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На сьогоднішньому етапі розвитку фінансового простору банківська 

система посідає одне з найважливіших місць. Майже кожна фінансова 

операція вимагає залучення такого фінансового посередника як банк. 

Незважаючи на те, що банківська система, як економічне явище, 

зародилася давно, фінансова стійкість комерційного банку ще не має 

загальноприйнятого визначення, а її показники та методи досягнення не 

вивчені в повній мірі. Особливо гостро це питання стоїть перед вітчизняними 

банками. За час незалежності економіка України пережила чимало потрясінь, 

найбільшими з яких є світова криза 2008 року та політико-економічна криза 

2014 року, яка триває нині, які залишили відчутні сліди  і в банківський 

сфері. Події, які сталися в листопаді 2018 року ще раз сколихнули 

банківський сектор економіки, викликавши масову паніку серед користувачів 

банківськими послугами.  

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки й фінансової системи, 

забезпечення фінансової стійкості банків потребує комплексного системного 

підходу, який буде охоплювати аналіз діяльності як окремих банків, так і 

вплив на них з боку макроекономічного середовища.[1, с. 18-20] 

Згідно зі словником  української мови  стійкість трактується як 

здатність довго зберігати і проявляти свої властивості, не піддаватися 

руйнуванню і псуванню.[2, с. 293] 

На офіційному сайті НБУ фінансова стійкість банку  тлумачиться як 

стан банку який характеризується збалансованістю фінансових потоків, 
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достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а 

також рентабельною діяльністю. Фінансова стійкість означає постійну 

здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати 

прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у 

конкурентному середовищі[3]. 

Cтійкість банку – це його здатність виконувати свої обов’язки перед 

клієнтами, кредиторами і вкладниками, забезпечувати потреби в 

короткостроковому і довгостроковому кредитуванні в умовах впливу 

змінюваних зовнішніх і внутрішніх факторів»[4, с 17]. 

Н.М. Шелудько стверджує, що це - динамічна характеристика 

можливості банківської   установи  як системи трансформування ресурсів та 

ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком) 

виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища.[5] 

Більшість методик, що дають оцінити фінансовий стан банку 

поєднують 4 групи показників: оцінка фінансової стійкості; оцінка ділової 

активності; оцінка ліквідності та оцінка ефективності управління. 

Фінансову стійкість банку не можливо визначити порахувавши один 

показник, вона характеризується системою фінансових коефіцієнтів. 

Основними коефіцієнтами для визначення стійкості банку є коефіцієнт 

надійності,коефіцієнт фінансового важелю, коефіцієнт участі власного 

капіталу в формуванні активів – достатність капіталу, коефіцієнт захищеності 

активів власним капіталом, коефіцієнт мультиплікатора капіталу. 

В сучасних умовах розвитку банківського сектору та економіки країни 

в цілому не існує єдиної системи показників, яка б в узагальнюючому вигляді 

характеризувала фінансову стійкість банку, тому аналітики використовують 

різні методики, що включають різноманітні показники та різноманітну їх 

кількість.  Для оцінки фінансової стійкості банківської системи на основі 

якості управління активами та пасивами використається чотири основних 

групи показників, а саме: капітальної стійкості, якості активів та пасивів 
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банку, ліквідності та ефективності управління банком. Досліджуючи 

фінансову стійкість як набір показників, необхідно констатувати те, що групу 

коефіцієнтів для оцінки формують переважно на основі аналізу джерел його 

коштів, тобто аналіз пасивів без урахування змін в активах. Для адекватного 

визначення фінансової стійкості, банку необхідно обов’язково враховувати 

показники, що характеризують якість управління як активами так і 

пасивами[6]. 
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Особливості оподаткування малого бізнесу у зарубіжних країнах 

Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної 

системи, яка, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави та, з іншого 

боку, головний інструмент реалізації її функцій. У цьому випадку 
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