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СЕКЦІЯ 1. ОБЛІК, ФІНАНСИ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

УДК 336.7 

Ольга Бартош             Olga Barnosh 

Черкаський навчально-науковий ДВНЗ університет банківської справи 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 

Ефективність діяльності банків залежить від обсягів і структури 

банківських ресурсів, основна частина яких формується за рахунок 

залучення тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб. Для 

більшості банків основними кредиторами є фізичні особи, які формують як 

банківські ресурси, так і довіру до банку та банківської системи в цілому. 

Разом з тим при будь-яких конфліктах у суспільстві депозити фізичних осіб 

є найбільш вразливим продуктом банківського бізнесу, що створює 

загрозливу ситуацію як для банку, так і для банківської системи в цілому. 

У 2014 році в силу політичних подій Україна зіштовхнулася з 

найтяжчою банківською кризою, яка стала найскладнішою в історії 

вітчизняної банківської системи. Вкладники скористалися правом на 

дострокове закриття депозитів і банки стрімко почали втрачати свою 

ліквідність, що підірвало довіру до банків і практично всі банки у своїх 

депозитних портфелях зазнали значних змін та втрат, що призвело до 

фінансової кризи в банківській системі та масової ліквідації банків. Частково 

брак ліквідності банків покривався за рахунок рефінансування Національним 

банком України. Щоб підтримати стабільність банківської системи країни 

був прийнятий Закон України № 424-VIII від 14 травня 2015 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення 

строкових депозитів». Даним законом внесено зміни до Цивільного кодексу, 

де частина третя статті 1060 викладена у редакції «за договором 

банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та 

нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у 

договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського 

строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу 

до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, 

можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору 

банківського строкового вкладу» [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

В результаті переходу суспільства в інформаційну еру аналіз 

господарської діяльності значно інформатизувався, зокрема відбувалось 

удосконалення інформаційного забезпечення системи управління 

підприємством.  

Аналітикам, комп’ютеризація економічного аналізу на основі сучасних 

програмних продуктів допомагає отримувати широке коло можливостей. 

Використання комп’ютерних технологій сприяє підвищенню методичного 

рівня економічного аналізу та створенню його оптимальної організаційної 

моделі.  

Існують різні підходи до комп’ютеризації проведення економічного 

аналізу: 

 1. Використання модуля комплексної програми автоматизації 

управління підприємством. В даних програмах визначаються задачі як 

економічного, так і бухгалтерського обліку, маркетингу, аудиту тощо.  

2. Використання окремої програми автоматизації економічного 

аналізу. Програмні продукти, представлені на ринку, надають можливість 

комплексного проведення як ретроспективного, так і прогнозного 

економічного аналізу.  

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mamzsz.pdf
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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3. Використання комплексу розрахункових таблиць, виконаних в 

Microsoft Ехсеl, який надає можливість інтегрувати у систему будь-яку 

методику проведення економічного аналізу і реалізувати власну методику 

проведення економічного аналізу на основі розробленої вихідної системи 

оцінюваних показників. Це є прийнятним для малих підприємств, оскільки 

відповідає комерційним вимогам, що висуваються до Microsoft Excel, 

зокрема, вартість програмного продукту і вартість його впровадження та 

супроводу. 

 4. Використання комплексу комп’ютерних програм для проведення 

економічного аналізу при здійсненні контрольної діяльності. Вони 

орієнтовані на аналіз фінансового стану підприємства, розробку 

стратегічних і тактичних рішень управління підприємством, забезпечують 

проведення безпосередньо фінансового аналізу за різними методиками і 

розраховують велику кількість економічних показників, дозволяють 

складати й аналізувати бізнес-плани [3]. 

Основні підходи до комп’ютеризації проведення економічного аналізу 

відрізняються, оскільки це зумовлено певними факторами: обсяг діяльності 

підприємства; наявність фінансових ресурсів для впровадження 

комп’ютеризованої системи економічного аналізу, кваліфікованого 

персоналу; наявність і вид системи комп’ютеризації бухгалтерського обліку 

на підприємстві; обсяги аналітичних робіт.  

Сьогодні фірми-розробники мають вільну ринкову нішу, але для її 

захоплення вони мають дослідити вимоги майбутніх користувачів до таких 

програмних продуктів та використати наявний досвід закордонних 

розробників програмного забезпечення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Функціональні можливості закордонних програмних продуктів для 

здійснення економічного аналізу 
Компанія- 

розробник 

Система Функціональне призначення 

SAS, США Marketing Optimization Автоматизація зовнішнього аналізу 

Business 

Resource 

Software Inc., 

США 

Alcar Strategic 

Financial Planning 

System 

Фінансова модель, що редагується, для 

кожного підрозділу компанії і дочірніх 

компаній. Консолідація фінансової 

інформації. Прийняття тактичних і 

стратегічних рішень на основі узагальненої 

моделі 

Decisive Tools, 

LLC, США 

iDecide 2000 Побудова імітаційних моделей процесів у 

вигляді діаграм. Аналіз ризиків прийняття 

рішень з використанням методу Монте-Карло 

Essential 

Software, США 

Advanced Financial 

Statement Analysis 

Аналіз фінансової звітності з можливістю 

побудови фінансових прогнозів 

Джерело: Складено автором на основі: [1] 

Комплекс закордонних інформаційно-аналітичних систем охоплює 

всю управлінську вертикаль. Отже, застосування вищенаведених систем 

дозволяє акумулювати дані за всіма видами діяльності підприємства. 



 

55 

 

Сучасний стан українського ринку програмного забезпечення 

економічного аналізу характеризується поетапним заміщенням закордонних 

програм продуктами вітчизняних розробників. Ринок інформаційних систем 

для бізнесу розширює пропозицію програм, що допомагають підприємству 

здійснювати ефективне управління (табл.2). 

Таблиця 2 

Функціональні можливості українських комп’ютерних програм для 

аналізу господарської діяльності 
Назва 

програми 

Функціональне призначення 

Audit 

Expert 

Програма передбачає: виконання експрес-аналізу фінансового стану – у 

стислі терміни обрахувати на підставі поданих форм № 1 і № 2 стандартні 

показники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності діяльності та 

ділової активності; оцінювання ризиків втрати ліквідності, банкрутства 

шляхом аналізу структури балансу, якості активів підприємства; проведення 

аналізу беззбитковості і факторного аналізу рентабельності власного 

капіталу; оцінювання кредитоспроможності; здійснення поглибленого 

аналізу на основі даних синтетичних рахунків з оборотно-сальдової 

відомості; визначення можливих варіантів подальшого розвитку 

підприємства шляхом складання матриці фінансових стратегій; розробку 

власної методики аналізу 

Project 

Expert 

 Програма передбачає: оцінку зміни фінансових показників проекту залежно 

від зміни рівня інфляції, ставок податків, витрат на персонал, величини збуту 

й інших вихідних даних проекту; дослідження чутливості показників 

ефективності до зміни ставки дисконтування дає змогу визначити стійкість 

проекту до коливань кон’юнктури фінансового ринку і можливих змін 

макроекономічних умов діяльності; аналіз взаємозв’язків між витратами і 

доходами за різних обсягів виробництва, визначення точки беззбитковості 

для кожного виду продукції в будь-якому розрахунковому періоді і 

розрахунок обсягу продажу, що покриває всі витрати на його виробництво і 

реалізацію. 

Джерело: Складено автором на основі: [2] 

Однак недоліком цих програм є неадаптованість до стандартів 

українського бухгалтерського обліку, нормативно-правової бази та 

специфіки діяльності вітчизняних підприємств. Як альтернативу складним і 

високовартісним продуктам аналітикам середніх та малих підприємств 

краще більшу увагу приділяти  можливостям програми Excel. 

Отже, на сьогодні український ринок програмного забезпечення 

економічного аналізу перебуває на етапі розвитку. Варто зауважити, що 

підприємства різних видів економічної діяльності і є активними ініціаторами 

розробки програмних продуктів для економічного аналізу. Основною 

перевагою використання комп’ютерних технологій при аналізі є можливість 

безпосередньо вирішувати на робочому місці аналітичні завдання. На 

сучасному етапі розвитку необхідно розробити таке програмне забезпечення, 

яке буде високо адаптоване до бухгалтерських програм та мети і завдань 

аналізу. 

Список використаної літератури: 



 

56 

 

1. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического 

анализа / Г.Н. Соколова. – М. : «Экзамен», 2002. – 320 с. 

2. Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки 

инвестиционных проектов. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.expert-systems.com/financial/pe/ 

3. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / [Шквір 

В.Д., Завгородній А.Г., Височан О.С.] – Львів: Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», 2003. – 268 с. 

 

 

 

УДК 658.152.012.12 

Світлана Демиденко                                                           Svitlana Demydenko 

Евгенія Замана                                                                     Evgenia Zamana  

Черкаський державний технологічний університет 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах фінансово-економічної кризи, скорочення попиту на світових 

ринках, постійної нестачі фінансових ресурсів, а також враховуючи високий 

рівень морального і фізичного зносу обладнання підприємств України, 

постає проблема найбільш раціонального та ефективного використання їх 

основних засобів. Ринкова економіка дає стимул підприємствам 

впроваджувати нову техніку та технології, розширювати можливості щодо 

використання нових фінансових інструментів та механізмів, але незавжди на 

практиці реально їх застосувати. Все це обумовлено повною відсутністю або 

недостатньою кількістю власних обігових коштів, низькою ліквідністю 

активів, застарілою матеріально-технічною базою, утримання якої є 

перевитратами для підприємства , та, звичайно, недосконалою законодавчою 

базою, що регламентує діяльність підприємств. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних 

підходів до проблем аналізу основних засобів зробили провідні вітчизняні 

вчені-економісти, такі як – О. Ареф’єва, М. Білуха, Ф. Бутинець, С. Голов, Г. 

Кірейцев, О. Коломієць, А. Кузьмінський, Н. Огійчук, М. Шкробанець та ін. 

Все потребує модернізації, а тим більше теоретична сторона питання, тому 

особливо актуальними на сьогодні є дослідження проблемних питань аналізу 

основних засобів підприємств і напрямків його удосконалення. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7: основні 

засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, 

здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року [1]. 

https://www.expert-systems.com/financial/pe/

