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У статті розглянуто основні теоретичні та методичні аспекти механізму управління фінансовою стійкіс-
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аналіз наявних методичних підходів щодо його побудови, обґрунтовано систему засобів і методів, яка визна-
чає порядок реалізації управлінських заходів, спрямованих на досягнення і збереження фінансової стійкості 
банківських установ.
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совой устойчивостью банков. Авторами проведено исследование относительно предпосылок использования 
такого механизма, осуществлен анализ существующих методических подходов к его построению, обоснова-
на система средств и методов, которая определяет порядок реализации управленческих мероприятий, на-
правленных на достижение и сохранение финансовой устойчивости банковских учреждений.

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, механизм управления, системообразу-
ющие элементы механизма, структура.

Lachkova L.I., Borysova A.O., Lachkova V.M. MECHANISM OF MANAGING FINANCIAL STABILITY OF BANKS
The article deals with the main theoretical and methodical aspects of the mechanism of financial stability man-

agement of banks. The authors studied preconditions for using such mechanism, analyzed the existing methodolog-
ical approaches to its composition, substantiated the system of means and methods that determines the order of 
the implementation of management measures aimed at the achievement and maintenance of financial stability of 
banking institutions and which is the content of the mechanism.
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Постановка проблеми. Фінансовий стан 
банківської системи України протягом 2017 року 
характеризувався позитивною динамікою: від-
мічено зростання майже всіх ключових показ-
ників роботи фінансових установ. Проте фінан-
совий результат діяльності вітчизняних банків 
по завершенні 2017 року залишився від’ємним 
і становив –24,36 млрд. грн. (у порівнянні 
з –159,39 млрд. грн. за підсумком 2016 року). 
За період з 01.01.2014 р. до 01.01.2018 р. 
внаслідок погіршення платоспроможності до 

87 банківських установ було запроваджено 
тимчасову адміністрацію [1]. Зовнішні загрози, 
а також неадекватний рівень корпоративного 
управління сприяють розвитку кризи банків-
ської установи, зростанню ймовірності бан-
крутства. Фінансова стійкість банків є осно-
вою стабільної банківської системи країни, 
запорукою успіху економічних перетворень і 
макроекономічного розвитку, предметом осо-
бливої уваги органів державної влади та гро-
мадськості. 
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З метою забезпечення безпеки та фінан-
сової стабільності банківської системи країни 
постійний нагляд за дотриманням банками 
та іншими фінансово-кредитними устано-
вами банківського законодавства, норматив-
них актів і економічних нормативів здійснює 
Національний банк України. Про важливість 
та актуальність проблеми, що розгляда-
ється, свідчить запровадження НБУ щоріч-
ного оцінювання стійкості банків починаючи з 
2018 року, затвердження у лютому цього року 
нового пруденційного нормативу для бан-
ків – коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), а 
також плани НБУ щодо оприлюднення інфор-
мації про щорічну оцінку стійкості банків і бан-
ківської системи до 31 грудня звітного року, 
яка має містити не лише результати діагнос-
тики, а й дані про роботу, проведену банком із 
забезпечення фінансової стійкості.

В умовах системної фінансово-економічної 
кризи, збиткової діяльності багатьох фінансо-
вих установ удосконалення управління фінан-
совою стійкістю комерційних банків набуває 
важливого значення, зумовлює актуальність 
дослідження, підтверджує його практичну 
значущість.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Сучасні проблеми управління фінансовою 
стійкістю банків знайшли відображення у 
наукових працях українських дослідників: 
О.В. Дзюблюка, Ж.М. Довгань, О.Л. Малахової, 
Р.В. Михайлюк, В.І. Міщенка, Н.М. Шелудько 
та інших. Незважаючи на численні наукові 
здобутки, теоретико-методичні положення 
механізму управління фінансовою стійкістю 
належать до недостатньо розроблених у спе-
ціальній літературі і потребують подальшого 
розвитку. 

Розглядаючи сутність та завдання управ-
ління фінансовою стійкістю банків, слід зазна-
чити, що майже всі дослідники відзначають 
специфічність цього напряму управління, 
хоча під час обґрунтування системи управ-
ління цю специфічність враховують далеко не 
всі автори. Зокрема, у деяких дослідженнях 
не формалізується система засобів і методів 
забезпечення фінансової стійкості банків, не 
визначається послідовність дій з управління 
цим процесом [2]. Здійснення ж управлінських 
функцій, зміст яких досить широко висвітле-
ний у спеціальній літературі та в загальних 
рисах не має полемічного характеру в трак-
туванні різними авторами, вимагає створення 
і застосування системи безпосередніх дій, 
організованих у певному порядку, що і визна-
чає необхідність дослідження теоретико-

методичних аспектів механізму управління 
фінансовою стійкістю банків.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обгрунтування теоретичних та мето-
дичних підходів щодо побудови та реалізації 
механізму управління фінансовою стійкістю 
банківських установ.

Виклад основного матеріалу. Управ-
ління фінансовою стійкістю комерційних 
банків здійснюється на двох рівнях: макро-
рівні – шляхом впливу Національного банку 
України на діяльність комерційних банків, 
а також на мікрорівні – через саморегулю-
вання власної фінансової стійкості комер-
ційним банком. Слід зазначити, що рівень 
упішності діяльності банківської установи 
значною мірою залежить від життєздатності 
її бізнес-моделі, а також адекватного корпо-
ративного управління банком, яке резуль-
тативно використовує внутрішні механізми 
фінансової стабілізації.

На користь такої системи І.О. Бланк зазна-
чає, що «внутрішні механізми фінансової 
стабілізації ґрунтуються на послідовному 
використанні певних моделей управлінських 
рішень, вибір яких здійснюється відповідно 
до специфіки господарської діяльності під-
приємства і масштабів кризових явищ у його 
розвитку» [3, с. 327]. У зв’язку з тим, що в 
загальному розумінні систему, яка визначає 
певний порядок будь-якого виду діяльності, 
прийнято називати «механізмом» [4], на 
думку авторів, принципово важливим (з ура-
хуванням вимог до ефективності управління 
фінансовою стійкістю банків) є створення від-
повідного механізму. 

На підставі проведених досліджень можна 
визначити, що метою створення та застосу-
вання механізму управління фінансовою стій-
кістю банку є необхідність досягнення такого 
стану його фінансових ресурсів, який забез-
печує інноваційний розвиток, підвищення 
конкурентоспроможності на основі зростання 
прибутку і капіталу за збереження платоспро-
можності, ліквідності та кредитоспроможності 
в умовах ризику, зумовленного впливом дес-
табілізуючих зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Під механізмом управління фінансовою 
стійкістю банку пропонуємо розуміти систему 
організаційно та процедурно оформлених 
засобів і методів, які визначають порядок 
реалізації управлінських заходів, спрямова-
них на досягнення та збереження встанов-
леного рівня фінансової стійкості, створення 
умов для подальшого розвитку банківської 
установи.
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Більшість дослідників [2, 5–8] визначають, 
що механізм управління фінансовою стій-
кістю є цілісною системою взаємопов’язаних 
елементів, що є безперечним і підтверджу-
ється результатами досліджень, проте склад, 
структура та зміст елементів механізму різ-
ними авторами визначається по-різному. Так, 
Р.В. Михайлюк виділяє три основних блоки 
механізму управління фінансовою стійкістю, 
причому кожний блок складається з певних 
елементів, які, у свою чергу, йому підпоряд-
ковані та визначають зміст, а саме: суб’єкти 
управління (зовнішні та внутрішні), об’єкт 
управління – фінансова стійкість банку (рівень 
капіталізації, якість активів, зобов`язань, 
управління капіталом, рівень прибутковості, 
ліквідності, платоспроможності, чутливості 
до ризиків) та процес управління (методи та 
інструменти управління), зосереджуючи увагу 
на принципах, що визначають побудову меха-
нізму, та теоретичному обґрунтуванні складо-
вих компонентів фінансової стійкості комер-
ційних банків [6].

О.М. Момот та С.С. Анісімова у своїх дослі-
дженнях підтримують перелік основних бло-
ків механізму управління фінансовою стій-
кістю попереднього автора [7]. При цьому 
слід зазначити, що методами управління на 
усіх рівнях автори визначають планування, 
аналіз, оцінку, регулювання та контроль, що є 
не зовсім коректним, оскількі названі поняття 
характеризують скоріше етапи управління, а 
не методи. Серед методів планування мож-
ливо було б назвати програмно-цільовий 
метод, метод структуризації цілей, матричні 
методи та інші; в числі методів аналізу – 
методи фінансово-економічного аналізу, ситу-
аційний аналіз, АВС-аналіз, експертних оці-
нок, аналіз чутливості та ін.

Підтримують структуру механізму управ-
ління фінансовою стійкістю банків у складі 
трьох блоків (суб`єкти, об`єкт та процес дослі-
дження) Л.А. Зверук та С.К. Боєва [2], а також 
О.Л. Фещенко та О.О. Сініцина [8].

Хоча є певні відмінності між результатами 
досліджень зазначенних авторів, поєднує 
їх те, що управління фінансовою стійкістю 
комерційного банку всі дослідники розгляда-
ють одночасно на макро- та мікрорівнях. 

Відзначаючи ґрунтовність та глибину про-
ведених досліджень, пропонуємо зосеред-
итися на управлінні фінансовою стійкістю 
безпосередньо у банківській установі й обгрун-
тувати теоретико-методичні положення щодо 
побудови механізму управління фінансовою 
стійкістю комерційних банків на мікрорівні.

З огляду на сучасні теоретичні і методичні 
підходи до розроблення і впровадження 
управлінських заходів із підвищення фінан-
сової стійкості комерційних банків, а також 
вивчення практичного досвіду їх застосу-
вання, пропонуємо до системоутворюючих 
елементів механізму управління фінансовою 
стійкістю банків відносити структуру меха-
нізму; рушійні сили (фактори), які запускають 
його в дію; послідовність етапів управління; 
результати, які утворюються в процесі функ-
ціонування механізму; засоби ресурсного 
та методичного забезпечення. Серед блоків 
механізму управління фінансовою стійкістю 
на мікрорівні доцільно, на наш погляд, визна-
чити такі: аналітичний, виконавчий та блоки 
забезпечення.

Під структурою системи, якою є механізм 
управління фінансовою стійкістю комер-
ційного банку, варто розуміти мережу най-
суттєвіших, стійких (інваріантних) зв’язків 
між елементами. У цьому контексті це озна-
чає встановлення чіткої ієрархії між різними 
блоками механізму управління фінансовою 
стійкістю банку. Так, наприклад, блок забез-
печення має допоміжний характер щодо 
виконавчого блоку (розроблення стратегії 
підвищення фінансової стійкості та її без-
посередньої реалізації); блок аналітичної 
діяльності одночасно можна розглядати і як 
підґрунтя виконавчого (рішення щодо доціль-
ності конкретних управлінських заходів при-
ймаються на підставі результатів комплек-
сного аналітичного дослідження) і як кінцевий 
етап дії механізму, що вимагає визначення 
результатів, порівняння їх із бажаними, вияв-
лення розриву та його негайне усунення шля-
хом коригувань розроблених заходів. 

Рушійні сили (фактори), що приводять 
механізм у дію, доцільно розглядати як 
зовнішні та внутрішні причини, що зумовили 
появу кризових явищ у банку і, відповідно, 
необхідність здійснення управлінських 
заходів щодо підвищення його фінансової 
стійкості. 

Послідовність етапів управління фінансо-
вою стійкістю комерційного банку охоплює 
комплексне діагностичне дослідження фінан-
сового стану банку; розроблення стратегії, 
програми і плану управлінських заходів із 
підвищення фінансової стійкості; їх упро-
вадження і контроль за виконанням, оцінку 
ефективності.

Ефективне функціонування механізму 
управління фінансовою стійкістю можливе 
лише за рахунок наявності системи забез-



1092

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

печення прийняття управлінських рішень, 
до складу якої пропонується відносити блок 
ресурсного забезпечення (засобів організа-
ційного, фінансового, інформаційного, кадро-
вого, матеріально-технічного забезпечення) 
та блок методичного забезпечення.

Висновки. Розуміння складності та комп-
лексності завдань з ефективного управління 
фінансовою стійкістю банківських установ 
дало змогу довести необхідність застосу-
вання відповідного механізму, під яким запро-
поновано розуміти систему організаційно та 
процедурно оформлених засобів і методів, 
що визначають порядок реалізації управлін-
ських заходів, спрямованих на досягнення 
та збереження фінансової стійкості банку. 
На відміну від наявних методичних підходів, 
авторами проведено обгрунтування систе-
моутворюючих елементів механізму управ-
ління фінансовою стійкістю безпосередньо у 

банківській установі. До системоутворюючих 
елементів механізму управління фінансовою 
стійкістю банків запропоновано відносити 
структуру механізму; рушійні сили, які запус-
кають його в дію; послідовність етапів управ-
ління; результати, які утворюються в процесі 
функціонування механізму; засоби ресурс-
ного та методичного забезпечення. Запропо-
нована система засобів і методів управління 
фінансовою стійкістю комерційних банків 
забезпечує отримання ефектів системності, 
логічної послідовності та завершеності: всі 
блоки механізму взаємопов’язані, узгоджені 
та цілеспрямовано працюють на кінцевий 
результат - досягнення та збереження фінан-
сової стійкості банку, створення умов для його 
подальшого розвитку. У подальшому плану-
ється впровадження розробленої системи 
управління фінансовою стійкістю у практичну 
діяльність комерційного банку.
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