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Актуальні проблеми управління фінансовою стійкістю банківської системи України
Фінансова стійкість банківської системи є основою її ефективного розвитку та реалізації основної функції – оптимального
розподілу капіталу. Таким чином, метою цієї статті є розвиток показників фінансової стійкості банківської системи, а також
запровадження стратегії довгострокового забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. З цією метою, було
проведено аналіз мікро- та макроекономічних показників фінансової стійкості вітчизняних банків за період 20072016 рр. Для
проведення дослідження були використані статистичні дані Національного Банку України, його нормативно-правові
документи, стандарти Базельського комітету банківського нагляду.
Фінансова стійкість банківської системи була визначена в статті як процес забезпечення капіталізації, адекватної банківським
ризикам та циклічному розвитку економіки. Було виявлено, що значне скорочення доходності капіталу українських банків у
2014–2015 рр., навіть з відновленням їх ліквідності, має значний дестабілізуючий вплив на їх фінансову стійкість. Для
покращення оцінки фінансової стійкості, були досліджені її ключові показники для груп вітчизняних банків. Автори доводять
необхідність переорієнтації макропруденційних вимог Національного Банку України з кількісних показників на якісні для
забезпечення економічного розвитку. Зроблено висновок про те, що необхідною умовою для відновлення банківської системи
України є розробка ефективної стратегії для забезпечення її фінансової стійкості, що має зосередитися на створенні її
диверсифікованої структури.
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Актуальные проблемы управления финансовой устойчивостью банковской системы Украины
Финансовая устойчивость банковской системы является основой её эффективного развития и реализации основной функции –
оптимального распределения капитала. Таким образом, целью данной статьи является развитие показателей финансовой
устойчивости банковской системы, а также внедрение стратегии долгосрочного обеспечения финансовой устойчивости
банковской системы Украины. С этой целью, был проведен анализ микро- и макроэкономических показателей финансовой
устойчивости отечественных банков за период 20072016 гг. Для проведения исследования были использованы статистические
данные Национального Банка Украины, его нормативно-правовые документы, стандарты Базельского комитета по
банковскому надзору.
Финансовая устойчивость банковской системы была определена в статье как процесс обеспечения капитализации, адекватной
банковским рискам и циклическому развитию экономики. Было выявлено, что значительное сокращение доходности капитала
украинских банков в 2014–2015 гг., даже с восстановлением их ликвидности, имеет значительное дестабилизирующее влияние
на их финансовую устойчивость. Для улучшения оценки финансовой устойчивости, были исследованы её ключевые
показатели для групп отечественных банков. Авторы доказывают необходимость переориентации макропруденциальных
требований Национального Банка Украины с количественных показателей на качественные для обеспечения экономического
развития. Сделан вывод о том, что необходимым условием для восстановления банковской системы Украины является
разработка эффективной стратегии для обеспечения её финансовой устойчивости, которая должна сосредоточиться на
создании её диверсифицированной структуры.
Ключевые слова: банки, банковская система Украины, финансовая устойчивость, достаточность капитала, качественные
и количественные показатели финансовой устойчивости, мелкие банки.
Классификация JEL: G21, G28.
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