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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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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/
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Основні засоби у зарубіжній обліковій практиці розглядаються як 

довгострокові активи. Основні засоби – цінні предмети, такі як будівлі, 

транспортні засоби, землі та обладнання, що знаходяться у власності 

фізичної особи або корпорації для одержання прибутку. 

Раціональне використання основних засобів та виробничих 

потужностей промислового підприємства сприяє покращенню всіх техніко-

економічних показників. Тому на підприємствах важливе значення має як 

систематичне оцінювання стану основних фондів, так і аналіз ефективності 

їх відтворення та використання. 

Основними завданнями аналізу сновних засобів є: 

 оцінка забезпеченості підприємства та його структурних 

підрозділів основними засобами; 

  технічний стан основних засобів; 

 ступінь використання основних засобів і факторів, що впливають 

на його рівень; 

 оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та 

устаткування [3]. 

Згідно вищезазначених завдань аналіз основних засобів слід проводити 

за такими напрямками: структура основних засобів; наявність, стан, 

прогресивність та інтенсивність оновлення основних засобів; використання 

основних засобів, виробничих потужностей, площ і обладнання; аналіз 

рентабельності основних виробничих засобів; резерви збільшення випуску 

продукції та підвищення рівня інших показників за рахунок кращого 

використання засобів праці. 

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних 

вчених свідчать, що аналіз основних засобів останнім часом дещо 

ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління 

виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів. До 

кола таких проблем можна віднести наступні. 

По-перше, висока інфляція, при якій відбувається знеціненні основних 

засобів, перекручена амортизація не може забезпечити повне відшкодування 

майна підприємства, що амортизується та вибуває. Проведення ж переоцінки 

основних засобів за ринковою вартістю дає змогу підприємству 

накопичувати фінансові ресурси, достатні для реновації основного капіталу. 

По-друге, проблеми зовнішнього та внутрішнього інвестиційного 

клімату створюють підґрунтя для пошуків способів ефективного управління 

інвестиційним розвитком та основними засобами підприємств. Основні 

засоби як речові чинники виробництва потребують постійного оновлення, 

тому процес інвестування має за мету реалізувати основні цілі та стратегію 

інвестиційного розвитку у перерізі інвестиційних проектів. 

По-третє, неоднозначність законодавчої бази, яка полягає в тому, що її 

оновлення відбувається часто, і важко слідкувати за всіма змінами. Також є 

багато винятків та підпунктів, без знання яких робиться багато помилок в 

аналізі основних засобів на підприємстві. 
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По-четверте, різні підходи до термінології та визначення сутності 

основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів 

їх оцінки. 

По-п’яте, проблема інформаційного забезпечення управління 

матеріально-технічною базою, що представлено на підприємстві системою 

обліку, аналізу, аудиторського контролю. 

По-шосте, проблеми аналізу ефективності використання основних 

засобів і можливості її прогнозування тощо. 

Для удосконалення організації та методики аналізу основних засобів 

на підприємстві потрібно хоча б частково вирішувати вищеперераховані 

проблеми, які гальмують процес модернізації методів здійснення аналізу. 

Вирішувати питання з інфляцією слід на загальнодержавному рівні, 

оскільки держава повинна забезпечити регулювання попиту та пропозиції, 

індексацію доходів і контроль за цінами та заробітною платою, що 

забезпечить зменшення ризику збільшення інфляційних процесів. 

Інвестиції в основні засоби є показником кількості інвестицій у країні 

чи регіоні, а також непрямим внеском у валовий внутрішній продукт (ВВП). 

Головними проблемами інвестування в Україні є законодавчі бар’єри та 

суперечності, низька активність функціонування інвестиційних фондів, 

неефективне функціонування вільних економічних зон, неефективний 

інвестиційний менеджмент підприємств. Способом часткового подолання 

цих проблем є формування ефективної та гнучкої стратегії інвестиційного 

розвитку, що враховуватиме основні ризики реалізації інвестиційного 

процесу. 

Для забезпечення постійного оновлення інформаційної та законодавчої 

бази на підприємстві, рекомендовано співпрацювати з інформаційно-

довідковими системами, які оперативно забезпечують нормативними, 

розпорядчими, довідковими та іншими документами. В Україні існують такі 

системи: інформаційно-аналітична система «Парус-Консультант»; компанія 

«Дінай» – лінійка комп'ютерних законодавчих довідників «Дінай»; НПП 

«Оберон» – інформаційно-довідкова система «ПОДАТКИ І БУХОБЛІК»; 

інформаційно-аналітичний центр БИТ – система «Право» та ін. [2]. 

Отже, щоб створити підприємство потрібно інвестувати значну 

частину капіталу в матеріальні цінності, що призначаються для 

довгострокового використання як засоби праці, становлять основу 

виробничих потужностей підприємства та є його основними засобами. 

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів слугують 

визначальними характеристиками ідентифікації їх значення в забезпеченні 

відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку виробництва. Тому 

важливе значення в дослідженні ефективності використання основних 

засобів відіграє оцінка їх сучасного стану, забезпечення належної 

класифікації, в залежності від сучасних умов господарювання та проведення 

об’єктивного аналізу. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Ефективне використання оборотних активів особливо важливо в 

сучасних умовах господарювання підприємств. Низька забезпеченість, 

незадовільна структура оборотних активів, висока залежність від позикових 

коштів, як ніколи раніше, вимагають максимального ефекту від їх 

використання. Обіг коштів підприємств повинен дозволяти максимально 

використовувати природно-економічний потенціал, покривати фінансові 

витрати по утриманню активів і формувати умови для розширеного 

відтворення. Тому система управління оборотними активами підприємств в 

умовах ринкових відносин повинна ґрунтуватися на всебічному аналізі 

об'єкта управління.  

Значна увага приділена питанню формування та використання 

оборотних засобів у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 

таких як: І.А. Бланк, М.Я. Коробов, Г.В.Савицька, Р.С. Сайфулин, О.П. 

Пархоменко, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет та iн. Проте, потребують більш 

поглибленого дослідження існуючи методичні підходи до аналізу оборотних 

активів підприємства. 

З огляду літературних джерел можна виділити такі завдання аналізу 

оборотних активів:  

- вивчення динаміки, складу і структури оборотних коштів; 

- виявлення забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, 

відповідності запасів матеріальних цінностей встановленим нормативам; 

- аналіз дебіторської заборгованості і грошових потоків; 

- визначення показників ефективності використання оборотних активів 

та визначення впливу факторів на їх зміну; 

- виявлення резервів підвищення віддачі оборотних активів. 
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