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Контроль є однією із функцій державного управління. Він включає нагляд за законністю та 

доцільністю діяльності, оцінку її правових, наукових, соціально-політичних та організаційно – технічних 
позицій. Загалом, ефективність є головним критерієм оцінки контрольної діяльності у державному 
управлінні та головною ціллю будь-якого виду контролю.  

У словнику-довіднику з державного управління ефективність державного управління визначено, 
як один з основних показників досконалості управління, що визначається за допомогою зіставлення 
результатів управління і ресурсів, затрачених на їхнє досягнення. [1, с.82]. 

На думку Г.В. Атаманчука, ефективність управління досягається за рахунок дії наступної схеми: 
суб’єкт управління – взаємодія – об’єкт управління [2, c. 219 ]. 

На нашу думку, досягнення цілей ефективності управління та контролю суб’єктами державного 
управління можливе за рахунок отримання повної та постійно оновлюваної інформації щодо об’єкта 
управління або об’єкта контролю шляхом використання певних методів.   

Під методами управлінської діяльності слід розуміти способи та прийоми налізу та оцінки 
управлінських ситуацій, використання правових та організаційних форм впливу на свідомість і 
поведінку людей в керованих суспільних процесах, відносинах та зв’язках [2, c. 219 ]. Також методи 
управління розглядаються як способи або засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що 
визначають якісну складову управління. Державне управління як особливий вид державної діяльності 
використовує різні методи, серед яких розрізняють методи організації і методи діяльності органів 
управління.  

Потребують з’ясування та наведення прикладів методи діяльності Фонду. Відповідно до 
Положення про виведення неплатоспроможних банків з ринку (розділ ІІ), виведення 
неплатоспроможного банку з ринку здійснюється Фондом одним з таких способів: ліквідація банку з 
відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб; ліквідація банку з відчуженням у 
процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку; 
відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого 
банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією; 
створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань 
неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку; продаж 
неплатоспроможного банку інвестору. 

Стаття 37 «Повноваження уповноваженої особи Фонду» Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» -   є не що інше як використання Фондом методу делегування 
повноважень, оскільки делегування повноважень – це наділення тимчасовими повноваженнями 
конкретних суб’єктів щодо прийняття рішень із чітко визначених питань у справах, що належать до 
компетенції уповноважую чого органу. Метод делегування повноважень може бути реалізовано на 
різних рівнях адміністрації, а також всередині конкретного органу (наприклад, від керівника 
підлеглому). 

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ 
«Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН» до категорії 
неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 
прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ 
«БАНК «ЮНІСОН» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». 

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН» (далі - ПАТ «БАНК «ЮНІСОН») з ринку шляхом запровадження в 
ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 квітня 2016 р. до 27 травня 2016 р. 
включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового 
адміністратора ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», начальнику відділу запровадження планів врегулювання 
неплатоспроможності банків департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Шевченку 
Андрію Миколайовичу строком на один місяць з 28 квітня 2016 року до 27 травня 2016 року включно.  

  
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 

1. Державне управління: Словн.-довід. / Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О. 
Безносенко, І.М.Варзар, В.М.Князєв, С.О. Кравченко, Л.Г. Штика; За заг. ред. В.М.Князєва, 
В.Д.Бакуменко. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с. 

2. Управление : сущность, ценность, эффективность : учебное пособие для вузов / Г. 
В. Атаманчук. - М. : Академический Проект : Культура, 2006. - 544 с.  

 



Швагер О.А. Реалізація контрольних повноважень ФГВФО/ О.А. Швагер// Матеріали 
науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 
квітня 2019 р.). – Суми, 2019. – 740 с. – С. 719 


