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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

доцент Абрамчук М.Ю., студентка гр. Ф – 31 Вишня Д.А. 

Сумський державний університет (Україна) 
 

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. 
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За останні півтора року податкове законодавство зазнало суттєвих змін, 

які не оминули один з ключових бюджетоутворюючих податків, а саме 
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податку на додану вартість (далі ПДВ). Згідного нових законодавчих 

положень принципово змінено порядок адміністрування ПДВ: мова йде про 

перехід від паперової системи адміністрування податку на систему 

електронного адміністрування. Також зазнав суттєвих змін спеціальний 

режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, 

а також рибальства. Оскільки діяльність пов’язана з даним режимом є доволі 

специфічною та потребує суттєвої підтримки з боку держави, доцільно 

розглянути механізм її оподаткування на даному етапі. 

Згідно Податкового кодексу спеціальний режим оподаткування 

передбачає особливий порядок оподаткування шляхом визначення елементів 

податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів [1]. 

Критичною умовою переходу на такий режим у агросфері є розмір доходу від 

сільськогосподарської діяльності, що має становити не менш ніж 75 % 

вартості всіх товарів/послуг за 12 місяців. 

Аграрний бізнес є одним з найбільш чуттєвих щодо зміни ринкової 

кон’юнктури та впливу зовнішніх неринкових чинників, а отже потребує 

постійної преференційної підтримки публічного сектору. У вітчизняних 

фінансових реаліях зазначену підтримку донедавна було реалізовано у формі 

використання позитивної різниці між податковим зобов’язанням та кредитом 

з ПДВ платником податку на власну користь. За новою редакцією ці кошти 

прийнято рішення розподіляти між платником податку та державою у 

пропорції, встановленій для кожного виду продукції (ст. 209.2 Податкового 

кодексу України). Так, за операціями з продукцією тваринництва пропорція 

становить 80/20 на користь аграріїв, за операціями із зерновими і технічними 

культурами – 85/15 на користь держави, у решті випадків – 50/50. Такі зміни 

збільшать податкове навантаження сільгоспвиробників, і вони будуть 

змушені шукати додаткові джерела фінансування у формі кредитів або ж 

інших преференцій (наприклад, дотацій з Державного бюджету). Дані зміни 

торкнуться не лише самих виробників, а й малого бізнесу, як контрагента 

сільгоспвиробників, що надає обслуговуючі послуги (пакування, логістика, 

рітейл, тощо). Оскільки раніше такі малі підприємства не підпадали під 

вимоги обов‘язкової реєстрації як платники податку на додану вартість, з 

такими нововведеннями задля збереження можливості співпрації малий 

бізнес просто змушений буде проводити добровільну реєстрацію. 

Податковою реформою передбачено, що для забезпечення 

адміністрування (перерахування) сум перерозподілюваних коштів, кожному 

виробнику сільгосппродукції, платнику ПДВ, автоматично та безкоштовно 

буде відкрито рахунок в системі електронного адміністрування для 

перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки 

відкриті платником ПДВ в установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів по кожному виду продукції. 

Такий підхід може спричинити певні проблеми, пов’язані з плутаниною з 

вибором виду діяльності та пов‘язаного рахунку. 
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Не менш дискусійною залишається процедура реєстрації податкових 

накладних в системі електронного адміністрування, що передбачає 

обов‘язкову наявність необхідного залишку коштів, розрахованого за 

визначеною Податковим кодексом формулою, що включає загальну суму 

ПДВ в отриманих податкових накладних, суму імпортного ПДВ, від яких 

віднімається сума раніше виданих податкових накладних, сума ПДВ, 

заявленого до бюджетного відшкодування та сума перевищення загальної 

суми податкових зобов’язань над сумою податкових зобов’язань у раніше у 

зареєстрованих ПН. Результат цих обчислень покаже суму, на яку платник 

ПДВ може видати податкові накладні своїм покупцям [2]. Чи включається у 

таку суму розподілена на користь платника податку різниця, не зрозуміло. 

В умовах відсутності економічної та геополітичної стабільності прагнення 

уряду будь-якої ціною наповнити державний бюджет частково можна 

зрозуміти. Проте, на нашу думку, потрібна певна поступовість у зміні 

пропорцій розподілу між публічним сектором і аграріями – так званий 

перехідний період. Особливо з урахуванням факту, що зазначені пільги було 

заплановано до застосування до 2018 р. Крім того, на замін скороченій таким 

чином прихованій дотації, необхідно запропонувати аграріям механізми, 

алгоритми та методи, що стануть стимулювати нові, технологічно більш 

досконалі способи вирощування сільськогосподарської продукції, її обробки, 

зберігання та транспортування. Розробка методичних підходів щодо 

запровадження організаційно-фінансового механізму податкового 

планування в умовах специфічних режимів має стати предметом подальших 

досліджень. 
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Інтеграційні процеси потребують від нашої держави визначення певних 

напрямів трансформації економіки. Україна обрала напрям європейської 

інтеграції, що було підкріплено підписанням Угоди про асоціацію. 

Міжнародна економічна інтеграція тісно пов’язана з міжнародною торгівлею, 

яка є невід’ємною частиною світової глобалізації. Внаслідок зростання 

показників динаміки ринків з’являються нові вимоги до якості товарів і 

послуг національних виробників, особливо до виробників 

сільськогосподарської продукції. Розвиток експортного потенціалу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/

