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CLASSIFICATION SYSTEM OF FACTORS OF PROVIDING OF THE BANK 

FINANCIAL STABILITY IN MODERN CONDITIONS 
 
Статтю присвячено дослідженню питань щодо забезпечення фінансової стійкості банків в 
умовах посилення конкурентної боротьби з урахуванням впливу інтенсифікації технологій 
вітчизняного банківського бізнесу. Досліджено та узагальнено підходи щодо класифікації 
видів фінансової стійкості банку в умовах глобалізації фінансових ринків. За результатами 
проведеного аналізу теоретичних положень та практичних рекомендацій аргументована 
доцільність розробки та структуризації багатокритеріальної класифікаційної системи 
факторів впливу при розробці механізму фінансової стійкості банку. Значимість отриманих 
результатів полягає у структуризації факторів впливу на фінансову стійкість банку, що 
забезпечить стабільність функціонування фінансової системи, за рахунок здатності до 
швидкої адаптації та ефективного реагування, дає можливість відновлювати свої позиції 
на ринку після негативного впливу екзогенних та ендогенних факторів, що забезпечується за 
рахунок стійкої рівноваги системи. 
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The determining factors in the formation of investors’, depositors’, and partners’ trust to the banks 
are financial stability and stable development, which should be not only short-term achievements of 
banks, but also their strategic objectives, which will result on the dynamics of market 
transformations and social standards increase.  
In the article the modern conditions of activity of domestic banks are investigated taking into 
account the actualization of problems associated with: increasing competitive tension between 
banks, expansion of non-traditional financial institutions’ offers on the market, redistribution of 
markets, funds, rapid development of modern technologies (the need to adapt them to the modern 
customers’ requirements). The nascence of crisis phenomena in the banking system, constant 
change of external conditions in which banks operate require an appropriate reaction of banks - a 
deep rating of their financial stability and a searching for ways to improve it, that determines the 
relevance of the research. The article generalizes approaches to the classification of types of 
financial stability of the bank in the conditions of globalization of financial markets. To do this, a 
multilateral study of financial sustainability as an object of managerial influence has been 
conducted, taking into account the factors influencing it. 
 The purpose of the research is to substantiate theoretical approaches to the financial stability of 
the banks’ managing at the current stage of development of the banking system of Ukraine and 
development and structuring of multicriterial classification system of impact-factors in processing 
of the mechanism of bank financial stability. The significance of the results obtained is in 
structurizing of factors affecting the financial stability of the bank, which will ensure the stability of 
the financial system functioning, due to the ability to quickly adapt and respond effectively, will 
provide an opportunity to restore their market positions after the negative influence of exogenous 
and endogenous factors, which is ensured by the stable system balance.  
Considering his, the multicriterial classification system of factors in the current conditions of the 
banking system development is relevant and has a practical orientation.  
 
Ключові слова: банк; фінансова система; фінансова стійкість банку; фактори впливу на 
забезпечення фінансової стійкості банку; механізм забезпечення фінансової стійкості 
банку. 
 
Key words: bank; financial system; financial stability of the bank; factors of influence on providing 
financial stability of the bank; mechanism of providing financial stability of the bank. 

 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах для вітчизняних банків актуалізуються проблеми 

підвищення конкурентної напруги які пов’язані з перерозподілом ринків збуту, капіталу, розширенням нових 
пропозицій послуг нетрадиційними фінансовими установами на ринку з урахуванням стрімкого розвитку 
технологій та швидкої адаптації їх до вимог клієнтів. Для банків України розробка ефективного механізму 
фінансової стійкості є першочерговим завданням, ефективна реалізація якого залежить від визначення та 
врахування системи факторів впливу. Вище зазначене, зумовлює необхідність ґрунтовного вивчення та 
деталізації класифікаційної системи факторів забезпечення фінансової стійкості банку з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку банківського сектору. Результати проведеного дослідження свідчать, що в цьому ракурсі 
види фінансової стійкості досліджуються недостатньо, комплексної системи структуризації факторів наразі не 
сформовано. Недосконалість існуючих підходів вимагає більш ґрунтовного, системного підходу до 
класифікації факторів впливу на фінансову стійкість банків, створення сучасної багатокритеріальної 
класифікаційної системи забезпечать конкурентоспроможність банків України та їх фінансову стабільність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти існуючих досліджень забезпечення 
фінансової стійкості банку висвітлено в наукових роботах Варцаби В.І. [1], Бурковської А.В., Сацури О.Ф. [2], 
Бриштіна В.В., Клюско Л. А. [3], Звєрякова М. І., Коваленко В. В. [4], Маслова А.Ю. [5], Барановського О. І. [6] 
та інші. Дослідження робіт вищеназваних науковців дозволяє ґрунтовно підійти до з’ясування сутності проблем 
пов’язаних з забезпеченням стабільності банків, а також виявити питання, що залишились невисвітленими. 
Незважаючи на важливість даної проблематики для науки і практики, дане питання залишається невирішеним 
та потребує постійних удосконалень та досліджень. 

Метою даної статті є узагальнення теоретичних положень та практичних рекомендацій, щодо 
підвищення фінансової стійкості банків України шляхом розробки багатокритеріальної класифікаційної 
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системи факторів впливу, що дозволить посилити позитивний вплив на клієнтів та сприятиме зрoстaнню дoвiри 
дo банківської системи, a вiдтaк забезпечить динaмiчний рoзвитoк фінансової системи країни сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, в умовах постійних світових економічних 
перетворень банки, залишаються основними  посередниками в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів 
та мають потужні важелі впливу на всі сфери економіки. Як регулятори грошового обігу вони впливають на 
формування збалансованої банківської системи та на розвиток практично всієї системи відносин в країні та за її 
межами. Фінансова стабільність та надійність банківського сектору є першочерговим завданням при побудові 
та розвитку ефективного функціонування економіки в країні. Тому, дана тематика є предметом наукових 
дискусій вітчизняних та світових експертів, оскільки низка фінансово-банківських криз свідчить про зростання 
ризиків у банківському секторі. На сьогоднішній день, наукове співтовариство і практики активно обговорюють 
причини кризових явищ у банківській сфері та способи їх запобігання на ранніх стадіях шляхом визначення 
факторів впливу [6]. 

Світові фінансові кризи привернули увагу до забезпечення фінансової стійкості з боку суб’єктів 
державного регулювання та нагляду за банківською системою. Дослідивши підходи до визначення сутності 
категорії «фінансова стійкість банку», переважна більшість розуміють як здатність банку протистояти 
зовнішнім шокам, що погіршують трансформацію заощаджень в інвестиції та переказ платежів в економіці, 
внутрішніми умовами та параметрами діяльності, що кількісно визначається оптимальним рівнем ризиків 
відповідно до рівня капіталізації банку.  

В нормативних та методичних рекомендаціях Центральних банків та органів банківського нагляду дана 
категорія визначення переважно як система цілому, а не окремий банк. Тому на сучасному етапі виникає 
необхідність більш ретельних досліджень у даному напрямку та посилення регуляторного впливу на 
державному рівні.  

При цьому, категорія фінансова стійкість банку має розглядатись як комплексне поняття, що в 
інтегрованому вигляді являє собою компонент структури механізму забезпечення, на який спрямований вплив 
функцій управління, компонент цільової підсистеми, який визначає оптимальний рівень показників фінансової 
стійкості, та базові передумови функціонування будь-якого банку, без якої неможливе ефективне виконання 
покладених на нього функцій та досягнення на цій основі цілей.  

Проведений аналіз теоретичних досліджень робіт науковців дає можливість фінансову стійкість банку 
визначати як здатність банку протистояти зовнішнім шокам, що погіршують трансформацію заощаджень в 
інвестиції та переказ платежів в економіці, внутрішніми умовами та параметрами діяльності, що кількісно 
визначається оптимальним рівнем ризиків відповідно до рівня капіталізації банку. 

Забезпечення фінансової стійкості банку, особливо в умовах невизначеності операційного середовища, 
характерного для банківської системи України, – достатньо складна сфера банківського менеджменту, оскільки 
сама фінансова стійкість є комплексним поняттям, що формується як результат взаємодії значної кількості 
зовнішніх та внутрішніх багатовекторних факторів. 

При дослідженні економічної категорії «фінансова стійкість банку» як об’єкту механізму забезпечення 
важливим є деталізована структуризація її видів. Це, насамперед, обумовлено тим, що, залежно від 
специфічних особливостей, які обумовлюють порушення : фінансової стійкості банку, рівня втрат фінансової 
стійкості, внутрішніх вразливостей банку, що створюють загрози втрати фінансової стійкості, диференціюванні 
відповідних управлінських вплив та інструментарію. 

Для формування ефективного механізму забезпечення фінансової стійкості банку вважаємо за доцільне 
уточнити класифікацію фінансової стійкості банку. Класифікація видів фінансової стійкості банку, в 
узагальненому вигляді представлена на рисунку 1.  
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ВИДИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Класифікація видів фінансової стійкості банку[6,7] 

зовнішня – визначається стабільністю операційного 
середовища, в рамках якого здійснюється діяльність 
банку 

нормальний рівень – здатність банку повною мірою 
виконувати притаманні йому функції та адекватно 
реагувати на загрози 

недостатній рівень -– характеризується наявністю 
латентних кризових явищ, при якому здатність банку 
трансформувати ресурси в кредити та інвестиції та 
реалізовувати платіжно-розрахункову функцію 
погіршується 

кризовий рівень – неспроможність банку виконувати 
притаманні ньому функції, значним погіршенням всіх 
фінансових показників, що, в кінцевому випадку, може 
привести до неплатоспроможності та виведення банку з 
ринку 

Ва
ж
ли
ви
м 
є 
до
да
тк
ов
ий 
по
діл
: 

За рівнем фінансової стійкості: слабкої (параметри 
змінюються 
незначно) 

помірної (параметри 
змінюються значно, 
банк потребує 
підтримки власників 
та регулятора) 

важкої (параметри 
ФС змінюються 
катастрофічно, банк 
не може відновити 
діяльність за будь-
яких умов) криз 

За джерелом формування: 

внутрішня – це стан залучення та використання ресурсів 
та їх динаміка, що забезпечують цільовий рівень 
ефективності без значного зростання ризиків на основі 
активної адаптації до впливу операційного середовища 

Основним об’єктом 
застосування 
регуляторних впливів є 
саме її внутрішня 
складова (саме від 
здатності банку 
ефективно 
використовувати наявні у 
нього ресурси та 
адаптуватись до шоків 
зовнішнього середовища і 
залежить рівень ФС За можливостю її регулювання: 

відкриту (наявність можливості регулювання діяльності банку для коригування рівня 
фінансової стійкості з урахуванням мінливих зовнішніх умов) 

закриту (відсутність можливості регулювання діяльності банку для коригування рівня 
фінансової стійкості з урахуванням мінливих зовнішніх умов

За строком забезпечення: 

За умовами формування : формальна (створена штучно з зовнішньою 
підтримкою коштом держави) 

П

реальна (сформована в умовах операційного середовища та конкуренції з урахуванням 
можливостей збільшення обсягів діяльності банку) 

оточну (короткострокову статичну)

стратегічну (довгострокову, динамічну), що забезпечує спроможність банку 
динамічно розвиватись та, надалі, уникати впливу циклічних кризових ситуацій
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Вважаємо, що вона може бути успішно застосована для уточнення сутності фінансової стійкості банку 

як об’єктної складової структури механізму забезпечення фінансової стійкості. 
Стабільність функціонування фінансової системи, основною складовою якої є банки, проявляється, 

перш за все, в їх здатності до швидкого реагування та здатності відновлювати свої позиції на ринку після 
негативного впливу екзогенних та ендогенних факторів, шляхом адаптації, що забезпечується за рахунок 
стійкої рівноваги системи. Однак, з огляду на стан стабільності, що визначається в статиці/ порівняльній 
статиці, за рахунок його прогнозування його на довгострокову перспективу для таких систем, як банківська є 
складним процесом який не має високий ступень достовірності. Стабільність означає такий динамічний стан 
банку, яким не загрожують руйнівні зміни, що відбуваються, перш за все у зовнішньому по відношенню до 
конкретного банку середовищі [4]. 

На фінансову стійкість банківської системи впливає безліч факторів, які залежно від якісних 
характеристик їх впливу мають як позитивне, так і негативне  

значення. Звєряков М. І. , Коваленко В. В., вважає, що на зменшення рівня фінансової стійкості банків 
мають впив такі фактори як: проблеми з поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучалися в попередні 
роки; проблеми рефінансування банків; політичне втручання в діяльність банківської системи; високі ризики 
кредитування, що зумовлені неефективною структурою економіки; залежність банківської системи від 
фінансового стану підприємств-позичальників; рівень капітальної бази банківської системи та досить низька 
якість ресурсів та інші [4]. 

В дослідження Барановського О. І., пропонується виокремлювати фактори такі, як: зниження якості 
банківських активів; втрата довіри з боку вкладників, що підтверджується фактом відтоку депозитних коштів; 
політичне втручання в діяльність банківської системи; зниження ліквідності; зменшення капіталізації банків; 
скорочення ресурсної бази банків; залежність банківської системи від фінансового стану підприємств-
позичальників; зростання ризиків, пов'язаних із фондовим ринком і динамікою цін на окремих сегментах 
фінансового ринку; проблеми з поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучалися в попередні роки; 
рівень капітальної бази банківської системи та досить низька якість ресурсів; проблеми рефінансування банків; 
зростання процентних ставок; збільшення обсягів неповернутих валютних кредитів; складнощі із залученням 
нових інвестицій, зумовлені кризовими явищами на європейських фінансових ринках та зниженням кредитних 
рейтингів значної частини українських банків високі ризики кредитування, що зумовлені неефективною 
структурою економіки [6].  

Проте, на погляд Корженко К.А., вважає за необхідне виокремлювати в окрему підгрупу як 
ендогенних, так і екзогенних факторів ризикові чинники які не є досить коректним, оскільки ризики, що 
виникають в банківській діяльності, є, скоріше, наслідком дії тих чи інших факторів або їх неналежного 
врахування чи нехтування ними, тому, вважаємо, що ставити їх в один ряд з іншими підгрупами є не зовсім 
правильним та логічним. Внутрішні фактори, що впливають на стійкість банку, він пропонує згрупувати за 
такими підгрупами: функціональні; організаційні; комерційні; фінансово-економічні [7].  

При цьому визначено, що фінансова стійкість банку має розглядатись як комплексне поняття, що в 
інтегрованому вигляді являє собою компонент структури механізму забезпечення, на який спрямований вплив 
функцій управління, компонент цільової підсистеми, що визначає оптимальний рівень показників фінансової 
стійкості, та базова передумова функціонування банку, без якої неможливе ефективне виконання ним його 
функцій та досягнення на цій основі цілей діяльності на ринку. 

Узагальнення існуючих досліджень щодо класифікації факторів впливу на стійкості, дає можливість 
сформувати багатокритеріальну класифікаційну систему факторів впливу на фінансову стійкість банку яку 
наведено на рисунку 1.2. 

На нашу думку, запропонована багатокритеріальна класифікаційна система факторів впливу на 
фінансову стійкість банку, в сучасних умовах забезпечить ґрунтовний та всебічний аналіз внутрішнього та 
зовнішнього середовища  його функціонування сьогодні та в майбутньому, шляхом завчасного виявлення 
загроз та вчасного реагування на них використовуючи свої переваги. Більш того, запропонована 
багатокритеріальна класифікаційна система факторів впливу на фінансову стійкість банку дає змогу покращити 
формування ефективного механізму стійкості банку, що матиме позитивні наслідки для всієї фінансової 
системи країни. 

Висновки з проведеного дослідження є запропонований авторський підхід до класифікації, що 
базується на наступній системі класифікаційних ознак: рівень, джерело формування, можливості регулювання, 
строк забезпечення, період, в якому здійснюється оцінка та регулювання, умови формування, природа 
фінансової стійкості. Отже, до втрати фінансової стійкості банку може привести взаємодія між його слабкими 
місцями, що спричиняють крихкий початковий внутрішній фінансовий стан, та зовнішніми шоками. 
Макроекономічна, політична та соціальна нестабільність та шоки, що породжені ними, можуть прямо чи 
опосередковано – через канали фінансового зараження – обумовлювати зниження рівня фінансової стійкості 
окремого банку та спричиняти загрозу банкрутства в ньому. Внутрішніми слабкими місцями, що спричиняють 
крихкий початковий внутрішній фінансовий стан, є неефективний банківський менеджмент, який зумовлює 
високий рівень банківських ризиків, низьку якість активів та недостатність власного капіталу для абсорбції 
ризиків. Багатокритеріальна класифікаційна система факторів впливу на фінансову стійкість банку є важливим 
індикатором в стабілізаційних процесах банківської системи, що є підґрунтям розвитку фінансової системи та 
економіки в довгостроковій перспективі.  
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Рисунок 2. Багатокритеріальна класифікаційна система факторів впливу на фінансову стійкість банку 

[узагальнено автором 4,6,] 
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