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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВ 
 
У статті розглянуто проблему управління фінансовою стійкістю банків, обґрунтовано теоретичні засади фінансової 

стійкості комерційних банків та запропоновано механізм управління фінансовою стійкістю як форми її практичного 
забезпечення в сучасних умовах. 

The problem of financial stability of banks, theoretical foundations of financial stability of commercial banks and the 
mechanism of financial stability as a form of practical support in modern conditions is considered in the article. 
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прибутковість банку, ліквідність, капіталізація комерційного банку. 

 
Постановка проблеми. В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від 

часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній 
країні стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить від надійності банківського 
сектору. Визначальними факторами при формуванні довіри з боку вкладників, партнерів, інвесторів до 
банків є фінансова стійкість та стабільний розвиток останніх. Зокрема, фінансова стійкість та стабільний 
розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банків, а й їх стратегічними завданнями, від 
чого, в свою чергу, залежатиме динамічність ринкових перетворень та підвищення соціальних стандартів. 

Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків – складна та до кінця не 
розв’язана, не породжена сьогоденням, так як має корені й у минулому. Вона присутня у розвинутих країнах 
ринкового типу і набула загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою зумовлено 
специфікою розвитку вітчизняних банків. Саме тому ефективне управління і забезпечення власної 
фінансової стійкості має бути обов’язком та основним стратегічним завданням кожного комерційного банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблематики займались як 
зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості 
банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці, як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. 
С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Ними обґрунтовано місце фінансової стійкості у фінансовому 
менеджменті, її показники та критерії. Також значні напрацювання російських науковців: Л. П. Бєлих, М. З. 
Бора, В. В. Іванова, С. І. Кумок, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Панової, Л. С. Сахарової, О. Б. Ширінської, Г. Г. 
Фетисова, якими визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу фінансової стійкості. 

Даним аспектам приділили увагу й такі вітчизняні науковці, як О. Д. Вовчак, О. В. Дзюблюк, Ж. М. 
Довгань, О. Д. Заруба, А. М. Мороз, М. І. Савлук, розглядаючи загальні питання фінансового аналізу 
діяльності банків та менеджменту; В. В. Вітлінський, В. П. Пантелєєв та С. П. Халява, Н. М. Шелудько, 
досліджуючи теоретичні аспекти та проблеми регулювання фінансової стійкості банків; Л. А. Клюско, С. А. 
Святко, Є.В.Склеповий, Л. Ю. Петриченко, Р. І. Шіллер – при визначенні складових стійкості, розгляді 
питань аналізу та оцінки фінансової стійкості банку; В. М. Кочетков – при обґрунтуванні методологічних та 
організаційних засад управління фінансовою стійкістю банків. 

Варто зазначити, що досі нема єдиного загальноприйнятого тлумачення поняття «фінансова 
стійкість» комерційного банку та чіткого, цілісного механізму управління останньою. Зазначене обумовлює 
необхідність ґрунтовного дослідження як у теоретичному, так і в практичному планах базових аспектів 
управління фінансовою стійкістю комерційних банків.  

Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад фінансової стійкості комерційних банків та 
розроблення основ механізму управління фінансовою стійкістю як форми її практичного забезпечення в 
сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Значення терміну «фінансова стійкість», як правило, досить часто 
трактується залежно від контексту, використання аналітичних методів та рівня систем, що розглядаються. 
Такий підхід характеризується відсутністю суворої обґрунтованості та чіткості визначень і досить часто стає 
причиною змішування понять і невизначеності категорії. 

В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття фінансової стійкості 
комерційного банку. Нерідко його ототожнюють з такими економічними поняттями, як надійність, 
платоспроможність, ліквідність. Так, деякі автори стверджують, що фінансова стійкість банку визначається 
рівнем його ліквідності та платоспроможності. Слід зауважити, що ліквідність комерційного банку 
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характеризує механізм перетворення фінансових чи матеріальних активів у грошові кошти з метою 
своєчасного виконання зобов’язань, а платоспроможність визначається здатністю банку своєчасно і 
повністю виконати свої платіжні зобов’язання. Це дуже важливі складові, але врахування тільки їх під час 
визначення фінансової стійкості банку є недостатнім. 

Інші фахівці стверджують, що стійкість банку залежить від збалансованості його активів і пасивів, 
якості кредитно-інвестиційного портфеля і кількості клієнтів. Цей підхід викликає певні зауваження: по-
перше, в ньому не враховуються такі важливі складові, як прибутковість, платоспроможність та ліквідність 
банку; по-друге, твердження, що фінансова стійкість банку залежить від кількості клієнтів, є недостатнім 
для пояснення цієї взаємозалежності. 

В.П. Пантелєєв і С.П. Халява визначають фінансову стійкість як своєрідне перевищення доходів над 
витратами. Твердження, що фінансова стійкість банку визначається рівнем його прибутку і сумою 
сплачуваних дивідендів, видаються дуже спірними. Безумовно, рівень прибутку є важливим узагальнюючим 
показником банківської діяльності, але для визначення фінансової стійкості потрібно знати, за рахунок яких 
джерел його отримано і як він був розподілений. Ознакою фінансової стійкості, насамперед, є стабільність 
джерел доходу банку. Рівень дивідендів, що сплачуються, також не може бути показником 
високоефективної діяльності банку, незважаючи на його привабливість для акціонерів [1, с. 39]. 

Ю. С. Маслєнченков ставить фінансову стійкість у залежність від відповідності діяльності банку 
нормативним узагальнюючим показникам, які синтезують характеристики економічних складових стійкості: 
обсяг і структура власних коштів, рівень доходів прибутку, достатність капіталу, мультиплікативна 
ефективність власного капіталу, норма прибутку на власний капітал, ліквідність, створення доданої вартості 
банком. 

Н. Шелудько пропонує таке визначення фінансової стійкості: «Це динамічна інтегральна 
характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно 
виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища». Проте, у 
цьому твердженні дається дуже вузьке визначення комерційного банку як системи. По-друге, незрозумілим 
є ставлення до показників платоспроможності та ліквідності і важливості їх для визначення фінансової 
стійкості [1, с. 40]. 

Деякі автори роблять спробу визначити фінансову стійкість у межах певних показників. Вони 
формують групу коефіцієнтів для оцінки фінансової стійкості комерційного банку на основі аналізу джерел 
його коштів, залежності від кредитів, розміру власних коштів відносно залучених та ін. Але в цьому випадку 
вибір показників обмежується показниками, що характеризують переважно пасиви балансу банку без 
врахувань змін в активі. Автори на свій розсуд формують перелік показників та їх пріоритетність за 
відсутності єдиних нормативних критеріїв, які характеризують фінансову стійкість комерційного банку. 

Можна виділити низку суттєвих недоліків притаманних розглянутим визначенням фінансової 
стійкості комерційного банку. По-перше, методологія і практика визначення фінансової стійкості ще не 
повною мірою охоплюють основні аспекти цього процесу у взаємозв’язку і взаємообумовленості, а система 
показників, які використовуються, являє собою зведення особистих відокремлених характеристик, часто не 
пов’язаних між собою, що суттєво ускладнює визначення і забезпечення фінансової стійкості комерційного 
банку. По-друге, недостатньо повно враховуються фактори, що мають вплив на стійкість комерційного 
банку. По-третє, недостатньо розроблені методологічні аспекти формування фінансової стійкості 
комерційного банку і відсутні методичні підходи до прогнозування фінансової стійкості комерційного 
банку. 

Отож, існують різні підходи до визначення поняття фінансової стійкості. Його часто ототожнюють з 
іншими термінами – надійністю, фінансовою стабільністю, платоспроможністю, ліквідністю, 
прибутковістю, фінансовою стійкістю. Тому слід відокремити такі концептуальні положення [2, с. 26]: 

1) надійність комерційного банку є однією зі складових такого інтегрованого показника, як 
фінансова стабільність, яка, в свою чергу, свідчить про наявність певних умов для ефективного 
використання ресурсів протягом тривалого періоду. Фінансова стійкість є складовою такого показника, як 
надійність комерційного банку; 

2) платоспроможність можна виокремити як складову частину показника фінансової стійкості 
комерційного банку, тобто поняття «фінансова стійкість комерційного банку» ширше, ніж поняття 
«платоспроможність комерційного банку»; 

3) ліквідність та прибутковість – це показники, які деталізують поняття платоспроможності 
комерційного банку. 

Фінансова стійкість характеризує фінансовий стан банку як статичну, незмінну величину, за якої 
відсутній розвиток. 

Фінансова стійкість комерційного банку – це складова характеристика фінансової стабільності, його 
надійності, показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість та ризик 
комерційного банку. 

Також, слід зазначити, що розрізняють такі поняття як «поточна фінансова стійкість» та 
«перспективна фінансова стійкість». Поточна фінансова стійкість – це ситуативна характеристика банку на 
момент проведення аналізу. Перспективна фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові 
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можливості банку протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, тобто ймовірність того, що 
банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані. Але такий підхід до визначення перспективної 
фінансової стійкості комерційного банку дещо звужений. Оскільки перспективна фінансова стійкість 
комерційного банку характеризує, насамперед, наскільки стабільним є його фінансові можливості, то для її 
оцінювання, доцільно використовувати також показники, які характеризують варіативність коефіцієнтів 
капітальної стійкості, ліквідності, прибутковості та ризику комерційного банку [3, с. 60]. 

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає об’єктивне визначення її 
поточного й бажаного стану, скоординоване управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір 
таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Зокрема, це може бути 
впорядковано та відображено у сформованому цілісному механізмі.  

Таким чином, механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків може бути визначено 
як сукупність методів та інструментів управління, що суб’єкти управління застосовують і спрямовують на 
забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Механізм управління фінансовою стійкістю є 
цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні заходи банківського 
менеджменту з управління фінансовою стійкістю комерційних банків. Для чіткого розподілу 
функціональних обов’язків суб’єктів управління та методів регулювання фінансової стійкості необхідно 
виділити у механізмі управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та елементи. Кожний блок 
даного механізму складається з певних елементів, які, в свою чергу, йому підпорядковані та визначають 
зміст того чи іншого блоку. Cкладовими блоками механізму є наступні [4, с. 48] (рис. 1):  

1) суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків;  
2) об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків;  
3) процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що охоплює наступні елементи: 

методи управління та інструменти управління. 
 

 

 
 

Рис. 1. Механізм управління фінансовою стійкістю комерційного банку 
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Перший блок даного механізму охоплює суб’єктів управління, якими є відповідальні особи чи 
групи осіб, органи банківського регулювання, які уповноважені приймати управлінські рішення та вживати 
відповідні заходи щодо здійснення регулювання, контролю за всіма стадіями процесу управління 
фінансовою стійкістю банків. Суб’єкти управління мають відповідати за ефективність та безперервність 
функціонування механізму управління фінансовою стійкістю банків. Від компетентності управлінців, якості 
менеджменту залежатиме рівень фінансової стійкості кожного банку. 

Складовими елементами даного блоку є наступні: по-перше, на мікроекономічному рівні, тобто 
рівні окремого комерційного банку (суб’єкти внутрішнього управління) – члени Правління банку і Ради 
директорів, особи, які обіймають керівні посади, команда менеджерів, які мають безпосереднє відношення 
до процесу управління фінансовими ресурсами та ризиками банку; по-друге, на макроекономічному рівні 
(суб’єкти зовнішнього управління) головним суб’єктом управління виступає центральний банк, зокрема 
Національний банк України, що виконує функції регулювання і нагляду за діяльністю банків відповідно до 
Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про Національний банк».  

Другий блок механізму охоплює об’єкт управління, яким є фінансова стійкість комерційного банку, 
що визначається через наступні характеристики: рівень капіталізації; якість активів; якість зобов’язань; 
рівень платоспроможності та ліквідності; рівень прибутковості; якість управління капіталом, активами й 
зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю; рівень чутливості банку до ризиків і 
якість управління ними. 

Надзвичайно важливою характеристикою, за якою доцільно судити про фінансову стійкість 
окремого комерційного банку, є рівень його капіталізації. Саме достатній обсяг власного капіталу (як 
грошові кошти, так і виражене у грошовій формі ліквідне майно) забезпечують економічну самостійність, 
прибуткову діяльність на ринку фінансових послуг, що в кінцевому підсумку позитивно позначається на 
фінансовій стійкості комерційного банку. Хоча власний капітал банку й займає незначну частку в загальній 
сукупності ресурсів банку, проте відіграє визначальну роль в процесі його діяльності. 

Важливими характеристиками фінансової стійкості комерційного банку є якість активів і якість 
зобов’язань банку. Якість активів характеризують неоднаково, зокрема, визначають дохідність активів, 
рівень ризику, частку працюючих активів, рівень диверсифікованості, частку непрацюючих та 
неприбуткових активів. Поняття «якість активів» відображає саме ступінь (величину) закладеного в активах 
ризику. Якість активів обернено пропорційна до частки безнадійних та неповернутих коштів за кредитними 
операціями. Щодо ризикових активів, то треба, щоб їх частка не була як надмірно високою, так і надмірно 
низькою, оскільки це неґативно впливає на фінансову активність банку. Таким чином, якість активів може 
бути оцінена з точки зору рівня їх ліквідності, ризикованості та рентабельності. 

Якість зобов’язань оцінюють стабільністю поповнення ресурсної бази, вартістю залучених коштів, 
чутливістю до змін процентних ставок та рівнем залежності від позичок на міжбанківському ринку 
кредитних ресурсів. Варто зауважити, що зобов’язання банку аналізують залежно від термінів залучення та 
розмірів зобов’язань. Завдяки аналізові можна визначити динаміку кожного з елементів сукупності 
зобов’язань банку. 

Рівень прибутковості – одна з важливих характеристик фінансової стійкості комерційного банку. 
Зокрема, як зазначено у праці Е. А. Тарханової, «прибуток є об’єктивним чинником, який відображає стан 
життєвого циклу виробничих та фінансових структур у процесі проходження ними кожного етапу їх 
розвитку: становлення, піднесення, зрілість та спад». 

Зростання прибутку сприяє поповненню резервних фондів з метою покриття збитків від проведення 
кредитних операцій, позитивно позначається на можливості підвищувати рівень дивідендних виплат 
акціонерам. Окрім того, у випадку підвищення прибутковості зростає курс акцій банку, він має здатність до 
здійснення додаткової емісії цінних паперів, що дає змогу поповнювати капітал, тим самим підвищуючи 
рівень його достатності й у кінцевому підсумку позитивно відображається на стійкості фінансового стану 
банку. Також варто додати, що прагнення банку до надприбутків призводить до зростання рівня 
ризикованості, та, відповідно, неґативно впливатиме на фінансову стійкість. 

Питання банківського менеджменту загалом та фінансового зокрема завжди були предметом 
розгляду серед широкого кола науковців, зважаючи на значимість управлінського аспекту в діяльності 
банків. Зокрема, менеджмент банку має забезпечувати створення і належне функціонування відповідних 
організаційних підрозділів (Комітету з управління активами та пасивами, Казначейства банку), 
компетенцією яких є професійне управління активами й пасивами банку, його ліквідністю і прибутковістю. 
Дані організаційні підрозділи банку мають орієнтуватися на поліпшення ряду показників, зокрема 
кількісних (екстенсивних) – нарощування обсягу банківських продуктів та послуг, зростання власного 
капіталу банку, збільшення розмірів кредитного, інвестиційного та портфеля цінних паперів, збільшення 
резервів та прибутку; якісних (інтенсивних) – ефективність використання власного капіталу, якість активів і 
пасивів, забезпечення достатнього рівня ліквідності та прибутковості. 

Рівень чутливості банку до ризиків і якість управління ними. Здатність комерційного банку 
регулювати ризики, його можливості нівелювати неґативний вплив факторів, що породжують ризики, 
відображають зміст даної характеристики фінансової стійкості. Банк має забезпечити формування 
ефективно діючої системи управління ризиками та виконання послідовності всіх етапів процесу управління 
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ризиками.  
Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків, що має місце та специфічні особливості як на макроекономічному, так і на мікроекономічному 
рівнях.  

Процес управління передбачає застосування певних методів, основними з яких є наступні [4, с. 52]: 
1. Планування – передбачає необхідність постановки цілей, визначення тактики і стратегії 

досягнення основної мети (забезпечення фінансової стійкості банку). Зважаючи на те, що стратегічною 
метою комерційного банку в даному випадку є забезпечення фінансової стійкості, то саме фінансове 
планування в механізмі, що розглядаємо, слід спрямовувати, на нашу думку, на перетворення стратегічної 
мети у конкретні (абсолютні та відносні) значення фінансових показників через використання відповідних 
інструментів. 

2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий фінансовий стан комерційного банку. Аналіз 
дає змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки різних аспектів діяльності банку. Саме за допомогою аналізу 
можна швидко розрахувати, як змінюються фінансові показники, що визначають рівень фінансової стійкості 
та відповідно до цього прийняти обґрунтоване управлінське рішення, спрямоване на її забезпечення. 

3. Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних банків, що здійснюють за допомогою 
комплексу прийомів та методик. Слід підкреслити, що можна виділити напрямки оцінки фінансової 
стійкості комерційних банків та регулювання нею: по-перше, пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова 
оцінка; по-друге, саморегулювання (внутрішнє регулювання) та самостійна (ініціативна) оцінка. 

4. Контроль полягає у перевірці відповідності отриманих результатів запланованим показникам, 
оптимальні значення яких сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості комерційного банку. Для 
належного контролю за рівнем фінансової стійкості банків та ефективного управління останньою слід 
дотримуватися проходження всіх стадій контролю (попередній, поточний, наступний), із боку як органів 
нагляду, так, і комерційних банків.  

Висновки. Ефективне функціонування розглянутого механізму управління фінансовою стійкістю 
комерційного банку, через узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між усіма 
складовими компонентами, забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових цілей банку, 
сприятиме підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та підтриманню ліквідності й 
платоспроможності на достатньому рівні, що в кінцевому підсумку, безумовно, позитивно вплине на 
забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ 
ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ KAIZEN 
 
Концепція kaizen, яка полягає у послідовності неперервних удосконалень і є доповненням до концепції 

реінжинірингу, впливає на зменшення диференціювання організаційних структур, витікає зі спеціалізації функцій на 
підприємствах ланцюга поставок, сприяє розвитку партнерських стосунків, збільшує якість співпраці і спонукає інтеграцію в 
управлінському контексті.  

Conception of Кaizen, which consists in the sequence of continuous improvements and is adding to conception of 
reengineering, influences on diminishing of differentiation of organisational structures, which follows from specialisation of functions 
on the enterprises of chain of deliveries, assists development of partner relations, increases quality of collaboration and induces 
integration in an administrative context. 

Ключові слова: логістика, логістичне управління, ланцюг поставок, концепція kaizen. 
 
Постановка проблеми. Концепцію реінжинірингу ланцюга поставок прийняли, в першу чергу, 


