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ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ БАНКРУТСТВУ 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Відповідно до загальноприйнятих підходів основними елементами будь-

якого фінансового механізму є фінансові методи, фінансові важелі, 

нормативно-правове та інформаційне забезпечення. Вважаємо, що механізм 

протидії банкрутству комерційних банків має складатися з функціональних, 

забезпечувальних, регулятивних, організаційних та фінансово-економічних 

елементів. До його складу входять завдання, принципи, методи, показники, 

нормативно-правове та інформаційне забезпечення (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні елементи механізму 

протидії банкрутству банків 

 

Відповідно до механізму протидії банкрутству комерційних банків постала 

необхідність перегляду підходів до оцінки аналізу фінансового стану банків. 

Зокрема, невипадковим було введення у деякі системи оцінки фінансової 

стійкості такого компонента, як чутливість до ризиків. Розвиток 

інформаційних технологій зумовив виникнення і використання в органах 
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нагляду та банках стандартизованих комп’ютерних моделей для оцінки 

фінансової стійкості. 

Діяльність банків із тенденціями до зниження базових показників 

діяльності та випадки їх банкрутства спричинили розроблення статистичних 

моделей “систем ранньої діагностики банкрутства банків”, метою яких є 

виявлення на початкових етапах імовірних проблем у діяльності банків і 

застосування ефективних попереджувальних заходів. 

Дієвим інструментом грошово-кредитної політики є мінімальні 

обов’язкові резерви. Значення норм обов’язкового резервування для 

банківської системи загалом пов’язано із забезпеченням стабільного 

розвитку комерційних банків, що. з одного боку, сприяє підтриманню 

безперебійності функціонування платіжно-розрахункового механізму, а з 

іншого – зниженню певною мірою ризиковості вкладень банків та 

зменшенню втрат від їхніх можливих банкрутств. Дійсно, встановлення норм 

обов’язкового резервування сприяє зниженню рівня чутливості банку до 

ризиків та підвищенню якості банківських пасивів, що в кінцевому підсумку 

позитивно впливає на фінансову стійкість. 

Отже, сутність механізму протидії банкрутству комерційних банків 

полягає в тому, що заходи щодо нейтралізації загрози, запобігання кризовій 

ситуації повинні здійснюватись постійно з метою недопущення такої 

ситуації. У разі появи тенденції до загрози ліквідності та 

платоспроможності банку необхідно коригувати тактику вже з урахуванням 

появи в майбутньому кризових явищ з метою успішного протистояння 

спричиненим кризовою ситуацією збиткам, щоб уникнути подальшого більш 

складного сценарію розвитку банкрутства. 
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