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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  

ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 

 

Визначальним фактором до довіри банку з боку вкладників, 

партнерів та інвесторів є фінансова стійкість та стабільність розвитку 

банку. Проте, і фінансова стійкість, і стабільність не повинні бути 

короткостроковим досягненням, а стратегічною метою банку, від чого 

залежатиме соціальна стабільність та його динамічний розвиток.  

Проблемам вирішення та поліпшення фінансової стійкості 

банків та її оцінки присвячено праці багатьох провідних учених. Серед 

вітчизняних економістів слід відмітити праці A. Мороза, М. Савлука, 

В Коваленко, A. Герасимовича, С. Мочерного, Р. Михайлюка, 

С. Пілецької, В. Пантелеєва та ін. 

Незважаючи на позитивні зміни у діяльності та фінансовому 

стані банків, актуальною залишається проблема підвищення фінансової 

стійкості, стабільності, надійності та рентабельності діяльності банків. 

У таблицях 1 та 2 наведено вихідні дані та розрахунок 

показників фінансової стійкості ПАТ «Державний ощадний банк 

України», за допомогою коефіцієнтного методу.  

 

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку показників, тис. грн. 

 

Назва показників 

Умовні 

познач

ення 

Станом на 1.01. 
Темп 

змін, % 2012 р. 2013 р. 

Власний капітал К 18 118 147 20 455 511 112,90 

Засновницький капітал Какц 14 496 000 15 829 632 109,20 

Залучені кошти Зк 67 877 389 83 112 579 122,45 

Активи загальні Аз 85 995 536 103 568 090 120,43 

Активи дохідні Ад 73 214 234 91 859 586 125,47 

Активи не дохідні АН 12 781 302 11 708 504 91,61 

Активи капіталізовані Ак 2 985 175 3 450 559 115,59 

 

Підсумовуючи всі показники можна зробити висновок, що банк 

працює стабільно, основні зміни, які відбулись, л – це зростання більш 

ніж на 2 млрд. грн. власного капіталу за рахунок збільшення 

акціонерного капіталу та зниження недохідних активів: основних 

засобів і грошових коштів. 

 

 



Таблиця 2 – Розрахунок показників фінансової стійкості банку. 
 

Коефіцієнти фінансової стійкості 
Станом на 1.01. Оптимальне 

значення 2012 р. 2013 р. 

Коефіцієнт надійності  Кн 26,69% 24,61% Не менше 

5 % 

Коефіцієнт «фінансового 

важеля»  

Кфв 3,75 4,06 У межах 

20 

Коефіцієнт участі власного 

капіталу у формуванні 

активів 

Кук 21,07% 19,75% Не менше 

10 % 

Коефіцієнт захищеності 

власного капіталу 

Кзвк 0,16 0,17 × 

Коефіцієнт захищеності 

дохідних активів власним 

капіталом  

Кзда 0,06 0,10 × 

Коефіцієнт 

мультиплікатора капіталу  

Кмк 5,93 6,54 12,0-15,0 

 

Проте, для подальшого зростання стабільності банку необхідно 

запровадити наступні заходи з управління фінансовою стійкістю банку: 

- нарощувати та збільшувати власні кошти банку, що сприятиме 

зростанню ресурсів банку та інвестиційного потенціалу. Це в свою чергу 

сприятиме залученню додаткових іноземних інвестицій до банку; 

- формувати значні страхові фонди та резерви. Адже за таких 

умов банк значно знизить ризик банкрутства та покращить довіру та 

надійність банку; 

- мінімізувати негативний вплив внутрішніх і зовнішніх 

факторів на рівень фінансової стійкості; 

- запозичити досвід інших банків щодо залучення депозитів, 

що в свою чергу дозволить розширити спектр банківських послуг 

ПАТ «Ощадбанк». Тобто, це призведе до збільшення обсягу депозитів, 

які створять підґрунтя для збільшення обсягів кредитних операцій. А 

це, в свою чергу, відобразиться на збільшенні обсягу процентних 

доходів і вплине на загальний фінансовий результат діяльності. 

Отже, основними напрямками зміцнення фінансової стійкості банку 

є: підвищення рівня капіталізації, поліпшення якості активів та створення 

довготермінової ресурсної бази для обслуговування потреб  суспільства.  
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