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Аналіз особливостей забезпечення фінансової стійкості банківської системи України
Забезпечення та підвищення фінансової стійкості банків є складною та не до кінця вирішеною проблемою. Це властиво
не тільки розвинутим країнам, а й стало важливим в Україні, значним чином зумовлене специфікою розвитку
вітчизняних банків. Зокрема, це зумовлене зосередженням банківських установ в основному на відносно
короткостроковій діяльності, потребою діяльності в умовах високого ризику, що спричинений економічною та
політичною нестабільністю в країні. Так, на сьогоднішній день, для кожного українського банку важливо зосередитися
на основній стратегічній цілі – ефективному управлінні та забезпеченні фінансової стійкості. Метою цього дослідження
є оцінка сучасного стану та визначення особливостей забезпечення фінансової стійкості банківської системи України.
Автори статті наголошують на тому, що негативна тенденція до збільшення кількості неплатоспроможних комерційних
банків за період з 2012 до 2017 рр. вказує на проблеми у забезпеченні фінансової стійкості комерційних банків. Були
виявлені тенденції, що вказують на проблеми капіталізації банківської системи України, що значним чином впливає на
її фінансову стійкість. Враховуючи аналіз показників фінансової стійкості банків, що характеризують достатність
банківського капіталу, автори роблять висновок про неоднозначну оцінку достатнього рівня капіталізації, оскільки
незважаючи на відповідність більшості значень коефіцієнтів показникам, має місце брак капіталізації вітчизняної
банківської системи та накопичення власного капіталу. В цілому, результати дослідження дають можливість визначити
тенденції у розробці показників достатності капіталу та фінансової стійкості та розробити ефективні заходи для
підвищення рівня капіталізації для забезпечення фінансової стійкості банківської системи.
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Анализ особенностей обеспечения финансовой устойчивости банковской системы
Украины
Обеспечение и повышение финансовой устойчивости банков является сложной и не до конца решенной проблемой.
Это свойственно не только развитым странам, но и стало важным в Украине, значительным образом обусловлено
спецификой развития отечественных банков. В частности, это обусловлено сосредоточиванием банковских
учреждений в основном на относительно краткосрочной деятельности, потребностью деятельности в условиях
высокого риска, вызванного экономической и политической нестабильностью в стране. Так, на сегодняшний день, для
каждого украинского банка важно сосредоточиться на основной стратегической цели – эффективном управлении и
обеспечении финансовой устойчивости. Целью данного исследования является оценка современного состояния и
определение особенностей обеспечения финансовой устойчивости банковской системы Украины.
Авторы статьи подчеркивают, что негативная тенденция к увеличению количества неплатежеспособных коммерческих
банков за период с 2012 по 2017 гг. указывает на проблемы в обеспечении финансовой устойчивости коммерческих
банков. Были выявлены тенденции, указывающие на проблемы капитализации банковской системы Украины, что
значительным образом влияет на её финансовую устойчивость. Учитывая анализ показателей финансовой
устойчивости банков, характеризирующих достаточность банковского капитала, авторы делают вывод о
неоднозначной оценке достаточного уровня капитализации, поскольку несмотря на соответствие большинства
значений коэффициентов показателям, имеет место недостаток капитализации отечественной банковской системы и
накопления собственного капитала. В целом, результаты исследования дают возможность определить тенденции в
разработке показателей достаточности капитала и финансовой устойчивости и разработать эффективные меры для
повышения уровня капитализации для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы.
Ключевые слова: банковская система, финансовая устойчивость, собственный капитал, капитализация банковской
системы, достаточность банковского капитала, показатели финансовой устойчивости.
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