нових методів оцінки фінансової стійкості банків. 

Актуальність визначених проблем зумовила вибір теми, окреслила об’єкт та 

предмет дослідження, його мету та основні завдання 

Метою випускної роботи є узагальнення методів та підходів до оцінки 

фінансової стійкості банків та визначення напрямів їх вдосконалення з урахуванням 

чинників, що впливають на фінансову стійкість банків. 

Для досягнення мети в роботі було визначено наступні завдання: 

– з’ясувати економічну сутність фінансової стійкості банку та визначити 

чинники, що на неї впливають; 

– узагальнити наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банку; 

– надати оцінку правовому забезпеченню регулювання та нагляду за 

фінансовою стійкістю банку; 

– проаналізувати показники фінансової стійкості банківської системи України; 

– проаналізувати показники  фінансової стійкості ПАТ «Банк Восток»; 

– дослідити світовий досвід та підходи до оцінки фінансової стійкості банків; 

– визначити проблеми та шляхи удосконалення методів оцінки фінансової 

стійкості банків. 

Об’єктом дослідження є оцінка  фінансової стійкості банків. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних 

положень щодо визначення фінансової стійкості банків. 

Методи дослідження. У процесі роботи використовувались такі методи 

досліджень: абстрактно-логічний – для аналізу наукової літератури (при визначенні 

сутності фінансової стійкості банків, чинників впливу на фінансову стійкість банків, 
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узагальненні світового досвіду методів оцінки фінансової стійкості тощо), 

статистично-економічний – для оцінки фінансової стійкості банківської системи 

України та ПАТ «Банк Восток», оцінки чинників впливу на фінансову стійкість 

банків; системного підходу – для обґрунтування висновків і пропозицій щодо 

напрямів удосконалення методів оцінки фінансової стійкості  банків. 

Інформаційною базою дослідження є наукові дослідження,  зокрема 

монографії та наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів; 

нормативно-правові акти, зокрема закони України, нормативно-правові акти 

центральних органів влади, постанови та інструкції НБУ. Інформаційними 

джерелами для аналітичних розрахунків слугували офіційні дані НБУ, фінансова 

звітність ПАТ «Банк Восток», аналітичні дані Банку міжнародних розрахунків, 

Світового банку, відомості, що розміщені на офіційних сайтах інших державних 

установ. 

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження 

полягає в поглибленні наукового обґрунтування методів оцінки фінансової стійкості 

банків. Результати дослідження опубліковано у наступних статтях та доповідях на 

наукових конференціях: 

1. Сараін Ю.В. Світовий досвід оцінки фінансової стійкості банківських 

установ: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6 грудня 2017 

р. - Кременчук, 2017. - 215 с. – С. 78–79. 

2. Сараін Ю.В. Оцінка фінансової стійкості банківських установ з 

використанням методики «RATE» / Ю.В. Сараін // Збірник наукових праць студентів 

кредитно – економічного факультету Одеського національного економічного 

університету / Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 217-223. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 

Роблячи висновок, можна сказати, що фінансова стійкість - це визначальна 

характеристика банку, що показує здійснення ефективної діяльності, що дозволяє 

банку відповідати за всіма своїми зобов’язаннями не зважаючи на вплив 

різноманітних факторів. 

Як вже зазначалось основною метою оцінки фінансової стійкості банку - 

забезпечення умов існування та активної діяльності комерційного банку. Фінансова 

стійкість банку залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Проаналізувавши фактори, що впливають на фінансову стійкість банків, можемо 

говорити, що на фінансову стійкість банку впливає безліч факторів як зовнішні так і 

внутрішні, що в свою чергу також класифікуються за ознаками. Варто підкреслити, 

що кожен з факторів може впливати на фінансову стійкість як позитивно так і 

негативно, тож банківській установі необхідно постійно досліджувати фінансовий 

стан банківської системи, конкурентів, а також свою показники стабільності. Це в 

свою чергу дозволить уникнути негативних наслідків та в майбутньому отримати 

прибутки. 

Проблема оцінки фінансової стійкості банків України на сьогодні є актуальною 

та продиктована реаліями економічного життя суспільства. Загальна характеристика 

методів аналізу фінансового стійкості комерційних банків свідчить, що - кожний 

окремо взятий метод має як певні переваги так і певні недоліки. Однак, слід 

зазначити, що всі способи оцінювання фінансового стану комерційних банків не 

надають необхідну інформацію, на основі якої можна зробити висновок щодо 

фінансової стійкості банку і потребують доопрацювання. Різна концепція 

застосування методів та різні алгоритми 

Отже, комплексний аналіз фінансової стійкості банківської установи дає 

можливість визначити фінансовий стан банку, розмір доходів від здійснення 

банківської діяльності, степінь ризику окремих операцій, рівень ризику тих чи 

інших банківських операцій. 
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ПАТ «Банк Восток» на сьогодні один із стабільних універсальних банків 

України, який за розмірами активів ПАТ «Банк Восток» входить в 30 найкрупніших 

банків. Банк пропонує повний комплекс сучасних фінансових та платіжних 

інструментів, що допомагають організаціям досягнути комерційного успіху, а 

людям - підвищити рівень добробуту. Оперативність та клієнторієнтовність в 

обслуговування є основною характеристикою ПАТ «Умовний банк». 

Аналіз капіталу банку довів, що капітал банку є достатнім для запобігання 

ризиків, оскільки темпи росту капіталу більші, ніж темпи росту активів. Важливу 

роль у формуванні ресурсної бази банку відіграють депозитні операції. Так, за 

аналізовані 5 років кошти фізичних та юридичних осіб в пасивах банку мають 

тенденцію до зростання, що свідчить про вдало обрану стратегію розвитку банку. 

Найбільшу частку в структурі активів займають кредити та заборгованість 

юридичних осіб, питома вага яких у загальних активах банку 70,05%. Протягом 

останніх 5 років частка показника була стабільною, але помітні коливання відбулися 

у 2015 – 2016 роках. Так, у 2015 році порівняно з 2014 питома вага кредитів та 

заборгованості юридичних осіб зменшилась на 16,17 в.п., після чого в наступних 

періодах відбувалося збільшення обсягів кредитування. При цьому, частка 

проблемних кредитів у загальному кредитному портфелі протягом аналізованого 

періоду не перевищувала 3%. 

Зазначені показники свідчать про зважену політику управління ризиками банку. 

Проведений аналіз основних показників діяльності ПАТ «Банк Восток» дає 

можливість говорити, що хоч певні показники оцінки фінансового стану банку в 

аналізованому періоді мали тенденцію до зменшення, то перш за все це було 

пов’язано з нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні, але в 

цілому за досліджуваний період стабільність банку значно підвищилася. 
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