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Оцінка фінансової стійкості (як складова системи аналітичної функції 
управління) реалізується за допомогою сукупності прийомів і способів, які 
дозволяють виявляти і вимірювати вплив відповідних факторів на фінансову 
стійкість і обґрунтовувати відповідні управлінські рішення. Комплексний 
аналіз стану фінансової стійкості банку являє собою багатовимірне завдання 
[1]. 

У науковій літературі існують різні підходи до оцінювання фінансової 
стіи ̆кості суб’єктів господарювання - банківських установ на грошовому ринку. 
Зокрема, у [3] пропонується оцінювання  на основі таких напрямів 
дослідження: 

1) за допомогою реи ̆тингових систем оцінювання (для узагальненої 
характеристики місця банку на ринку фінансових послуг); 

2) шляхом розрахунку індикаторів фінансової стабільності, розроблених 
НБУ на основі рекомендацій МВФ (для оцінки та нагляду за міцністю та 
вразливістю фінансової системи для посилення її фінансової стійкості); 

3) на основі розрахунку основних фінансових показників діяльності 
банків, а саме: показників, що базуються на структурі та достатності капіталу 
банку; на структурі залучених та запозичених коштів; на якості активів банку, а 
також показників, що характеризують динаміку окремих складових активу та 
пасиву (для банківської системи загалом та визначенню місця окремого банку у 
цій системі); 

4) на основі розрахунку та контролю за дотриманням банками основних 
економічних нормативів (для здійснення макроекономічного контролю за 
дотриманням банками основних параметрів діяльності та порівняння їх із 
встановленими граничними значеннями). 

У працях [1, 2] запропоновано систему комплексного аналізу фінансової 
стійкості сучасного банку, яка включає: оцінку фінансово-економічної ситуації 
в країні, аналіз власних, запозичених і залучених коштів, активів, доходів, 
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витрат і прибутковості, темпів зростання банку, ліквідності і 
платоспроможності, дотримання економічних нормативів (рис.1). 

 
Рисунок 1 –  Основні складові системи комплексного аналізу фінансової стійкості 

банку 
Джерело: складено авторами на основі опрацювання [1]  

 
Отже, на ліквідність балансу банку впливає структура його активів [4, 5, 

6]: чим більша частка першокласних ліквідних коштів у загальній сумі активів, 
тим вища ліквідність банку. Ліквідність – найважливіша якісна характеристика 
діяльності банку, що свідчить про його фінансову стійкість, надійність і 
стабільність. 
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