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На сьогодні в Україні проблеми банківського сектору є найбільш 

актуальними та обговорюваними. Політична нестабільність в країні призвела до 

того, що велика кількість банків збанкрутілі, реструктуризовані або ліквідовані. 

За даними Національного Банку України [1] станом на 05.03.2015 в Україні 

налічують 36 банків, які знаходяться у стані ліквідації. Величезна кількість 

людей втратили свої кошти, що були вкладені в ці банки, а разом і з тим 

втратили довіру до банківського сектору в цілому.   

Саме в таких кризових ситуаціях надто гостро постає питання визначення 

достовірного стану комерційних банків і вимагає від керівництва комерційних 

банків переходу від інтуїтивного управління до обґрунтованого, що спирається 

на певну аналітичну базу. Головні негативні фактори, які спричиняють складне 

фінансове становище банків - проблеми ліквідності,  низька платоспроможність 

і прибутковість, ризикова діяльність та необдумана кредитна політика. В першу 

чергу це свідчить про нездатність адаптуватися до нестабільної ситуації в 

країні, а також незадовільне керівництво банківськими установами. У зв’язку з 

цим перед керівниками комерційних банків, їх діловими партнерами, 

наглядовими та контролюючими органами постає питання про необхідність 

застосування певних методик, які змогли б визначити поточний та майбутній 

стан банку. Необхідним є належний інструментарій, до якого відносять 

узагальнюючі оцінки діяльності банку на основі рейтингів.  

В зарубіжних країнах рейтингування широко розповсюджене та є 

потужним інструментом для моніторингу діяльності комерційних банків. В 

Україні рейтингові оцінки також набули великого значення для спостереження, 

оцінки та обліку роботи комерційних банків. Рейтингова оцінка діяльності – це 

певний набір показників, який утворює комплексну систему визначення 

платоспроможності, надійності та стабільності комерційних банків. Також, 

можемо сказати, що рейтинг це порівняння виміряних показників зі 

стандартами або з іншими банками та подальшим їх ранжуванням. Це дає змогу 

розглядати всі банки під одним кутом. Підсумовуючи, варто зазначити, що 

комерційні банки – це фінансові установи, робота яких великою мірою 

базується на довірі клієнтів. За умов кризи, економічної  та політичної, що 

склалися в нашій країні, орієнтація на надійність та стабільність повинна бути 

головною метою комерційного банку. Рейтингові оцінки мають бути прозорими 

та доступними для користувачів, проте слід розмежовувати оцінки, які 

призначені для професіоналів і ті, що призначені для широкого загалу.  
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