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Одним із основних показників ефективної діяльності економіки будь – 

якої країни є діяльність банківської системи. При цьому, розвиток 

банківської системи є необхідною умовою реального створення ринкового 

механізму.  

Сучасна банківська система України постійно розвивається, проте на 

даному етапі існує багато невирішених проблем, які потребують негайного 

вирішення. Головними проблемами, зараз є: низький рівень капіталізації 

банківських установ; не достовірність (викривлення окремими банками) 

статистичної звітності про фінансову діяльність банків; часта збитковість 

банківських операцій через низьку кредитоспроможність клієнтів, 

недосконалість податкового законодавства через проведені реформи у 

судовій системі України; недостатній рівень корпоративного управління, 

тощо. Також досить суттєвими факторами впливу на розвиток і 

функціонування банківської системи України залишаються політичні 

проблеми в країні, спад в економіці України через військові дії у східному 

регіоні та значна девальвація гривні.  

Всі ці проблеми мають свої шляхи подолання, основними з яких є: 

збільшення рівня концентрації банківського капіталу; удосконалення системи 

нагляду за діяльністю банків та системи корпоративного управління; 

впровадження нових механізмів формування банками резервів за активними 

операціями; удосконалення підходів до оцінки фінансового стану банків 

(розрахунку регулятивного капіталу, нормативів ліквідності банків); 

збільшення фінансової стійкості банків за рахунок їх реорганізації 

(приєднання, злиття); розроблення та просування на ринок нових банківських 

послуг; залучення іноземного капіталу тощо.  

Отже, банківська система України має ряд серйозних проблем, НБУ 

проводить деякі заходи щодо їх подолання, однак на сьогодні вони є не 

досить ефективними, тому що банківська система нашої країни перебуває на 

стадії розрухи і потребує певних заходів щодо відновлення.  
 

ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ 

АГРАРІЇВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

студент Абрютін В. О , аспірант Ковальов О. О., доцент Котенко Н. В. 

Сумський державний університет (Україна) 
 

За останні півтора року податкове законодавство зазнало суттєвих змін, 

які не оминули один з ключових бюджетоутворюючих податків, а саме 


