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дохідної бази і фінансової самостійності місцевих бю-
джетів. На думку деяких фахівців, впроваджені зміни 
мають певні ризики для економічного розвитку окре-
мих територій і країни в цілому.    

Незважаючи на зазначені ризики, процеси де- 
централізації і застосування пов’язаних з ними основ-
них інструментів фінансово-бюджетного управління 
розвитком місцевих соціально-економічних систем 
покликані позитивно впливати на формування і роз-
поділ фінансових ресурсів на місцевому рівні, що в 
свою чергу значною мірою зумовлює рівень суспіль-
ного добробуту і є основним джерелом задоволення 
потреб громадян не тільки на місцевому рівні, але і в 
масштабах всієї країни. Подальші дослідженні слід 
спрямувати на  ретельне узгодження фінансово- 
бюджетного управління розвитком місцевих соціаль-
но-економічних систем в Україні зі стратегією роз- 
витку країни з метою досягнення добробуту широких 
верств населення.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Обов'язковою умовою ус- 

пішного функціонування банку в рамках жорстокої 
конкуренції на ринку банківських послуг є ефективне 
управління його діяльністю, яке неможливе без розро-
бки стратегії розвитку та моделей оцінки-досягнення 
цілей банку. 

Сучасні реалії розвитку фінансово-економічної 
сфери переконливо доводять необхідність розробки і 
удосконалення аналітичної інформації, показників 
ефективності діяльності, призначених для плану-
вання, контролю та поліпшення результатів поточної 
діяльності банку. Зростання та розширення масштабів 
конкурентних ринкових відносин в банківському сек-
торі вимагає від банків постійного пошуку шляхів ін- 

тенсифікації взаємозв’язків зі своїми клієнтами, по-
ліпшення їх якісних характеристик. 

У вітчизняній науковій літературі проблемам кон-
курентоспроможності банків та тенденціям її підви-
щення присвячені роботи Ю.А. Бабічевої, І.Т. Балаба-
нова, В.Я. Вовк, А.І. Жукова, Ю.І. Коробова, О.І.  
Лаврушина, Г.С. Панової, А.М. Тавасієва та ін. Проб-
лемам підвищення ефективності діяльності банків з 
використанням нових технологій в умовах достатнього 
рівня банківської конкуренції присвячені роботи Д.В. 
Бахтіна, Н.С. Родіної, Є.К. Стрельцової та ін. Закор-
донні автори також приділили увагу питанням ефек-
тивності діяльності банків, а саме: М. Бейкер, Х. Де-
рига, П. Друкер, М. Хігінс. 
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Однак питання підвищення конкурентоспромож-
ності та ефективності діяльності банків на основі роз-
робки та реалізації клієнтоорієнтованої стратегії вив-
чені недостатньо. Не повною мірою висвітлені фак-
тори, що підвищують ефективність системи управ-
ління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами та 
зростання на цій основі ефективності діяльності бан-
ків в сучасних умовах, що зумовило написання даної 
статті. 

Мета статті полягає в оцінці факторів, що впли-
вають на ефективність діяльності комерційного банку 
у сфері управління взаємодіями і взаєминами банків з 
клієнтами за допомогою когнітивного моделювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Основною метою будь-якого комерційного банку 

є отримання прибутку в умовах наростаючої конку- 
ренції серед банків. Одним з важливих аспектів діяль-
ності банку в цьому зв'язку буде успішна робота з клі-
єнтами, націлена на максимізацію прибутку і поліп-
шення їх обслуговування. Необхідно відзначити, що 
масове залучення й утримання клієнтів є найважливі-
шою проблемою, яка потребує позитивного рішення 
для успішної організації роботи комерційних банків. У 
зв'язку з цим необхідне прийняття ефективних і дієвих 
заходів щодо організації клієнтських відносин та вза- 
ємодії з ними. 

Такими країнами, як США, Швейцарія, Німеч-
чина, Франція встановлені системи визначення наці-
онального індексу задоволеності клієнтів. Якщо всього 
декілька років тому нa першому плані конкурентної 
стратегії банку було завоювання нoвoї клієнтуpи, тo в 
останній час в цeнтpі уваги знaxoдитьcя лoяльніcть 
клієнтів. Причиною таких змін є розуміння, що під- 
тримка зв’язків з клієнтами забезпечує банку широкий 
успіх завдяки отриманню ними нових послуг та про-
дуктів, що надає банк та створення позитивних відгу-
ків. 

У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на фак-
тори, що впливають на ставлення клієнта до банку, 
його очікування по взаємодії з ним (табл. 1).  

Зміна ступеня задоволеності клієнтів тісно 
пов’язана з цілями, що ставить перед собою банк у 
своїй діяльності, а саме: 

• посилення орієнтації банку на клієнтах; 
 

• досягнення успіху та підвищення конкуренто-
спроможності банку; 

• підвищення якості продуктів та послуг та інше. 
 

Таблиця 1 
Деякі фактори, що визначають вплив на відносини  

клієнта до банку 

Фактор 
впливу 

Критерії для оцінки впливу

Потреби (за-
пити, поба-
жання) клі-
єнтів 

Довіра до банку і виправдання його на-
дійності. Зручність, своєчасність і ком-
плексність обслуговування клієнтів.  
Якісна своєчасна інформованість клієн-
тів. 
Висока і якісна технологічність обслуго-
вування клієнтів, надаваних послуг і 
пропонованих продуктів 

Репутація 
(імідж)  
банку 

Оформлення зовнішнього вигляду і 
офісу банку, прогресивна та ефективна 
реклама. 
Забезпечення доступності та прозорості 
діяльності.  
Сформований імідж (репутація) банку 

Система 
оцінки яко-
сті обслуго-
вування клі-
єнтів 

Анкетування (опитування) клієнтів.
Взаємовідносини, взаємодія і забезпе-
чення зворотного зв'язку банку з клієн-
тами 

 
У табл. 2 наведено пропоновані авторами фак-

тори підвищення ефективності системи управління 
взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами, що по-
зитивно впливатимуть на ступінь задоволеності клієн-
тів. 

На основі запропонованих авторами факторів та 
критеріїв розрахуємо сценарні варіанти підвищення 
ефективності системи управління взаємодіями і вза- 
єминами банків з клієнтами за допомогою когнітив-
ного моделювання. 

Когнітивне моделювання являє собою дослі-
дження функціонування і розвитку складних систем та 
ситуацій на основі побудови когнітивної карти, яка  
відображає суб’єктивні уявлення проблеми або ситу- 
ації, що досліджуються, пов’язаної з функціонуванням 
та розвитком складної системи.  

 
Таблиця 2 

Фактори підвищення ефективності системи управління взаємодіями і взаєминами банків  
з клієнтами (пропоновані авторами) 

Намічена до реалізації мета Критерії, показники 

1 2

Підбір та формування цільових клієнтів банку

Визначення клієнтів, що не приносять 
прибуток банку 

Питома вага клієнтів, що не приносить банку прибутку або при-
носять банку менше 80% прибутку 

Формування цільової групи з найбільш 
цінних і прибуткових клієнтів 

Кількість (число) найбільш цінних і прибуткових клієнтів 

Формування клієнтської бази з цільових клієнтів

Своєчасне і якісне інформування клі- 
єнтів про продукти і послуги, що нада-
ються банком 

Доступність та інформативність інформаційних матеріалів про 
бренд банку 

Залучення нових клієнтів Частка клієнтів з цільових сегментів, які стали клієнтами банку. 
Витрати по залученню одного клієнта. Утримання та збереження 
залучених клієнтів 
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Закінчення табл. 2 

1 2

Відповідність маркетингової роботи  
банку запитам і побажанням клієнтів 
банку 

Ефективність впливу на клієнтів проведених маркетингових захо-
дів.  
Питома вага клієнтів, які скористалися рекламними акціями для 
вибору продукту та послуг банку 

Збереження клієнтської бази

Надання клієнтам індивідуального 
(ВІП) обслуговування 

Кількість клієнтів, що користуються індивідуальним (ВІП) обслу-
говуванням.  
Час, що витрачається на вирішення проблемних питань, врегу-
лювання скарг і реалізацію прийнятих пропозицій і рекоменда-
цій.  
Частка запитів клієнтів не задоволених з першого разу 

Забезпечення якісного обслуговування Показники якості обслуговування. 
Рейтинги банку, встановлювані:  
- рейтинговими агентствами і консалтинговими компаніями;  
- в результаті проведеного анкетування (опитувань) клієнтів 
банку. Оцінка довіри клієнтів банку 

Ступінь задоволеності клієнтів від на-
даних їм банком прогресивних і цінних 
пропозицій та рекомендацій 

Визначення за допомогою анкетування (опитування) зростання 
(зниження) питомої ваги клієнтів, задоволених (не задоволених) 
якістю наданих продуктів / послуг 

Розвиток взаємин і взаємодії з клієнтами

Підвищення і зміцнення клієнтської 
бази 

Збільшення клієнтської бази за рахунок поліпшення взаємин і 
взаємодії банку з клієнтами 

Створення партнерських відносин  
банку з клієнтами 

Визначення за допомогою анкетування (опитування) ступеня до-
віри клієнтів до банку (задоволеності роботою банку з обслугову-
вання клієнтів).  
Питома вага клієнтів, які купують два-три і більше продуктів (по-
слуг) банку 

Залучення і закріплення клієнтів в яко-
сті постійних прихильників банку 

Зростання доходів і прибутку банку за рахунок реалізації пропо-
зицій і рекомендацій клієнтів 

Оціночні показники взаємовідносин та взаємодії банків з клієнтами 

Створення нових джерел отримання 
доходів і прибутку 
 

Зростання доходів і прибутку банку, одержуваних від нових кліє-
нтів.  
Зростання доходів і прибутку банку, одержуваних за рахунок на-
дання нових продуктів і послуг 

Збільшення доходів і прибутку на од-
ного клієнта 
 

Питома вага банківської складової в бізнесі (фінансових показ-
никах) клієнта.  
Вплив (прибутковість, неприбутковість) клієнта на фінансові по-
казники банку 

 
Когнітивна карта є вихідним статичним подан-

ням (відображенням) зв'язків між факторами, що іс-
нують у досліджуваній ситуації. Побудова когнітивної 
карти базується на визначені знакоорієнтованого 
графу: 

 Фп<<V, E>, X, F, > 0 (1) 

Вираз Фп<<V, E>, X, F, > 0 — це кортеж, у якому: 
G = < V, E>, 

V={vi | vi є V, i=1, 2,…,k };  
E={ei | ei є E, i=1, 2,…,k }; 
G — когнітивна карта (знаковоорієнтований 

граф), в якій:  
V — безліч вершин («концептів») Vi є V, i=1, 2,…, 

k, які є елементами досліджуваної системи;  
Е — множина дуг, дуги еij є E, i,j=1, 2, …N від- 

ображають взаємозв'язок між вершинами Vi і Vj; вплив 
Vi на Vj у досліджуваній ситуації може бути позитив-
ним - знак «+», коли збільшення (зменшення) одного 
фактора приводить до збільшення (зменшення) ін-
шого, негативним - знак «-», коли збільшення (змен-
шення) одного фактора призводить до зменшення 
(збільшення) іншого, або відсутні в даний період; 

X — множина параметрів вершин;  
X={ X(v

i)
 } i=1, 2,…,k, 

X(v
i)
 ={ х(i)g }, g=1,2,…ni. 

x(i)g — g- параметр вершини Vi, якщо g = 1, то  
x(i)g = xi; 

0 — простір параметрів вершин. 
 
Модель складної ситуації будується наступним 

чином. Для опису якісних значень базисних факторів 
вибирається набір відповідних  лінгвістичних змінних. 
Вибір градацій за значеннями лінгвістичних змінних 
дозволяє дати необхідний ступінь деталізації — «слабо-
середньо-сильно» або, більш докладно, «дуже слабо-
слабо-середньо-сильно-дуже сильно» і т.д. Кожній  
лінгвістичній змінній відповідає певне число в шкалі 
[0, 1], що є числовим еквівалентом цієї змінної. Ці чи-
слові еквіваленти назвемо якісними змінними. В на-
шому випадку шкала якісних оцінок напрямів та сили 
впливу між факторами виглядає так (табл. 4). 

Для побудови когнітивної карти необхідно детер-
мінувати вершини (фактори), які безпосередньо дос-
ліджуються в рамках моделі. 
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Таблиця 3 
Матриця суміжності (інцидентності) знакоорієнтованого графа І=А0 

 I=А0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

V1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

V6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

V7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

V8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

V9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

V10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

V11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

V12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Таблиця 4 

Шкала якісних оцінок напрямів та сили впливу  
між факторами 

Характер впливу між 
факторами 

Чисельні значення 
змінних 

Відсутній 0,0

Дуже слабкий 0,1; 0,2 (-0,1; -0,2)

Слабкий 0,3; 0,4 (-0,3; -0,4)

Помірний 0,5; 0,6 (-0,5; -0,6)

Значний 0,7; 0,8 (-0,7; -0,8)

Істотний 0,9; 1,0 (-0,9; -1,0)

 
V1 — визначення клієнтів, що не приносять при-

буток банку; 
V2 — формування цільової групи з найбільш цін-

них і прибуткових клієнтів; 
V3 — своєчасне і якісне інформування клієнтів 

про продукти і послуги, що надаються банком; 

V4 — залучення нових клієнтів; 
V5 — відповідність маркетингової роботи банку 

запитам і побажанням клієнтів банку; 
V6 — надання клієнтам індивідуального (ВІП) об-

слуговування; 
V7 — забезпечення якісного обслуговування; 
V8 — ступінь задоволеності клієнтів від наданих їм 

банком прогресивних і цінних пропозицій та рекоме-
ндацій; 

V9 — підвищення і зміцнення клієнтської бази; 
V10 — створення партнерських відносин банку з 

клієнтами; 
V11 — залучення і закріплення клієнтів в якості 

постійних прихильників банку; 
V12 — створення нових джерел отримання доходів 

і прибутку. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Причинно-наслідкові зв'язки між факторами підвищення ефективності системи управління  

взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами 
 

Результатом якісного аналізу взаємодії факторів, 
є побудова матриці прискорення, що відбиває стиму-
люючі взаємодії, і матриці гальмування, що відбиває 

негативні, які гальмують взаємодії факторів. Подаль-
ша роль матриць полягає у визначенні ступеня вза- 
ємодії факторів у системі і ступеня активності факто-

V12  
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фактор: 7 

V5  

впливає фактор: 
3,4,7,8,9,10,11 
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на фактор: 

1,5,6,9,10,11,12 
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2,5,7,8,9,10 

V11  

впливає фактор: 
1,2,5,6,9,10,12 

V10  

впливає фактор:  
8,9,11,12 

V8  

впливає фактор: 
3,4,5,9,10,11,12 

V7  

впливає фактор: 
3,4,5,8,9,10,11,12 

V9  

впливає фактор:  
5,11,12 

V6  

впливає фактор: 
1,2,8,9,10,11,12 

V3  

впливає фактор: 
1,4,5,7,8,9,10,11 

V4  

впливає фактор: 
9,11,12 

Взаємодія  
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рів, тобто сили їх впливу на систему або ступеня схи-
льності впливу з боку системи. На основі моделю-
вання та проведених нами розрахунків отримаємо на-
ступні результати (див. табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Результати сценарного моделювання факторів,  
що підвищують ефективність системи управління  
взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами 

Фактор 
Такти моделювання 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

V1 0 0 0,8 0,864 -9 

V2 0,7 1,4 2,27 -0,58 -15 

V3 0,7 1,4 2,9 0,559 -23,5 

V4 1 2 0 -2,64 30,39 

V5 0,1 0,2 2,79 2,692 -27,8 

V6 1 2 1,8 -2,94 7,752 

V7 1 2 3,34 -0,58 1,918 

V8 0,1 0,2 1,01 -3,44 19,86 

V9 0 0 -1,5 -6,51 48,68 

V10 1 2 -0,48 -5,27 41,69 

V11 1 1 2,47 -1,58 -10 

V12 -1 -2 -4,81 -2,05 30,95 

 
Отримані результати сценарного моделювання 

представимо графічно (рис. 2). 

З даного графіку видно, що при груповій взаємо-
дії фактори отримують як плюсові так і мінусові зна-
чення, що показує ступінь впливу кожного фактору на 
систему. 

Наступний етап аналізу когнітивної моделі по- 
в'язаний c дослідженням імпульсних процесів. При 
цьому сценарний аналіз в рамках когнітивної техно-
логії, націлений на моделювання тенденцій розвитку 
системи, припускає завдання цілочисельних імпульсів 
в активні вершини когнітивної карти і визначення 
змін значень вершин на відповідних тактах моделю-
вання на підставі теореми про поширення збурень,  
згідно з якою маємо: 

 
 p(t) = p(0) *[ At ], X (t) = X (0) + [I + A +  
 + A2 + ... + At], (3.2) 
 
де - p(t) - вектор зміни значень параметрів вершин орг-
рафа на відповідному такті моделювання; 

p(0) - вектор початкових імпульсів у вершини ког-
нітивної моделі; 

А - матриця суміжності для даного орієнтованого 
графа; 

t - такти (кроки) моделювання, що відображають 
послідовність змін станів системи; 

X (t) — значення параметрів вершин на такті моде-
лювання; 

X (0) — значення параметрів вершин на початко-
вому такті моделювання; 

І — одинична матриця. 
 
 

 
Рис. 2. Результати сценарного моделювання 

 
 
Результати проведених розрахунків імпульсних 

процесів у точки V3, V5, V12 представимо у табл. 6 та 
рис. 3, 4, 5, де імпульс (q = 0,8). 

Сценарій 1.  
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V3 - своє-

часне і якісне інформування клієнтів про продукти і 

послуги, що надаються банком. Зростання низки по-
казників починається після 4-го такту моделювання, 
значний прогрес розвитку деяких показників досяга-
ється після п’ятого такту (див. рис. 3). 
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Таблиця 6 

Результати сценарного моделювання розвитку системи «виділення чинників-важелів,  
що впливають на ефективність системи управління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами» 

Ім
п
у
л
ьс

 

Т
а
к
т 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V3 

Х1 0 0,7 0,7 1 0,1 1 1 0,1 0 1 1 -1 

Х2 0 1,4 1,4 2 0,2 2 2 0,2 0 2 1 -2 

Х3 1,36 2,83 3,46 0,56 3,35 2,36 3,9 1,57 -0,94 0,08 3,03 -4,25

Х4 4,75 5,09 6,79 0,68 6,91 2,23 5,10 0,05 -5,92 -2,33 2,872 -2,75 

Х5 3,41 4,92 -0,04 9,75 3,07 5,97 8,41 6,26 1,35 4,79 0,76 6,07 

V5 

Х1 0 0,7 0,7 1 0,1 1 1 0,1 0 1 1 -1 

Х2 0 1,4 1,4 2 0,2 2 2 0,2 0 2 1 -2 

Х3 0,88 2,35 2,98 0,08 2,87 1,88 3,42 1,09 -1,42 -0,4 2,55 -4,73 

Х4 3,32 2,13 3,35 -0,26 5,19 -0,3 2,13 -1,04 -4,52 -2,94 0,96 -0,24

Х5 5,71 8,76 5,67 11,83 5,57 15,39 19,55 13,8 -0,75 9,68 6,80 -9,45 

V12 

Х1 0 0,7 0,7 1 0,1 1 1 0,1 0 1 1 -1 

Х2 0 1,4 1,4 2 0,2 2 2 0,2 0 2 1 -2

Х3 0 1,57 2,1 -0,8 1,99 1 2,54 0,21 -2,3 -1,28 1,67 -5,61 

Х4 -5,15 -9,45 -8,98 -7,92 -3,9 -10,76 -9,3 -9,04 -7,97 -10,06 -8,38 -1,67

Х5 35,28 40,72 33 123,7 -9,4 90,78 78,89 102 152 156,6 42,89 83,72

 
 
Для підвищення ефективності системи управ-

ління взаємодіями і взаєминами банків з клієнтами 
недостатньо своєчасного і якісного інформування клі-
єнтів про продукти і послуги, що надаються банком 

(не всі елементи системи реагують на цей імпульс). 
Необхідний пошук комплексу заходів, здатних забез-
печити бажаний результат. 

 
 

 
Рис. 3. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V3 

 
 
Сценарій 2.  
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V5 — від-

повідність маркетингової роботи банку запитам і по-
бажанням клієнтів банку. Зростання низки показників 
починається після 5-го такту моделювання (див. 
рис. 4). 

Висновок: застосування даного чинника є сприя-
тливим для розвитку системи. 

 

 
Сценарій 3.  
Імпульс (q = 0,8) потрапляє у вершину V12 — ство-

рення нових джерел отримання доходів і прибутку.  
Зростання основного ряду показників почина-

ється з 5-го такту моделювання (див. рис. 5). 
Висновок: застосування даного фактору є спри- 

ятливим для розвитку системи. 
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Рис. 4. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V5 

 
Рис. 5. Результати сценарного моделювання розвитку системи факторів при потраплянні імпульсу у вершину V12 

 
Висновки з проведеного дослідження.  
Конкурентоспроможність, ефективність діяльно-

сті та позиції банку на ринку безпосередньо залежать 
від якості надаваних продуктів та послуг, формалізо-
ваності та стабільності бізнес-процесів, задоволеності 
та довіри клієнтів. 

Конкуренція за клієнта в даний час носить неці-
новий характер, що змушує банки змінювати способи 
ведення конкурентної боротьби. Зміни клієнтського 
середовища відбуваються у двох напрямках. З одного 
боку, у зв'язку з вичерпанням внутрішніх резервів під-
вищення ефективності діяльності банку відбувається 
зміна стратегії в бік пошуку зростання та налаго-
дження постійних і стійких взаємин з клієнтами. З ін-
шого боку, у зв'язку з поліпшенням «якості» клієнтів 
підвищується їх вимогливість до банків. Нові вимоги 
до банку зумовлюють появу нових послуг і операцій, 

які забезпечують цілодобовий доступ до ресурсів, ди-
ференційований підхід до банківських продуктів, мак-
симальну швидкість проведення операцій і т.д. Ефек-
тивність діяльності банку визначається тим, якою мі-
рою йому вдається адаптуватися до стрімкозмінюва-
ного зовнішнього середовища. 

За допомогою когнітивного моделювання, що до-
зволяє визначити перелік можливих управлінських рі-
шень з підвищення ефективності діяльності банку, ав-
торами проведено генерування та аналіз сценаріїв з 
використанням імпульсного моделювання можливого 
розвитку системи факторів, що підвищують ефектив-
ність системи управління взаємодіями і взаєминами 
банків з клієнтами. В ході розрахунків виявлено, що у 
груповій взаємодії не всі запропоновані фактори ма-
ють позитивний вплив на підвищення ефективності 
системи, але взаємодія факторів V4, V6, V7, V8, V9, V10, V12 

є сприятливою для розвитку системи, тому реалізація 
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позначених пріоритетних напрямів як основи для під-
вищення ефективність системи управління взаємоді-
ями і взаєминами банків з клієнтами забезпечить про-
гресивні зміни в ефективності діяльності банку. 
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
Постановка проблеми. Ознакою демократичного 

розвитку країни є наявність в ній місцевого самовря-
дування. Місцевим бюджетам як основній фінансовій 
базі органів місцевого самоврядування належить  
особливе місце в бюджетній системі України, які  
здатні забезпечити ефективне функціонування терито-
ріальних громад, вирішувати питання соціально-еко-
номічного розвитку. Згідно чинного законодавства 
держава гарантує достатню дохідну базу місцевого са-
моврядування. Проте нинішня модель бюджетних від-
носин в Україні характеризується надмірною центра-
лізацією податкових надходжень, асиметрією між зо-
бов’язаннями та доходами органів місцевого самовря-
дування. Тому особливої актуальності набувають пи-
тання щодо оптимального розмежування податкових 
надходжень між бюджетами різних рівнів та дотри-
мання принципу децентралізації влади. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми щодо фор-
мування доходів місцевих бюджетів досліджувались у 
працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких на 
особливу увагу заслуговують фундаментальні дослі-
дження С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, 
О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого,  
М. Данилишина, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романен-
ко, В. Федосова, І. Чугунова, А.Крисоватого, Г. Ста-
ростенко, С. Юрія та ін. Проте аналіз рівня дослідже-
ності питань щодо теоретичних та практичних аспек-
тів формування податкових надходжень місцевих бю- 
джетів, у зв’язку із внесенням змін до податкового та 
бюджетного законодавства, потребує подальших дос-
ліджень. Тому виникає об’єктивна необхідність у ви-
вченні та обґрунтуванні окремих питань, що стосу-
ються цієї теми. 

Метою статті є аналіз сучасного стану доходів  
місцевих бюджетів України, особливості формування 
податкових надходжень місцевих бюджетів в умовах 
фіскальної децентралізації та обґрунтування основних 
шляхів до їх оптимізації. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Процеси 
бюджетної децентралізації в Україні сьогодні набули 
незворотного характеру, але все ще не мають систем- 
 

ності. Для досягнення цілей ефективного управління 
рівень децентралізації може бути різним, а його вибір 
залежить від таких складових як доходи на душу насе-
лення, диференціація доходів між населенням і регі- 
онами, якість місцевих управлінських кадрів тощо. 
Показником високого рівня децентралізації є частка 
місцевих видатків на рівні більш як 45% загальних 
урядових видатків, середнього рівня — 30-45%, а низь-
кого рівня — менш як 30% [1]. В Україні частка місце-
вих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у дохо-
дах зведеного бюджету у період 2011-2014 рр. є незна-
чною та знаходиться у межах від 21,7% у 2011 р. до 
22,2% у 2014 р. Такий стан свідчить про низький рі-
вень децентралізації (табл. 1). 

Вищенаведений аналіз дослідження процесів  
формування доходів місцевих бюджетів передбачає ви-
значення основних джерел, за рахунок яких відбува-
ється їх наповнення. Починаючи з 2010 р. формування 
дохідної частини місцевих бюджетів здійснюється від-
повідно до Бюджетного Кодексу України (далі БКУ), 
який чітко закріпив основні дохідні джерела органів 
місцевого самоврядування і поділив їх на чотири роз-
діли: 

1) податкові надходження (податки на доходи, на 
прибуток, на збільшення ринкової вартості, податки 
на власність, збори за спеціальне використання при-
родних ресурсів, внутрішні податки на товари та пос-
луги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції, інші податки); 

2) неподаткові надходження (доходи від власності 
та підприємницької діяльності, адміністративні збори 
та платежі, доходи від комерційного та побічного про- 
дажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, 
інші неподаткові надходження); 

3) доходи від операцій з капіталом (надходження 
від продажу основного капіталу, державних запасів то-
варів і нематеріальних активів, податки на фінансові 
операції та операції з капіталом); 

4) офіційні трансферти (від органів державного 
управління інших рівнів, з-за кордону, з інших недер-
жавних джерел) [3].  




