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− звільнити від оподаткування кошти комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів та ін-
ших фінансових установ, які інвестуються в підприємства реального сектора економіки з метою 
створення промислово-фінансових груп, а також окремі інвестиційні та інноваційні проекти.  
З огляду на обмеженість бюджетних коштів та потреби фіскального збалансування, запровадження ін-

новаційних пільг має здійснюватися поетапно. Це потребуватиме виділення комплексу пріоритетів, щодо 
яких зазначені інструменти застосовуватимуться першочергово. Причому від визначення технологічних 
пріоритетів (пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності, які нині встановлюються Законом Украї-
ни) слід перейти до більш гнучкої системи встановлення критеріїв відбору пріоритетних технологій та ін-
новаційних проектів за їхніми функціональними ознаками. 

3. Грошово-кредитна політика.  
Формування інноваційної моделі розвитку можливе лише за умови виходу з фінансових обмежень, в 

яких опинилася вітчизняна економіка. Серед них - як недостатність власних коштів підприємств для ради-
кального оновлення виробництва, так і недостатній рівень капіталізації банківського сектора, який обмежує 
можливості фінансування довгострокових інвестиційних проектів. Це обумовлює ключову роль важелів 
грошово-кредитної політики у стимулюванні інноваційних процесів.  

Основними чинниками монетарного походження, що стримують інноваційні процеси, є висока вартість 
фінансових ресурсів, яка тісно пов’язана з великими ризиками української економіки та низьким рівнем 
розвитку інструментів їхнього страхування; недостатня кількість "довгих" грошей в економіці; відсутність 
адекватних механізмів прискореного формування заощаджень та їхнього використання для підтримки інно-
ваційних процесів; повільне формування системи банківського обслуговування інвестиційного процесу, зо-
крема, відсутність кредитної підтримки розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами 
інших країн. 

Застосування грошово-кредитних важелів в цілях прискорення інноваційного розвитку має бути спря-
мованим на мобілізацію і концентрацію інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності їхнього викорис-
тання для структурної перебудови економіки, залучення іноземних інвестицій.  

Вагомий потенціал посилення дії грошово-кредитних важелів інноваційно-інвестиційної політики міс-
титься у сфері:  
− підвищення рівня монетизації української економіки;  
− послаблення домінуючої ролі валютного каналу в емісійному механізмі на користь підвищення дієвості 

процентної політики; 
− зміцнення банківської системи; 
− впровадження інструментів заохочення децентралізованого фінансування інноваційно-інвестиційної ді-

яльності;  
Висновки. Зрозуміло, що потрібні державні рішення, які б стимулювали інвестиційні вкладання в при-

оритетні сектори економіки, що дозволять забезпечити модернізацію технологічної бази промисловості і 
вийти на розв’язання стратегічної задачі зростання ВВП на зовсім новий технологічної основі. Це забезпе-
чить стійкість і конкурентоздатность економіки, особливо після вступу до СОТ. Адміністративна реформа, 
скорочення неринкового сектору, зниження адміністративних бар’єрів – це необхідність [3]. 

Також необхідно розуміти, що інноваційна модель розвитку припускає насамперед перебудову свідо-
мості. На це потрібні роки. Усі розмови про інноваційну модель поки нічого не принесли. Інноваційна дія-
льність – це щоденна, кропітка, рутинна робота з модернізації виробництва і просування продукції з новими 
споживчими якостями. Це вивчення і передбачення ринків. Це формування світогляду споживачів.  
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Актуальність проблеми. Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною метою, 
яку ставлять перед собою його власники, вкладаючи кошти в банківський бізнес, а управління ефективніс-
тю є одним із пріоритетних завдань фінансового менеджменту банку, що зумовило значні наукові напрацю-
вання у цих сферах. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності банківського бізнесу знаходяться в 
центрі постійної уваги науковців та банкірів-практиків. Вони знайшли своє відображення в наукових пра-
цях зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких: Дж. Ф. Сінкі, П. Роуз, А.О. Кириченко, Тарасевич В.Н., 
І.В. Сало, Ф.І. Шпиг, О.Д. Заруба, Т. Котарбинський, Я. Зеленевский, Л.О. Примостка, Золотогоров В.Г.  

Постановка проблеми. Вивчення існуючих в сучасній економічній науці методологічних концепцій 
щодо досліджуваної проблематики дозволило зробити висновок, що цільового комплексного підходу до ви-
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значення ефективності банківського бізнесу не сформовано. Хоча наукові напрацювання в загальній теорії 
економічної ефективності та рекомендації щодо способів її оцінювання досить значні, проте питання визна-
чення ефективності з урахуванням специфіки банківської діяльності залишаються недостатньо розроблени-
ми як в теоретичному, так і в методично-практичному аспектах.  

Мета дослідження: уточнення сутності економічної категорії «ефективність» та визначення впли-
ву особливостей банківського бізнесу на формування даного показника.  

Завдання, що були поставлені для досягнення визначеної мети: 
• проаналізувати існуючі підходи до визначення терміну «ефективність»; 
• уточнити сутність поняття «ефективність банківської діяльності»; 
• визначити фактори, що впливають на ефективність діяльності банківської установи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Різноманіття існуючих трактувань терміну «ефективність» 
викликає питання про те, що саме варто розуміти під ефективністю взагалі й, зокрема, ефективністю 
банківського бізнесу. 

Поняттю «ефективність» в англійській мові відповідають кілька термінів, що у фінансовій літературі 
трактуються наступним чином:  

effectiveness – здатність досягати раніше визначені цілі (незалежно від того, якою ціною це було зроб-
лено);  

еfficiency – оптимальне співвідношення витрачених ресурсів і отриманих результатів (незалежно від то-
го, чи була досягнута поставлена мета); 

effectuality – сполучення effectiveness і efficiency. Поняттю «ефективність» також відповідає термін per-
formance, що позначає загальний стан організації, включаючи фінансові і нефінансові параметри, досягну-
тий рівень розвитку і перспективи [1]. 

В економічній літературі термін “ефективність” уперше з’явився в роботах класика політекономії 
У. Петти і фізіократа Ф. Кене, але він не розроблявся ними як самостійне економічне поняття. Вони вжива-
ли цей термін у значенні «результативності» і використовували його для оцінки урядових і приватних за-
ходів у залежності від того, сприяли вони чи ні пожвавленню економічного життя. 

Зміна поглядів на роль уряду, який стали сприймати не тільки як суб’єкт влади, але і як суб’єкт 
управління, змінило погляд на «ефективність». Її стали пов’язувати з об’єктивованим виміром результату 
діяльності стосовно визначеної мети.  

Наприкінці XIX століття термін „ефективність” почав втрачати суто економічне значення і став вико-
ристовуватися для оцінки різноманітних дій. Цьому сприяло те, що проблемами економіки стали займатися 
не лише економісти. Машинне виробництво, що розширюється, продуціювало зміну задач, функцій і сфери 
відповідальності інженерів, яким довелося займатися як економічними задачами, так і задачами організації 
виробництва. В економічній літературі розуміння ефективності також зазнало змін, що було пов’язано з пе-
реглядом уявлень про «економічний ефект», особливо в частині його інвестиційної і результуючої складо-
вих, множинності і різноспрямованості ефектів. Були введені поняття абсолютної і порівняльної еко-
номічної ефективності [10]. Розширенню поняття «ефективність» сприяли теоретичні розробки в інших 
науках, наприклад, у праксеології. Засновник праксеології Т. Котарбинський поняття ефективності не 
відокремлював від правильності й успішності. Успішність діяльності він визначав за допомогою наступних 
критеріїв: корисність, точність, майстерність, чистота [5]. Подальший розвиток у рамках праксеології 
термін «ефективність» одержав у роботах Я. Зеленевского. Він розглядав ефективність, вигідність і еко-
номічність як основні критерії успішної діяльності, ввів міру ефективності як «відношення сумарної 
цінності фактичних результатів діяльності до очікуваної сумарної цінності відповідних цілей» [3].  

Таким чином, термін «ефективність» є багатозначним поняттям і відображає відношення різних ас-
пектів діяльності: результату і витрат, результату і цілей, результату і потреб, результату і цінностей. 

Слід зазначити, що використання традиційних підходів для оцінки ефективності діяльності банків (ре-
сурсно-витратний, продуктивності праці, граничної корисності та інші) є досить обмеженим. Вважається, 
що функціонування будь якої системи, включаючи банківську, можна оцінити за двома основними кри-
теріями: 
− перший пов’язаний із тим, як швидко досягаються поставлені цілі; 
− другий – із ефективністю, з якою перетворюються витрати на доходи. 

Незважаючи на важливість обох цих критеріїв, у практиків більшу зацікавленість викликає другий із 
них. Керівництво завжди зацікавлене в отриманні інтегрованої оцінки результатів перетворення витрат на 
доходи, яка виражається у вигляді комплексних показників, зручних для порівняння, і характеризує ефек-
тивність діяльності з точки зору її відповідності стратегічним цілям бізнесу. 

Зважаючи на специфіку діяльності банків та з огляду на те, що банківська сфера є складною ди-
намічною системою, функціонування і розвиток якої супроводжується значними ризиками, варто зазначи-
ти, що найприйнятнішим для оцінки ефективності банківського бізнесу є цілісний системний підхід, яким 
передбачається розгляд поняття «ефективність» як складного системного явища у потрійному вимірі «при-
бутковість – ризиковість – надійність». Тому критеріями ефективності банку повинні виступати як безпосе-
редньо фінансові результати його діяльності (дохід і прибуток), так і результативність (рентабельність), а 
також вся сукупність показників фінансового стану (стійкість, ліквідність, платоспроможність), досягнутих 
банком із урахуванням їх ціннісної або цільової значущості як для самого банку, так і для соціально-
економічного середовища його діяльності. 

Вищевикладене твердження дозволяє зробити висновок, що сукупність критеріїв повинна розглядатися 
як система, як комплексна характеристика, що відображає відповідність результатів діяльності ко-
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мерційного банку поставленим цілям на кожному часовому інтервалі його функціонування, і в даному ас-
пекті тільки досягнення всіх, а не декількох, критеріїв дозволить говорити про ефективність його діяль-
ності. 

Таким чином, ефективність діяльності комерційного банку – це не тільки результати його діяльності, 
але й ефективна система управління, що побудована на формуванні науково обґрунтованої стратегії його 
діяльності. Відтак рівень прибутковості визначається як внутрішніми (ендогенними), так і зовнішніми (ек-
зогенними) факторами. Перші прямо залежать від організації роботи банку, другі – від зовнішніх умов. Цим 
поділом доцільно керуватись, моделюючи фінансово-господарську діяльність, здійснюючи комплексний 
пошук резервів для підвищення ефективності роботи банку та максимізації його прибутку. 

Визначальними внутрішніми факторами впливу на фінансову стійкість банку є концепція його розвитку 
та внутрішня економічна політика. Виходячи з цього, дані фактори доцільно поділити на наступні групи: 
− організаційні: стратегія банку, рівень менеджменту, кваліфікація кадрів, взаємовідносини з засновни-

ками; 
− технологічні: орієнтація банку на розвиток сучасних банківських технологій, потреба ринку в нових 

банківських продуктах, використання нових комп’ютерних та телекомунікаційних технологій; 
− фінансово-економічні: обсяг та структура власних коштів, рівень доходів та прибутку, ліквідність, 

структура залучення коштів та їх ефективне розміщення. 
Однак фінансова стійкість комерційного банку залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від 

зовнішніх, які включають наступні аспекти: 
) ринкові: економічні умови господарювання, рівень техніки й технології, реальні доходи населення, до-

віра суб’єктів господарювання та приватних осіб до банківської системи, демографічні чинники, струк-
тура ринку, конкуренція та пропозиція і попит на кредит, потенційна кредитоспроможність позичаль-
ника, ціна кредитних ресурсів; 

) адміністративні: важелі державного регулювання. 
Висновки. В статті набуло подальшого розвитку визначення сутності економічної категорії «ефек-

тивність» та виявлено вплив особливостей банківського бізнесу на формування цього показника.  
Визначено, що для оцінки ефективності банківського бізнесу має використовуватися цілісний систем-

ний підхід, яким передбачається розгляд поняття «ефективність» як складного системного явища у по-
трійному вимірі «прибутковість – ризиковість – надійність».  
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Сафонова В.И.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 
 

Постановка проблемы. В условиях кризиса экономической системы Украины опыт аграрной реформы 
свидетельствует о неэффективности налогообложения. Существующая налоговая система является гро-
моздкой, малоэффективной, особенно в части пополнения местного бюджета, что влечёт за собой введение 
дополнительных налогов и сборов, усложняет бюджетные взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей 
с местными органами власти. Сложившееся негативное положение с взиманием налогов с сельхозтоваро-
производителей требует создания гибкой и легко адаптируемой к меняющимся социально-экономическим 
условиям налоговой системы и процедуры уплаты налогов, которые должны быть простыми, понятными и 
удобными для налогоплательщиков. В значительной мере всем этим требованиям может отвечать единый 
земельный налог. Он направлен на оптимизацию взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с 
бюджетом, стимулирование производства продукции и накопление капитала, а также оказывает активное 
воздействие на сохранность и рациональное использование земельных ресурсов. Впервые идея единого 
сельскохозяйственного налога в Украине возникла в 1921 году, когда продразверстка была заменена прод-
налогом. В те годы введение продналога дало высокий положительный результат. Однако такой налог вво-
дился, во-первых, в мелкокрестьянской стране, где разветвленная форма налоговой системы была принци-


