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Постановка проблеми. Клієнти прагнуть співпрацювати з надійним
банком, тобто таким, який може виконати покладені на нього зобов’язання
в визначений строк та задовольнити інтереси всіх суб’єктів на належному
рівні. В зв'язку з цим постає необхідність в здійсненні адекватної оцінки
рівня надійності банку, яка б врахувала вплив як внутрішніх, так і
зовнішніх чинників.
Мета дослідження – оцінювання надійності банку з врахуванням
впливу не лише внутрішніх, а й зовнішніх чинників.
Обґрунтування

отриманих

результатів.

В

теоретичних

та

практичних напрацюваннях застосовується ряд методик оцінювання
надійності банку, недоліком яких, на нашу думку, є врахування лише
внутрішніх і повна відсутність аналізу зовнішніх факторів впливу. Оцінка
надійності банку, яка враховує лише внутрішні чинники дає можливість
зрозуміти наскільки банк платоспроможний, стійкий та стабільний за
умови відсутності дії зовнішніх факторів. В зв'язку з цим не можливо
отримати повну інформацію про стан банків України.
Відповідно

до

вищезазначеного

вважаємо

за

доцільне

при

визначенні рівня надійності банків врахувати дію зовнішніх чинників,
оцінку яких здійснюватимемо за п’ятибальною шкалою, а саме: реальний
ВВП, капітальні інвестиції, експорт товарів та послуг, оборот роздрібної
торгівлі, реальний наявний доход населення, реальна заробітна плата,
імпорт товарів та послуг, індекс споживчих цін, індекс цін виробників
промислової продукції, частота зміни законодавчої бази, рівень розвитку
системи страхування вкладів..

Після врахування зовнішніх чинників необхідно визначити вплив
внутрішніх, що дасть можливість комплексно врахувати дію мікро- та
макросередовища на рівень надійності банку (рис. 1).
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Рисунок 1 – Оцінювання надійності банку під впливом внутрішніх та
зовнішніх чинників
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макросередовища банк може отримати максимальну кількість балів 55, а
мінімальну – 11, оскільки оцінюється одинадцять показників. При
врахуванні мікросередовища – максимально 70, а мінімально – 14.
Висновки. При здійсненні оцінювання впливу зовнішніх факторів
на надійність банків використовуємо саме вищезазначені показники,
оскільки вони дають можливість врахувати економічні, фінансові та
політичні чинники. Упущення соціальних – пов’язано з суб’єктивністю
точки зору щодо рівня довіри до банківської системи та соціальної
стабільності. Вплив форс-мажорних – значний, але оцінка ймовірності
настання, в більшості випадків, не відображає реальної ситуації.
Анотація. В роботі обгрунотовано необхідність враховувати при
оцінці рівня надійності банків не лише мікро- а й макросередовище, що
дасть можливість реально відобразити ситуацію на ринку банківських
послуг.

Abstract. In this paper, the necessity to take into account when

assessing the level of reliability of banks not only micro but also macro. This
will really reflect the situation in the banking market.

