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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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1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

27.04.2000р. № 92, з наступними змінами і доповненнями - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Конспект лекцій. Інформаційні системи та технології на 

підприємстві. І.О. Ушакова // Електронний ресурс – режим доступу: 

http://repository.hneu.edu.ua 

3. Матеріали до лекції // Електронний ресурс – режим доступу: 

http://www.d-learn.pu.if.ua 
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Світлана Демиденко                                                           Svitlana Demydenko 

Дар’я Медведенко                                                               Daria Medvedenko 

Черкаський державний технологічний університет 

 

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. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4043.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4043.html
http://zakon.rada.gov.ua/
http://repository.hneu.edu.ua/
http://www.d-learn.pu.if.ua/
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Методичні підходи до аналізу оборотних активів повинні базуватися 

на їх економічній сутності і функціональній ролі в процесі відтворення 

підприємства. Використання аналітичного інструментарію допоможе 

отримати корисну інформацію для прийняття рішень в сфері управління 

оборотними активами, зокрема для вибору політики його формування та 

фінансування (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Системний підхід до аналізу оборотних активів підприємств 

Для подальшого аналізу необхідно мати інформацію про стан 

оборотних коштів, як в цілому, так і по окремих елементах, а також про 

динаміку їх змін. Тут розраховуються показники: співвідношення між 

оборотними коштами на різних стадіях кругообігу, співвідношення між 

основними і оборотними засобами, забезпеченість оборотними засобами 

(частка оборотних коштів в активах), частка чистого оборотного капіталу в 

активах, показники ліквідності. 

Важливу роль у формуванні оборотних коштів відіграють джерела їх 

фінансування, для аналізу яких необхідно розрахувати детальну структуру 

джерел, з виокремленням власних і позикових, їх співвідношення, суму і 

частку чистого оборотного капіталу в джерелах. 

Ефективність управління оборотними активами підприємств в даний 

час повинна визначатися через комплексний розгляд результатів дій 

фінансово-економічних служб підприємств по забезпеченню діяльності 

достатнім обсягом оборотних активів, раціоналізації їх фінансування і 

досягнення максимальної ефективності їх використання. Тому розраховані 

показники перших трьох груп можуть виступати в якості факторних по 

відношенню до показників ефективності використання оборотного капіталу. 

Будь-який з розрахованої сукупності показників може виступати в якості 

факторного по відношенню до результативних показників діяльності 

підприємства. 

Розміщення в обороті 

Стан Джерела фінансування 

Ефективність використання 

Результати діяльності 

підприємства 
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В більшості літературних джерел вказується на необхідність 

визначення ефективності використання оборотних активів через розрахунок 

їх оборотності в цілому і оборотності складових елементів. Однак деякі 

автори висловлюють думку про необхідність додаткової оцінки цього 

параметра і за допомогою інших показників таких як ліквідність, 

прибутковість і збереження [2]. 

Основне джерело даних для аналізу оборотних активів підприємства - 

бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати. Крім того, в якості 

інформаційної бази для проведення аналізу використовуються планові і 

фактичні дані про обсяг виробництва і реалізації продукції; плани 

матеріально-технічного забезпечення; звіт про рух грошових коштів; дані 

оперативного обліку технологічних служб про стан нормування 

матеріальних ресурсів, економічних служб про визначення нормативів 

виробничих запасів і незавершеного виробництва, служби збуту і 

маркетингу про нормативи запасів готової продукції та ін. [3]. 

Застосовуються методи аналізу використання оборотних активів: 

горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів, факторний аналіз. 

Горизонтальний метод аналізу дозволяє визначити: абсолютну зміну 

поточних активів; відносну зміну або темп приросту; відносне відхилення 

оборотних коштів.  

Вертикальний аналіз ґрунтується на наступних аналітичних 

процедурах: агрегування показників балансу в аналітичний баланс; 

розрахунок показників структури оборотних активів в розрізі їх видів; 

розрахунок відхилень в структурі оборотних активів за порівнювані періоди; 

виявлення основних тенденцій і закономірностей в зміні оборотних коштів. 

Розрахунок показників оборотності можна здійснювати не лише за 

звітний рік, а й звітний місяць, квартал, що дасть змогу оперувати 

інформацією зміни ділової активності в часовому просторі. 

Значимість ефективного обліку, контролю, управління оборотними 

активами важко переоцінити. Нестача оборотного капіталу може 

паралізувати діяльність підприємства або погіршити його ліквідність, а 

надлишок буде означати, що частина капіталу не працює і не приносить 

прибуток. Кожне підприємство формує власну політику управління 

контролю і обліку оборотними активами. Ця політика установлює необхідну 

потребу в оборотних засобах, визначає їх склад, структуру і джерела, з яких 

мають фінансуватися ці активи [1]. 

Отже, наявність якісних результатів аналізу передбачає проведення 

поетапного дослідження оборотних активів і потребує доступу до всієї 

необхідної інформації. Достовірність результатів дозволяє приймати 

ефективні управлінські рішення і досягати поставлених цілей діяльності. 

Підприємства, які своєчасно виявляють наявні проблеми у формуванні та 

використані майна, мають вищі шанси виходу з кризової ситуації, яка 

склалась чи загрожує в подальшому.  
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МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ ЯК ЗАСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ 

 

   Вирішення питань, які стосуються виникнення певних суперечок під 

час укладання комерційних угод, є досить важливим у сфері міжнародної 

торгівлі. Встановлення світових комерційних зв’язків, співробітництво 

резидентів різних держав у таких галузях, як інвестування, фінансування, 

виробнича кооперація, спричиняє збільшення кількості 

зовнішньоекономічних спорів і необхідність їх швидкого та справедливого 

вирішення. Саме у цьому полягає актуальність проблеми міжнародного 

комерційного арбітражу. Метою врегулювання міжнародних комерційних 

спорів є укладання комерційних угод, договорів за згодою обох сторін та на 

умовах, які б повністю задовольняли обидві сторони [3].  Для вирішення 

таких суперечок і врегулювання міжнародних комерційних спорів 

застосовують судові та позасудові процедури. Найчастіше з метою 

врегулювання комерційних спорів застосовують міжнародний арбітраж, що 

являє собою недержавний орган, який формується із осіб за вибором сторін 

або за призначенням у порядку, встановленому законом. Міжнародний 

арбітраж має певні переваги, які роблять його значно зручнішим, ніж інші 

методи врегулювання міжнародних комерційних суперечок, а саме економія 

часу, самостійний вибір суддів, завершеність справи, процедура "закритих 

дверей" та ін. Арбітражна угода, на відміну від комерційного контракту, 

характеризується автономністю та самостійністю, що є її характерною 

рисою. Сторони, які укладають арбітражну угоду, не можуть ухилитися від її 

виконання. 
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