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Аналіз фінансової стійкості «Ощадбанку» 

 

Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності 

організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової 

активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, 

підвищуючи інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику. 

Головна умова яка забезпечує фінансову стійкість організації - зростання 

обсягу продажів, що формує необхідну для нормального функціонування 

величину прибутку, який є джерелом покриття поточних витрат. Фінансове 

становище організації зміцнюється завдяки зростанню прибутку, вкладення 

коштів у вдосконалення матеріально-технічної бази, освоєння нових 

технологій, з'являються можливості розширення бізнесу та ін. 

Завдання забезпечення фінансової стійкості полягає в тому, щоб в основі 

політики фінансування бізнесу дотримувався баланс між нарощенням обсягу 

фінансових ресурсів і супутнім цьому процесу зростанням фінансової 

залежності, з одного боку, і досягненням такого приросту віддачі 

(ефективності) фінансових ресурсів, який міг би компенсувати існуючи 

фінансові ризики, з іншого боку.  

Аналіз фінансової стійкості організації дозволяє сформувати уявлення 

про справжній фінансовий стан і оцінити фінансові ризики, супутні її 

діяльності. 

Наявність в організації достатнього обсягу коштів для формування 

структури активів є запорукою її стабільного фінансового стану, що відповідає 

сформованим і перспективним потребам бізнесу. Для цього необхідні надійні і 

по можливості відносно недорогі джерела формування активів, якими, як 

правило, стають позикові кошти. Залучаючи їх в господарський оборот, 

організація повинна представляти виникають у зв'язку з цим фінансові 
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наслідки: неминуче підвищення фінансових ризиків, подорожчання позикових 

коштів, несприятливий вплив цих факторів на фінансові показники [1]. 

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 

(надалі Ощадбанк) - український банк, другий за розмірами активів та 

найбільший за кількістю відділень серед банків України. Перебуває у 

державній власності. Станом на 1 січня 2015 року загальні активи банку 

становили 128 млрд. грн. Національна мережа банківського обслуговування 

Ощадбанку включає в себе близько 4500 відділень, понад 2100 банкоматів та 

понад 1000 інформаційно-платіжних терміналів. До процесингу банку 

підключено понад 14 тис. торгівельних POS-терміналів. Ощадбанком емітовано 

понад 12 млн. платіжних карток. Банку належить Інтернет-банкінг та платіжна 

система «Ощад 24/7». Ощадбанк найбільш стійкій банк України за версію 

видання Forbes Україна. [2] 

Основні показники діяльності Ощадбанку наведені у табл.  1. 

 

Таблиця 1 

Фінансові показники «Ощадбанку» 

 

Показники Обсяги, млн. грн.  

Об’єм кредитного портфелю 69158.39 

Резерви під кредитні ризики -35704.73 

Активи 156596.31 

Активи минулого року 113681.58 

Ліквідні засоби 30409.22 

Особистий капітал 16969.14 

Уставний капітал 29901.32 

Засоби банків 24660.43 

Загальний об’єм вкладів 83934.57 

Депозити фіз. осіб 42614.21 

Депозити фіз. осіб за попередній квартал 41138.78 

Долгові цінні папери, емітовані банком 0.03 

Зобов’язання 139627.17 

Чистий прибуток -5400.84 млн грн 

 

З даних табл. 1 видно, що банк має досить високі показники і саме тому 

станом на жовтень 2015 року в рейтингі стійкості банків Ощадбанк займає 10 

місце (37), загальний рейтинг 3,62. Рейтинг НБУ за розміром активів –  

2 місце (169) [3]. 

Проаналізувавши дані табл.  2 можна зробити висновок, що Ощадбанк 

має прийнятні показники ліквідності та платоспроможності і це свідчить про те 

що він фінансово стійкий, тобто здатний функціонувати навіть в кризову 

ситуацію. 
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Таблиця 2 

Показники стресостійкості 

Стресостійкість Бали 

Загальний  балл 3.63 

Залежність від вкладів фіз. Осіб 30.52 

Привабливість  -3.79% 

Ліквідність  28% 

Достатність капиталу  10.84% 

 

Причини негативних фінансових результатів, неефективне управління 

грошовими потоками можуть бути різними, а їх наслідки виражаються в 

зниженні обсягу продажів через низьку конкурентоспроможність продукції, 

прорахунків в маркетинговій, виробничої, фінансової або інвестиційної 

політики тощо. 

В табл.  3 наведені дані щодо лояльності вкладників. 

 

Таблиця 3 

Показники лояльності вкладників 

Лояльність вкладників Бали 

Загальний балл 4.4 

Доля банку на рынку  

розничных депозитів 
12.03% 5 

Абсолютный ріст розничного 

портфелю вкладів за квартал 
419.84 млн. грн. 

5 
40.89 млн. долл. 

Відносне зростання розничного 

портфелю вкладів за квартал 
1.51% 

4 

6.42% 

Досвід роботи на ринку с 1991 р. 5 

Платіжна репутація банку Потрібна реструктуризація 3 

 

В цілому аналіз показав, що Ощадбанк досить конкурентоспроможний, 

має непогані фінансові показники і це сприяє його подальшому розвитку. Банк 

завдяки приналежності до державної власності має ряд конкурентних переваг 

перед іншими банками в Україні, зокрема, більшу ступінь довіри у населення. 

Йому треба лише вдало цим користуватися. 
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