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СЕКЦІЯ 1  

Теоретичні засади і прикладні аспекти  

фінансової політики регіонального розвитку 

INCLUSIVE DEVELOPMENT INDEX:  

INSTALLATION AND NECESSITY TO APPLY 

Andriy Kolodiy,  

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, 

 Lviv National Agrarian University, 

Dublyany 

Formulation of the problem. The beginning of the XXI century 
characterized by the simultaneous growth of economies in many countries of 

the world, the unequal distribution of the population in terms of income and 

with the parallel increase in the unemployment rate. Thus, only economic 

growth does not fully characterize that the state is developing effectively. 

This results in a situation where macroeconomic indicators may be at a 

sufficiently high threshold level, but at the same time certain parts of the 

population of the state are not involved in the process of GDP formation and, 

therefore, do not participate in its further distribution. As a result, there are a 

number of problems, one of the main ones being the problem of poverty. 

Problems of this nature cannot be solved solely at the expense of 

redistribution measures, which makes our research relevant. 
Analysis of recent research and publications. The concept of 

inclusive development is based on the theory of inclusive institutions, which 

is based on the considerations of North American economist D. Acemoglu 

and British political scientist J.A. Robinson on the phenomenon of world 

inequality and prosperity. Analyzing both levels of development processes, 

the authors formulate a thesis on the benefits of coexistence of centralization 

(state) and institutional pluralism (that is, the effective representation of the 

interests of each group in society) in the form of inclusive development. The 

concept of inclusive growth and development also includes theories of 

effective governance, based on a rethinking of the role of the state in current 

processes of economic development. The concept of inclusive development 
also canonizes Professor A. Sen's micro-level approach, which views 

development as a process of extending human freedoms, including those 
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conducive to personal income growth. In his view, freedom of development 

is characterized by the following elements: political freedom, transparency, 

security, economic opportunities, social opportunities. 

Presenting main material. At present, the prevailing opinion in the 

field of public administration is that the assessment of the level of 

development of the country can be made by analyzing economic indicators, 

in particular using the gross domestic product (GDP). However, the current 

political elite is already beginning to realize that important people's interests 

must be taken into account when making important decisions. Accordingly, 

economic growth in the country should be felt by the vast majority of the 

population of that country. At the World Economic Forum in 2017, for the 
first time, a new indicator was introduced, called the alternative index of GDP 

– the Inclusive Development Index. Its purpose is to inform the community 

and assist in its sustainable and inclusive development. It more fully, 

according to the authors, characterizes the state of economic development of 

the country, because it is based on the values of 12 indicators, one of which 

is GDP. This means that it more fully reflects the real state of affairs in the 

country, not just its production capacity. 

 
Figure 1. Indicator system for calculating  

the inclusive development index [1]. 

There are three sets of indicators used to calculate the inclusive 

development index: growth and development, inclusivity, generational 
continuity and sustainability. In particular, the growth and development 

group includes GDP per capita, employment, productivity and life 

expectancy. Inclusion group includes such indicators as median household 

income, poverty rate, Gini indices, determined by income and wealth. The 

generation continuity and development sustainability group includes 

indicators such as adjusted net savings, dependency ratio, public debt to GDP, 

carbon intensity of GDP. 
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The ranking of developing countries in 2018 includes Lithuania, 

Hungary, Azerbaijan, Latvia, and Poland in the top five. Ukraine ranks 49-th 

in this ranking. 

According to the scientists Basylyuk A.V. and Zhulin O.V. two 

models of inclusive economic development can be distinguished: 

1. The American model - the development priority is to ensure equal 

opportunities for all members of society (USA, China). 

2. European model - focuses on equality in access to labor results as a 

result of their even distribution (European countries) [2]. 

Conclusions. The application of an inclusive model of economic 

development is based on the formation of maximum opportunities in terms 
of personal development, employment, participation in all spheres of life of 

the country and equal access to the results of work. One of the main priorities 

of inclusive development is the factor of economic formation in which high 

employment would be, which will help to increase the productivity of life 

against the background of a minimum percentage of delamination of society.  
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ  

ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

Мороз Юлія,  

д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку,  

оподаткування та аудиту  

Цаль-Цалко Юзеф,  
д.е.н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку,  

оподаткування та аудиту  

Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Починаючи з 2015 року українські 

аграрії використовують аграрні розписки як додатковий фінансовий 

інструмент розвитку бізнесу на сільських територіях. На протязі 2015-

2019 років було видано 2063 аграрні розписки на загальну суму 

14,2 млрд. грн., а всього інструментом скористалося 995 

сільгоспвиробників, 90 % з яких – невеликі за розміром. В 

Житомирській області за цей період було видано 75 аграрних розписок, 
36 агровиробниками на 420 млн. грн. за 7 культурами в заставі. Від 

початку 2019 року (8 місяців) в Україні вже видано 1212 аграрних 

розписок на суму 7,8 млрд. грн. за участі 130 кредиторів. І якщо раніше 

за розписками кредитували переважно великі компанії, то зараз у 

сегмент заходять невеликі регіональні компанії, локальні банки, 

кредитні спілки. Лідерами ринку залишаються постачальники 

матеріально-технічних ресурсів, дистриб’ютори та банки.  

У 2019 році вперше невеликі фермери України отримали на 

практиці доступ до іноземних ринків капіталів з конкурентною вартістю 

кредитних ресурсів. Використання аграрних розписок для залучення 

іноземного фінансування здійснюється з 3 кредиторами-нерезидентами 
з Естонії та Нідерландів, які надають фінансування за 8-ма агарними 

розписками на загальну суму понад 3,6 млн. дол. США.  

Однак, під цей фінансовий інструмент інвестування коштів в 

аграрний сектор економіки України ще не напрацьовано достатнього та 

дієвого нормативного і методичного забезпечення облікового 

відображення господарських операцій щодо розрахунків за аграрними 

розписками. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання 

розвитку фінансування сільськогосподарських підприємств через 

аграрні розписки займають чільне місце серед об’єктів наукових 

досліджень багатьох вчених економістів. Проте, питання 

бухгалтерського обліку операцій з аграрними розписками залишаються 

недостатньо вивченими [1; 2]. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до діючого 

законодавства аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що 

фіксує безумовне зобов’язання позичальника, яке забезпечується 

заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або 

сплатити грошові кошти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель формування господарських фактів в процесі 

використання аграрних розписок 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо відносин 

сільськогосподарських підприємств і кредиторів за агророзписками як 

показали дослідження має ознаки особливої форми розрахунків, яка 

повинна враховувати наступні характеристики:  

 сам факт видачі чи повернення агророзписки не підтверджує 

здійснення господарських операцій щодо переходу права власності на 

продукцію (виробничі запаси, роботи, послуги, товари) чи кошти від 

однієї особи до іншої, а виступає гарантією для здійснення певної дії в 

майбутньому; 

 виконання агророзписок яке відбувається через першу подію 

відносин з сільськогосподарськими підприємствами щодо 

відвантаження ресурсів або їх оплати кредиторами для подальшого 

відвантаження супроводжується нарахуванням ПДВ; 

 за умови фінансової агророзписки за якою кредитор передає 

сільськогосподарському підприємству грошові кошти, а боржник має 

повернути йому також гроші після реалізації своєї продукції чи інших 

1) Оформлення розписки  Агровиробники  Кредитори  

2) Грошові кошти, виробничі запаси, 

товари, роботи, послуги 

4) Повернення розписки 

3) Виплата грошових коштів (фінансова розписка ) 

3) Поставка сільськогосподарської продукції (товарна розписка) 
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об’єктів господарської діяльності, відбувається поворотна фінансова 

допомога, яка не викликає обов’язку нараховувати податкові зобов’язання; 

 розрахунок за товарною аграрною розпискою здійснюється 

виключно поставкою тієї кількості сільськогосподарської продукції, яка 

в ній відображена, а за фінансової аграрною розпискою – в національній 

валюті, але може прив’язуватися до курсу гривні щодо іноземної 

валюти на дату її виконання або показника індексу інфляції; 

 сторони аграрної розписки можуть зазначити в ній формулу 

перерахунку кількості продукції однієї якості у продукцію іншої якості; 

 можливість кредиторів за аграрною розпискою передавати свої 

права іншим кредиторам необмежена; 

 аграрні розписки використовують особи які мають право 

власності та/або користування на земельну діяльну сільськогосподарського 

призначення в операціях із сільськогосподарською продукцією відповідно 

з переліком, який визначено в групах 01-14 (розділи І, ІІ) Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом 

України «Про Митний тариф України». 

Виходячи з цих та інших особливостей розрахунків за аграрними 

розписками і необхідності одержання інформаційних ресурсів для 

оцінювання ефективності здійснених операцій в обліковому процесі 

сільськогосподарських підприємств доцільно їх виокремлювати на 

окремих субрахунках: 365 «Розрахунки з виконання зобов’язань за 
агророзписками»; 634 «Розрахунки з постачальниками за 

агророзписками»; 9491 «Витрати на оформлення аграрних розписок»; 

706 «Дохід від реалізації продукції за агророзписками»; 905 

«Собівартість реалізованої продукції за агророзписками»; 785 «Валовий 

прибуток від операцій за агророзписками»; 051 «Гарантії та 

забезпечення надані за агророзписки». 

Висновки. Облік розрахунків за аграрними розписками повинен 

забезпечуватися в рамках відповідних субрахунків на рахунках 

бухгалтерського обліку. Перспективою дослідження є розробка порядку 

відображення в обліку надходження коштів за аграрними розписками 

від кредиторів-нерезидентів. 
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ВПЛИВ ПДВ НА СТРУКТУРУ ПОСТАВОК  

ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПОРТЕРІВ РЕГІОНУ 

Синчак Віктор,  

д.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування  

Ярмоленко Юрій,  

аспірант, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова,  

м. Хмельницький 

Постановка проблеми. Протягом 2017-2018 років зміни, що 

відбулися в оподаткуванні операцій з поставки соєвих бобів та насіння 

сої податком на додану вартість, стали об’єктом підвищеної уваги як з 

боку науковців, так і практикуючих фахівців. Адже ПДВ є не лише 

основним бюджетоутворюючим податком, але й інструментом 

податкової політики в регулюванні експортно-імпортних операцій. 

Останнє добре спостерігалось на ринку соєвої продукції у другій 
половині 2018 року при зміні умов оподаткування для експортерів, за 

яких нульову ставку було змінено на режим звільнення від ПДВ, що 

спричинило переміни у їхній поведінці. Це актуалізує науково-

практичну проблему та потребує її обґрунтування з точки зору 

виявлення та запобігання впливу податкових новацій на структуру 

експорту олійних культур і фінансові результати експортерів 

умайбутньому.  

Аналіз останніх досліджень. Фіскальні проблеми непрямого 

оподаткування насіння олійних рослин досліджували О. Бербенець [1], 

П. Герасимюк [2], Л. Тулуш, Д. Грищенко [3] та інші дослідники. 

Долучався до означеної проблеми один із співавтор публікації [4].  
Виклад основного матеріалу. На початку зазначимо, що серед 

олійних культур важливе місце відводиться рослинам першої групи 

(соняшник, ріпак, олійний льон, і т. п.), тобто тим, з яких безпосередньо 

виробляється олія, тоді як з другої групи (соя, конопля, тощо) цей товар 

отримується у вигляді побічного продукту. Вагомість останнього 

підтверджується щорічним зростанням експорту як самої олії, так і 

олійних культур. Тож у 2017 році показник експорту олійних культур 

сягнув найбільшого значення і становив 2,06 млрд. дол. США. Причому, 

якщо протягом 2013-2017 рр. найбільшу частку серед поставок олійних 
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рослин на експорт займала соя (36,3 – 64,2 %), то у 2018 році – ріпак і 

свиріпа, які склали 51,7 % від його обсягу [5].  

На останньому потрібно додатково наголосити, оскільки, 

починаючи з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року (пункт 63 

підрозділу 2 розділу XX ПК України) режим звільнення від ПДВ 

застосовуватиметься і до поставок на експорт насіння ріпаку та свиріпи 

(крім сільськогосподарських підприємств – виробників соєвих бобів та 

насіння свиріпи або ріпаку, які зможуть самостійно експортувати 

власно вирощену сировину за нульовою ставкою ПДВ).  

Беручи за основу вище наведене, оцінимо вплив змін у механізмі 

ПДВ, що відбулися у 2016 – 2018 рр. при оподаткуванні соєвих бобів та 
насіння сої, задля їх врахування у майбутньому при експорті насіння 

ріпаку та свиріпи. Оцінку будемо проводити на регіональному рівні за 

матеріалами трьох суб’єктів господарювання Хмельницької та 

Львівської областей, пов’язаних між собою господарською діяльністю, 

за показниками [6].  

За даними аналізу встановлено, що у 2016 році та в 2017 році по 

ТОВ «Бонатрейд», яке зареєстроване у Львівській області (за КВЕД 

здійснює оптову торгівлю зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин), частка поставок сої на експорт становила 

відповідно 97,3 % і 96,8 відсотків. Високою була частка (94,2 %) у 

вказаного товариства і у 01 – 08 місяцях 2018 року, зокрема до введення 
податкових змін (пункт 63 підрозділу 2 розділу XX ПК України), що 

стосувалися запровадження нульової ставки з 01. 09. 2018 р. лише для 

сільгоспвиробників при експорті насіння і плодів олійних рослин.  

Проте з набранням чинності вказаних змін ситуація різко 

змінилася, оскільки у 09 – 12 місяцях 2018 року цей суб’єкт 

господарювання взагалі припинив поставки сої на експорт. Натомість у 

2018 році він збільшив оптові поставки сої на переробні вітчизняні 

підприємства. Завдяки диверсифікації частка поставок на внутрішній 

ринок у 2018 році загалом склала 5,8 %, проти 2,7 % і 3,2 відсотків у 

2016 році та 2017 році відповідно. 

Подібна закономірність у поведінці спостерігається і у 

зареєстрованого у Хмельницькій області ПП «ЛЕХ» (за КВЕД здійснює 
оброблення насіння для вирощування культур). Відмінність полягає 

лише у тому, що це підприємство у 2016 – 2017 рр. і 01 – 08 місяцях 

2018 року здійснювало стовідсотковий експорт олійної сировини. 

Наголосимо, що ТОВ «Бонатрейд» і ПП «ЛЕХ» не належать до 

сільгоспвиробників олійних культур. Цим і пояснюється ідентичність 

їхньої поведінки на податкові зміни у механізмі дії ПДВ. 
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Зовсім іншу тенденцію спостерігаємо у поведінці ТОВ 

«Спільний урожай», що зареєстроване у Хмельницькій області та за 

КВЕД належить до сільгоспвиробників (вирощування зернових культур 

(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур), а отже – має 

право на застосування нульової ставки з ПДВ з вересня 2018 року. Це 

ставить сільгоспвиробника у вигідніші податкові умови, порівняно з 

попередніми двома суб’єктами. Тож навіть після законодавчих змін, 

товариство продовжувало вивезення соєвих бобів за межі України. За 

даними аналізу встановлено, що при збитку -78,7 тис. грн. за 2016 рік, 

ТОВ «Спільний Урожай» завершило 2018 рік з чистим прибутком. Його 

обсяг у 2018 році склав 3251,6 тис. грн., що у 3,9 раза перевищує 
аналогічний показник за 2017 рік.  

Висновки. Отже податок на додану вартість є достатньо чуттєвим 

інструментом державної податкової політики у зовнішньоекономічній 

діяльності та має суттєвий вплив як на структуру експорту олійних 

культур, так і на поведінку експортерів, а відтак і на їх фінансові 

результати. Тому при зміні податкового законодавства у механізмі ПДВ 

зовнішньоекономічної діяльності доцільно передбачати вплив 

податкових нововведень, у першу чергу, на зміну структури експорту та 

фінансових результатів на рівні суб’єкта господарювання. Це матиме 

суттєві переваги для створення доданої вартості, збільшення валового 

регіонального продукту та валового внутрішнього продукту загалом. 

Список використаних джерел 

1. Бербенець О.В. Світове виробництво сої як невичерпного джерела 

білків рослинного походження та місце України на світовому ринку 

торгівлі нею. Агросвіт. 2019. № 10. С.41–45.  

2. Герасим’юк П.В. Ефекти митної політики України у сфері експорту 

насіння соняшнику. Фінанси, облік та аудит. Збірник наукових 

праць. 2017. Випуск 1 (29). С.65–76. 

3. Тулуш Л., Грищенко Д. Фіскальне регулювання розвитку ринку 

олійних культур в Україні / Економіка АПК. 2018. №5. С.63–76.  

4. Ярмоленко Ю. Бюджетне відшкодування ПДВ при експорті олійних 

рослин: проблеми та перспективи. Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V 
міжнародно-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-

аналітичне агентство», 17 жовтня 2018 р. С.63 – 68.  

5. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за 

кодами УКТЗЕД. URL : http://sfs.gov.ua/ms/f11.  

6. Українська агенція бізнес-розвідки. URL : 

https://nomis.com.ua/search?pp=20&q=709941&t=director 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614693
http://sfs.gov.ua/ms/f11
https://nomis.com.ua/search?pp=20&q=709941&t=director


Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

21 

МІСЦЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ  

В РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Дема Дмитро,  

к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,  
Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. В реалізації фінансової політики на 

регіональному рівні України важлива та зростаюча роль належить 

місцевим податкам та зборам. В Європейської хартії місцевого 

самоврядування відмічено, що частина фінансових ресурсів місцевих 

органів самоврядування має надходити за рахунок місцевих податків та 

зборів, розмір яких вони мають повноваження визначати в межах 

діючого законодавства. Реформа органів місцевого самоврядування, яка 

здійснюється в процесі децентралізації, також направлення на 

закріплення зростаючої ролі місцевих податків та зборів у формуванні 

бездотаційності розвитку регіонів. Разом з тим, на сьогодні фінансові 
ресурси регіонів в значній мірі покриваються за рахунок 

загальнодержавних податків та трансфертів, що знижує значення саме 

місцевих податків та зборів у формуванні фінансової політики 

регіонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням 

реалізації фінансової політики як на загальнодержавному, так і 

регіональному рівні, формуванню місцевих бюджетів, аналізу 

структури їх доходів, місцевому оподаткуванню присвячені праці 

багатьох вітчизняних науковців. Серед дослідників, які займаються 

вивченням вищеназваних проблем, слід відмітити Буковинського С., 

Василика О., Возняк Г., Гостєву О., Зимовця В., Лютого І., 
Кириленко О., Луніну І., Проць Н., Павлюк К., Пасічника Ю., 

Тарангул Л., Федосова В., Юрія С. та ін. Разом з тим, слід відмітити, 

зміни що відбуваються в процесі децентралізації влади всебічно 

впливають на формування доходів місцевих бюджетів та підвищують 

роль та значення місцевого оподаткування, що потребує подальших 

досліджень в цьому напрямі.  

Виклад основного матеріалу. При реалізації фінансової 

політики регіонального розвитку важливе місце належить місцевим 

податкам та зборам за допомогою яких проходить мобілізація 

фінансових ресурсів. Система місцевого оподаткування в Україні була 

започаткована із прийняттям 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету 



Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

22 

Міністрів України "Про місцеві податки і збори", яким визначалися 16 

видів місцевих податків і зборів, їх граничні величини та порядок 

обчислення[1]. З прийняттям у 2010 році Податкового кодексу України 

до місцевих податків та зборів було віднесено 2 податки і 3 збори., а з 1 

січня 2015 року склад місцевих податків і зборів було уточнено. До 

місцевих податків належать податок на майно і єдиний податок. До 

місцевих зборів - туристичний збір і збір за місця для паркування 

транспортних засобів. В свою чергу, податок на майно складається з: 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

транспортного податку та плати за землю. Аналізуючи структуру 

доходів місцевих бюджетів, слід відмітити, що основними 
надходженнями до місцевих бюджетів є податкові надходження 

(табл. 1).  

Таблиця 1. Структура доходів місцевих бюджетів України* 

Види доходів 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

млн грн % млн грн % млн грн % 

Податкові 
надходження 

98218,3 81,6 146902,2 86,0 201005,1 87,6 

Неподаткові 
надходження  

20147,9 16,7 21859,2 12,8 25973,0 11,3 

Доходи від операцій  
з капіталом 

1628,1 1,3 1402,5 0,8 1873,6 0,8 

Цільові фонди  485,9 0,4 583,9 0,4 643,6 0,3 

Разом доходів 120480,2 100,0 170747,8 100,0 229495,3 100,0 

*без трансфертів від органів державного управління 
Джерело: розраховано автором на основі [11]. 

В цілому ж, спостерігається тенденція до збільшення доходів 

місцевих бюджетів за останні роки, майже в 2 рази. Зростання доходів 

місцевих бюджетів є результатом реформування органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації влади та перерозподілом 

частини надходжень від загальнодержавних податків на користь 

місцевих бюджетів (табл. 2).  

Разом з тим, зростання доходів відбувається не стільки за рахунок 

надходжень від місцевих податків та зборів, скільки від перерозподілу 

надходжень від загальнодержавних податків та зборів та державної 

підтримки на інфраструктуру, сільську медицину і освіту, а їх розмір 
(нормативи відрахувань) не залежать від органів місцевого 

самоврядування.  
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Таблиця 2. Структура та динаміка податкових надходжень  

місцевих бюджетів України, млн грн 

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. до  
2015 р. 

+ / - % 

Загальнодержавні податки, 70700,8 104378,7 148167,1 77466,3 209,6 

в т.ч.:  
ПДФО та військовий збір 54921,2 78971,3 110652,7 55731,5 201,5 

податок на прибуток 4276,8 5879,1 6484,9 2208,1 151,6 

рентна плата 2154,4 2516,2 2471,2 316,8 114,7 

акцизний податок 7684,6 11628,2 13156,0 5471,4 171,2 

екологічний податок та ін. 1663,8 5383,9 15402,3 13738,5 925,7 

Місцеві податки та збори, 27517,5 42523,5 52838,0 25320,5 192,0 

в т.ч.:  

податок на майно 16445,1 25236,1 29301,9 12856,8 178,2 

єдиний податок 10975,1 17167,1 23388,3 12413,2 213,1 

інші місцеві податки та 
збори 

97,3 120,3 147,8 50,5 151,9 

Податкові надходження - 
всього 

98218,3 146902,2 201005,1 102786,8 204,7 

Джерело: розраховано автором на основі [11]. 

Слід відмітити, що місцеві органи самоврядування в більшій мірі 

можуть впливати на механізм місцевого оподаткування, особливо це 

змінилося в умовах проведення децентралізації органів місцевої влади, 
що позитивно вплинуло на надходження від місцевих податків(табл. 3).  

Таблиця 3. Структура та динаміка  

місцевих податків та зборів України 

Види податків та зборів 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

млн грн % млн грн % млн грн % 

Податок на майно - всього 16445,1 59,8 25236,1 59,3 29301,9 55,4 

в т.ч. податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 

1179,7 4,3 1665,7 3,9 2671,5 5,1 

транспортний податок 434,0 1,6 246,8 0,6 245,9 0,5 

плата за землю 14831,4 53,9 23323,6 54,8 26384,5 49,8 

Єдиний податок 10975,1 39,9 17167,1 40,4 23388,3 44,3 

Туристичний збір 37,1 0,1 54,1 0,1 70,2 0,1 

Збір за місце паркування 
транспортних засобів 

60,2 0,2 66,2 0,2 77,6 0,2 

Разом 27517,5 100,0 42523,5 100,0 52838,0 100,0 

Джерело: розраховано автором на основі [11]. 
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Дані табл. 3 показують, що в 2017 р. до місцевих бюджетів 

надійшло 52,8 млрд грн надходжень від місцевих податків та зборів. Це 

зростання досягнуто за рахунок віднесення до місцевих податків і 

зборів податку на майно, зокрема плати за землю та включення до 

єдиного податку значної кількості сільськогосподарських підприємств, 

які віднесені до 4 групи платників єдиного податку. 

Віднесення на сьогодні до місцевих податків транспортного 

податку є недоцільним. Цей податок скоріше є акцизним податком на 

окремі види транспортних засобів. Адже його сплачують власники 

дорогих автомобілів, вік яких не більше 5 років, а ринкова вартість, яких 

становить більше 375 мінімальних заробітних плат (МЗП). В 2017 р. від 
транспортного податку до місцевих бюджетів надійшло 245,9 млн грн 

податку, що становить 0,5 % надходжень від усіх місцевих податків та 

зборів. Виходячи з цього, на наш погляд, слід повернути до місцевих 

податків податок з транспортних засобів, встановивши невисоку ставку 

податку, наприклад, 100 грн за 100 куб. см об’єму двигуна для всіх 

власників легкових автомобілів незалежно від віку. Це дасть змогу 

збільшити на 1,5-3,0 млрд грн надходження до місцевих бюджетів та не 

буде значним податковим тягарем для його власників. Для порівняння, 

в Україні зареєстровано близько 9 млн автомобілів та 1 млн мотоциклів.  

Серед інших місцевих податків, від якого буде фінансовий ефект 

для місцевих органів самоврядування може бути запровадження 
інфраструктурного аграрного податку. Цей податок повинні сплачувати 

всі орендарі сільськогосподарських угідь до бюджетів сільських 

громад. Об’єктом оподаткування виступатимуть орендовані 

сільськогосподарські угіддя та орендовані землі водного фонду, що 

використовуються для розведення, вирощування та вилову риби. Базою 

оподаткування буде нормативна грошова оцінка землі. Розмір податку 

повинен бути диференційований в залежності від площі орендованих 

земельних ресурсів. Призначення цього податку – фінансування 

ремонту та нового будівництва об’єктів сільської інфраструктури, 

зокрема доріг, медичних та дитячих дошкільних закладів, спортивних 

споруд та ін. Враховуючи, що сьогодні в оренді перебуває майже 

17 млн га сільськогосподарської землі, сільські громади отримають 
додатковий фінансовий ресурс на свій розвиток [6]. 

Передача державою в приватну власність землі сприяла значному 

розширенню її як об’єкта оподаткування, прямо чи опосередковано. На 

сьогодні здійснюються тисячі різного роду транзакцій, пов’язані з 

земельними ділянками: передача в оренду, обмін, спадщина, дарування, 

продаж, іпотека та ін. Враховуючи те, що значна частина земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення була передана у приватну 
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власність громадянам старшого віку, які сьогодні є пенсіонерами значно 

розширився такий вид транзакцій, як передача земельних ділянок у 

спадщину. Так, за даними Міністерства юстиції України, лише за 

липень 2015 - червень 2017 рр. було передано у спадщину 779,1 тис. 

земельних ділянок загальною площею 2,4 млн га землі, в основному 

сільськогосподарського призначення [9]. Запровадження місцевого 

збору на спадщину земельних ділянок в розмірі 1 відсотка (близькі 

родичі) та 5 % (всі інші спадкоємці) від нормативної грошової оцінки 

землі значно збільшить податкові надходження місцевих бюджетів. Цей 

збір може замінити збір за місця паркування транспортних засобів, який 

на сьогодні є важким в адмініструванні та практично в сільській 
місцевості не працює. В містах збір за місця паркування транспортних 

засобів можна залишити, але це повинні вирішувати органи місцевого 

самоврядування [6]. 

Враховуючи погіршення екологічного стану сільських територій 

від різних видів забруднення актуальним на сьогодні є запровадження 

місцевого екологічного податку, надходження від якого могли б 

використовуватися на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та збір сміття. 

Висновки. Результати дослідження надають можливість 

стверджувати, що місцеві податки та збори є важливим джерелом 

доходів місцевих бюджетів, роль яких в реалізації фінансової політики 

регіонального розвитку за останні роки значно зросла та буде 
продовжувати зростати.  
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Національний університет харчових технологій  

м. Київ 

Постановка проблеми. Основним стратегічним завданням 

соціально-економічного розвитку суверенної України є не тільки 

досягнення середньоєвропейського рівня виробництва внутрішнього 

валового продукту (ВВП) в розрахунку на одну особу населення, а й 

подолання надмірної диференціації за цим показником вітчизняних 

регіонів насамперед шляхом істотного збільшення продуктивності 
слаборозвинених у цьому відношенні регіонів. 

Останнє вимагає підпорядкування сучасної фінансової політики 

держави вимогам зазначених критеріїв. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій вітчизняних 

науковців із зазначеної проблеми показує, що їх увага передовсім 

зосереджена на виявленні феномену фінансового потенціалу 

регіонального розвитку. Переважна більшість науковців дотримується 

так званої ресурсної концепції, згідно з якою фінансовий потенціал 

регіонального розвитку уособлюється сумою фінансових ресурсів 

(коштів), що генеруються в усіх сферах господарської діяльності 

регіону. Такої точки зору дотримуються В.Г. Боронос [1], 
А.Є. Буряченко [2], О.М. Сукач [3] та ін. 

Ми вважаємо, що фінансовий потенціал регіонального розвитку 

зумовлюється свідомим управлінням для досягнення максимально 

повного використання і примноження усієї сукупності природних 

ресурсів, фізичного і людського капіталу у кожному циклі економічного 

розширеного відтворення територіального виробничого комплексу, 

орієнтованого на стійке зростання масштабності продукування ВВП в 

розрахунку на одну особу населення регіону. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що наявність в 

Україні значної кількості депресивних регіонів є результатом раніше 

існуючого командно-адміністративного централізму фінансової 

політики.  
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Ще у період активної індустріалізації (мілітаризації) економіки 

до другої світової війни в Україні були утворені потужні промислові 

центри, становлення яких фінансувалось коштами всієї радянської 

імперії. Решта регіонів залишались своєрідними «донорами», звідки 

вилучались фінансові, матеріальні і людські ресурси для потреб 

розвитку пріоритетних промислових центрів. Їх функціонування 

підтримувалось за рахунок коштів централізованого державного 

бюджету на мінімальному фінансуванні суспільних потреб. Цим 

певною мірою згладжувалась фактична диспропорція рівня фінансового 

забезпечення регіонального розвитку, тобто – вирівнювалась на рівні 

бідності шляхом міжбюджетних трансфертів, дотацій, субсидій (до речі 
– останні були значно корупційними). 

Інерційно існуючий з часу набуття Україною державної 

суверенності до початку проведення децентралізації влади і фінансів 

радянський принцип «вирівнювання» фінансової спроможності 

місцевих бюджетів шляхом вилучення «надлишкових» понад єдиний по 

країні норматив соціальних витрат у більш успішних регіонах і 

місцевих органів влади доходів і передача їх слабшим суб’єктам була 

шкідливою. Адже цей принцип «вирівнювання соціальних витрат 

бюджету в розрахунку на одну особу жителів незалежно від місця 

проживання» був де стимулюючим. Таким чином, отримувані бюджетні 

доходи в успішних органів влади понад гарантований мінімум повністю 
вилучались у державний бюджет, що підривало саму необхідність 

посилення продуктивності таких суб’єктів. А у так званих «бідних» 

органах влади всиляло апатію щодо посилення інтенсифікації 

господарської діяльності: адже держава покриє бюджетні дефіцити до 

гарантованого рівня за рахунок діяльності успішних суб’єктів. Це 

породжувало шкідливе явище «утриманства» слабких суб’єктів за 

рахунок доходів більш успішних органів місцевої влади.  

В сучасних умовах Європейської інтеграції змінюється 

парадигма фінансової системи України – формуються інститути 

публічних фінансів, зокрема в сфері місцевих фінансів органів 

самоврядування, функціонуючих за принципами самофінансування. 

Проте, незважаючи на істотне збільшення джерел доходів місцевих 
органів влади докінцева фінансова депресивність не може бути 

подолана без відповідної трансформації чинної системи державного 

фінансування регіонального розвитку. 

Вважаємо за необхідність звернути увагу на наступні аспекти цієї 

проблеми: 

- рівень депресивності вітчизняних регіонів в основному 
зумовлюється низьким ступенем розвитку у них промисловості, що 
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стримує розвиток місцевих продуктивних сил. Подолання цієї ситуації 

потребує значних капітальних інвестиційно-інноваційних вкладень, 

непосильних для місцевих органів влади; 

- зазначена ситуація в основному охоплює агросферу – сільську 
місцевість, де нині відбувається формування фінансово-самодостатніх 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Оскільки агросфера України 

уже нині спромоглася вийти на перше місце по обсягу експорту аграрної 

продукції, то закономірною є його проблема імпорто-заміни як 

продовольчої продукції (що потребує розбудови мережі 

агропереробних об’єктів харчової промисловості), так і об’єктів 

сільськогосподарського машинобудування, належної мережі логістики, 

тощо. Тобто – значного зміцнення продуктивних сил агросфери, що 
сприятиме прискоренню соціально-економічного прогресу суспільства 

загалом; 

- вбачаємо доцільним організаційно роз’єднати державний 
бюджет (як інститут загальносуспільної сфери діяльності) та місцеві 

бюджети органів самоврядування (як інститут самофінансування), а 

також – утворити орган індикативного планування [4] регіонального 

розвитку із самостійним бюджетом (аналогічним державному і 

місцевому). Цей орган має розробляти стратегічні плани 

перспективного розвитку продуктивних сил у нині депресивних 

регіонах за рахунок коштів централізованого фонду (що має замінити 

так звані «державні проекти») і фінансувати розбудову виключно 

товарно-виробничих об’єктів, вилучивши із своєї діяльності розбудову 
об’єктів споживчих послуг. 

Висновок. Фінансування регіонального розвитку має стати 

самостійним суб’єктом, що діє на засадах принципів централізованого 

публічного індикативного планування. 
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В данной статье с теоретической точки зрения освещены 

приоритеты денежно-кредитной политики в нашей стране, методы и 

средства ее реализации. Наряду с этим, приведены предложения и 

рекомендации по повышению эффективности инструментов денежно-

кредитной политики. 

Процесс перехода к рыночной экономике с социальной 

направленностью Республики Узбекистан выражается в необходимости 

многих экономических реформ, составной частью которых является 

финансово-банковская структура, в которой через создание целого 

механизма по денежно-кредитным средствам осуществляются глубокие 
изменения по их упорядочению. 

Поэтому долгосрочной целью государственной экономической 

политики в стране является стимулирование экономического роста и 

сохранение в будущем стабильности темпов роста. Одним из важных 

рычагов по достижению этой цели является эффективное ведение 

денежно-кредитной политики, где учитываются структурность условий 

и предпосылки, влияющие на темпы экономического роста. В условиях 

углубления процессов глобализации и стремительного роста 

конкуренции в мировой экономике, важное значение имеет изучение 

своеобразных особенностей денежно-кредитной политики, проводимой 

Центральным банком. 
В обеспечении стабильного экономического развития 

Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям в 2017-

2021 годах особое внимание уделено вопросам повышения 

эффективности денежно-кредитной политики, обеспечения 

стабильности национальной валюты, внедрения поэтапного рыночного 

механизма по упорядочению национальной валюты, а также ведению 

дел в изучении передового международного опыта [1]. 

В решении Президента Республики Узбекистан от 13 сентября 

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежно-

кредитной политики» отмечена важность обеспечения 

макроэкономической стабильности, необходимость коренного 
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пересмотра существующих средств денежно-кредитной политики для 

улучшения жизненного уровня населения [2].  

Вместе с тем, в Указе Президента от 9 января 2018 года «О мерах 

по кардинальному совершенствованию деятельности Центрального 

банка» по дальнейшему развитию банковской структуры определены 

серьёзные изменения международной финансовой системы, комплекс 

мер по глубокому реформированию национальной экономики страны, 

современные подходы и принципы в формировании и осуществлении 

денежно-кредитной политики. Вследствие которого приоритетными 

направлениями Центробанка определены: 

Во-первых, в целях по пресечению безосновательных 
инфляционных ожиданий, через поэтапное внедрение принципов и 

механизмов инфляционного таргетирования кардинально улучшить 

денежно-кредитную политику, её инструменты и в среднесрочной 

перспективе полностью перейти к этому методу, повысить 

прозрачность проводимой политики и комплекса мер в денежно-

кредитной системе; 

Во-вторых, на основании глубокого изучения предпосылок 

инфляции, полного формирования структуры анализа и ведение 

расчётов платёжного баланса, с целью совершенствования по 

формированию, принятию и осуществлению методов денежно-

кредитной политики развивать статистическую, аналитическую и 
исследовательскую базу; 

В-третьих, совершенствовать структуру оценки и управления 

рисками коммерческих банков по упорядочению и контролю 

банковской структуры, в том числе по выявлению проблем в начальных 

этапах и возможные меры по их пресечению, которые могут 

образоваться в деятельности коммерческих банков; 

В-четвёртых, в кратко- и долгосрочной перспективе развивать 

банковскую сферу как основополагающую часть стабильности роста 

экономики, формировать отношения коммерческих банков и 

предпринимательских субъектов на основании полного партнёрства, 

чтобы укрепить доверие населения к банковской структуре как к 

институциональному партнёру, способствовать созданию условий 
конкуренции; 

В-пятых, дальнейшее развитие платёжной системы, также по 

созданию системы эффективного обмена информациями коммерческих 

банков в режиме реального времени оперативно управлять расчётными 

счётами, оказывать дистанционные банковские услуги, широко 

использовать цифровые технологии в банковской сфере; 
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В-шестых, усилить финансовую стабильность небанковских 

кредитных организаций, также осуществить комплекс мер по контролю 

над ними;  

В-седьмых, обеспечить защиту прав и законных интересов 

потребителей банковских услуг, повысить финансовую открытость и 

уровень грамотности населения и предпринимательских субъектов [3]. 

В настоящее время глубокий анализ пути развития нашей страны 

показывает, что сегодня, когда конъюнктура мирового рынка в 

условиях глобализации, резко меняясь усиливает конкуренцию, тем 

самым наше государство встаёт перед фактом по самостоятельной 

выработке совсем новых подходов и принципов стабильно-
интенсивного развития экономики. 

Основными задачами сегодняшнего дня в условиях 

либерализации экономики являются: осуществление системного 

мониторинга над макроэкономическими показателями и над ситуацией 

валютного рынка, в случае необходимости, повышение стабильности 

цен внутреннего рынка и национальной валюты, сохранение 

макроэкономической стабильности, также совершенствование 

законодательства, направленного на высокие темпы экономического 

роста. 

Задачи, связанные с укреплением основ фундаментального 

экономического роста, с повышением эффективности предпосылок 
производства, с понижением потребности энергии, с диверсификацией 

экономических отраслей и с понижением их зависимости от внешних 

условий, также с развитием конкурентной среды, в свою очередь, 

выносят на поверхность осуществления системно-структурные 

реформы и налогово-бюджетную политику. 

На новом этапе экономического развития нашей страны в кругу 

осуществляемых основополагающих реформ были пересмотрены цели 

и задачи, институциональная система Центробанка. Денежно-

кредитная политика стала вестись логически по новым принципам. 

В частности, задача по обеспечению стабильности внутренних 

цен страны была определена приоритетной целью деятельности 

Центробанка. Денежно-кредитная политика Центробанка определяет: 
во-первых, повышение ликвидности по валютным инструментам 

(уровень и коридор вибрации), а именно, в точности определяет 

среднесрочную перспективу уровня ликвидности валютных операций 

на рынках ценных бумаг, производит оценку рисков по изменению 

валютных курсов, (точно в таком коротком промежутке времени даёт 

возможность понижения рисков), во-вторых, ценность национальной 

валюты через процентную ставку. 
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Центробанк через свою денежно-кредитную политику, 

считающуюся важной, взаимосвязанной и влиятельной, определяет: 

- уровень сбережения в обществе и лояльность к сбережению; 

- инвестиции в экономику; 

- уровень инфляции; 

- спрос и предложение к финансовым активам; 

- показатели движения капитала [4]. 

А это в свою очередь, создаёт основу для повышения 

эффективности по интенсивному развитию финансовых отношений в 

стране.  

Сегодня экономика страны характеризуется следующими 
параметрами: 

- доля неофициальной экономики в валовом внутреннем 

продукте составляет более 50 %, доля состоящая из такой величины в 

неофициальной экономике страны является огромным препятствием не 

только на пути финансовой структуры, но и на пути национальной 

экономики; 

- приток иностранных инвестиций остаётся низким (в 2017 году 

этот показатель составлял 0,91 млрд дол.); 

- в 2018 году импорт превысил экспорт на 4 млрд дол.; 

- низкий уровень кредитования со стороны банковского сектора, 

в частности в 2017 году 11% всех инвестиций в основной капитал были 
профинансированы коммерческими банками; 

- доминантность доли наличных денег в денежной массе, где 

доля безналичных расчётных средств составляет слишком низкий 

показатель, при этом высокий уровень доли наличных денег в расчётах 

оказывает ощутимое отрицательное влияние в борьбе против 

коррупции, теневой экономики и сокрытия налогов; 

- сопоставление безналичных денег с наличными (0,55) считается 

очень низким (в Российской Федерации этот показатель составляет 

2,45) по методологии Международного валютного фонда (МВФ) одним 

из важных экономических индикаторов считается определение доли 

неофициальной экономики. 

В среднесрочной перспективе обеспечение низкого и 
стабильного уровня инфляции является предпосылкой 

макроэкономического развития, тем самым создаёт необходимые 

условия по улучшению социального положения, по осуществлению 

основополагающих реформ, развивает инвестиционную активность. 

Продолжительное ведение денежно-кредитной системы 

направленное на обеспечение стабильности будет служить 

формированию и сохранению покупательной способности, доходов 
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населения и представителей бизнеса, служит формированию удобной 

экономической атмосферы в их решении, в сфере их потребления, 

сбережения, инвестиций, производств. 

Наряду с обеспечением стабильности внутренних цен, 

комплексные меры, принимаемые Центробанком, по развитию 

банковской и платёжной системы, в перспективе будут поддерживать 

экономический рост. 

Следует отметить, только реформы, проводимые в денежно-

кредитной политике, не могут служить основным источником 

экономического роста. Денежно-кредитные меры в основном имея 

краткосрочное значение, в валовой экономике в объёмах спроса и 
предложения, направлены на краткосрочные сотрясения (изменения) и 

служат уменьшению дисбалансов в производстве.  

Укрепление фундаментальных основ экономического роста, 

увеличение эффективности предпосылок производства, понижение 

потребности энергии, диверсификация экономических отраслей и 

понижение их зависимости от внешних условий, также развитие 

конкурентной среды, в свою очередь, выносят на поверхность 

осуществления системно-структурные реформы и налогово-

бюджетную политику. Когда программы социально-экономического 

развития страны государством активно финансируются, бюджетные 

операции оказывают ощутимые влияния на формирование денежно-
кредитных показателей. 

По упорядочению уровня ликвидности в «шоковых» условиях, 

связанных с резкими изменениями притоков бюджетных средств, 

Центробанк должен иметь необходимые инструменты и в соответствии 

с Минфином согласовывать свои действия. 

Таким образом, с целью обеспечения государственного бюджета, 

внедрение в среднесрочной перспективе в бюджетную структуру 

широкоприменяемых элементов в международной практике 

(«бюджетное правило» и «консолидация бюджета»). В результате эти 

элементы будут способствовать понижению влияния внутренних, также 

внешних воздействий и будут служить созданию удобных условий для 

ведения денежно-кредитной политики. 
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ГЕНДЕРНO-OРIЄНТOВAНЕ БЮДЖЕТУВAННЯ  

ЯК ФIНAНСOВИЙ IНСТРУМЕНТ  

СТИМУЛЮВAННЯ РOЗВИТКУ РЕГIOНIВ 

Гнидюк Iннa,  

к.е.н., дoцент, зaвiдувaч кaфедри фiнaнсiв, 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ,  

м. Вiнниця 

Пoстaнoвкa прoблеми. Нoвi oрiєнтири рoзвитку крaїни нa 

перспективу, ключoвi цiлi тa зaвдaння щoдo гaрмoнiйнoгo пaртнерствa 

в суспiльствi, переoрiєнтaцiя втiлення гендерних пiдхoдiв як склaдoвoї 
демoкрaтiї пoтребують змiн у стрaтегiї дoсягнення гендернoї рiвнoстi 

через призму гендернo-oрiєнтoвaнoгo бюджетувaння. Тoму питaння 

щoдo впрoвaдження гендерних принципiв у бюджетний прoцес тa 

зaбезпечення пoтреб чoлoвiкiв i жiнoк є прioритетними, a ствoрення 

дiєвoгo iнструменту дoсягнення гендернoї рiвнoстi пiдкреслює 

aктуaльнiсть oднiєї з oснoвних прoблем бюджетнoї пoлiтики Укрaїни – 

ефективнoстi викoристaння бюджетних кoштiв як нa 

зaгaльнoдержaвнoму, тaк i нa мiсцевoму рiвнях. Oсoбливoї увaги 

пoтребує дoслiдження гендернo-oрiєнтoвaнoгo бюджетувaння нa 

регioнaльнoму рiвнi в кoнтекстi стимулювaння рoзвитку регioнiв як 

дiєвoгo фiнaнсoвoгo iнструменту, щo нaбув ширoкoгo пoширення у 
рoзвинених крaїнaх i дoвiв нa прaктицi свoю ефективнiсть. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. Врaхувaння 

гeндeрних aспeктiв у бюджeтнoму прoцeсi є вiднoснo нoвим нaпрямoм 

дoслiджeння eкoнoмiчнoї тa фiнaнсoвoї нaуки. Питaння гeндeрнoгo 

aнaлiзу бюджeтнoї пoлiтики ужe тривaлий чaс дoслiджують тaкi вiдoмi 
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зaрубiжнi eкспeрти, як: Д. Бaдлeндeр, Д. Eльсoн, Г. Х'юїт, Ш. Квiн, 

E. Клaтцeр, Р. Шaрп тa iн. В Укрaїнi прoблeми пiдвищeння eфeктивнoстi 

функцioнувaння бюджeтiв, у тoму числi шляхoм зaпрoвaджeння 

гeндeрнoгo бюджeтувaння, нaбули рoзвитку у прaцях Л. Лoбaнoвoї, 

Ж. Бeлeц, М. Бoснiч, С. Гaрaщeнкo, I. Ускoвa, Т.Фeсeнкo. Вoднoчaс 

бaгaтo тeoрeтичних тa прaктичних питaнь у цiй сфeрi пoтрeбують 

пoглиблeних дoслiджeнь. Урaхoвуючи зaзнaчeнe, oчeвиднoю є 

aктуaльнiсть тeмaтики, oбрaнoї для цiєї стaттi. 

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. Нa нoрмaтивнoму рiвнi пoняття 

«гендернo-oрiєнтoвaний бюджет» i «гендернo-oрiєнтoвaне 

бюджетувaння» були зaпрoпoнoвaнi у Плaтфoрмi дiй, ухвaленiй нa 
Пекiнськiй кoнференцiї (1995). У нiй нaгoлoшується, щo уряди пoвиннi 

дoклaсти всiх зусиль для системaтичнoгo вивчення тoгo, яким чинoм 

держaвний сектoр витрaт принoсить кoристь жiнкaм, i кoректувaти 

бюджети для зaбезпечення рiвнoгo дoступу дo них (п. 346). «Це 

вимaгaтиме врaхувaння гендернoї прoблемaтики в бюджетних рiшеннях 

щoдo пoлiтики тa прoгрaм, a тaкoж aдеквaтнoгo фiнaнсувaння 

спецiaльних прoгрaм для зaбезпечення рiвнoстi мiж жiнкaми i 

чoлoвiкaми» (п. 345) [2, с. 7]. 

Термiн «гендернo-oрiєнтoвaний бюджет» oзнaчaє бюджет, який 

передбaчaє плaнувaння ресурсiв крaїни з урaхувaнням дoхoдiв 

бюджету, щo фoрмуються зa рaхунoк жiнoк i чoлoвiкiв, a тaкoж видaткiв 
бюджету, якi рoзпoдiляються мiж жiнкaми i чoлoвiкaми. При цьoму слiд 

нaгoлoсити, щo гендернi бюджети не є oкремими бюджетaми для жiнoк 

i чoлoвiкiв. Це зaсiб iнтегрувaння гендерних aспектiв дo держaвнoї 

пoлiтики тa бюджетiв рiзних упрaвлiнь, вiддiлiв i зaклaдiв [4, с. 13]. 

Слiд зaзнaчити, щo iнтегрувaння гендернoгo пiдхoду дo прoцесiв 

бюджетувaння пoлягaє в усуненнi рoзриву мiж рoзрoбкoю пoлiтики 

рiвних прaв i мoжливoстей жiнoк i чoлoвiкiв тa aсигнувaнням ресурсiв 

нa її впрoвaдження. Це стoсується не лише прямoгo фiнaнсувaння 

пoлiтики гендернoї рiвнoстi, a й непрямoгo (iнтегрaцiї гендернoгo 

aспекту дo прoцесу прийняття бюджетних рiшень щoдo рoзрoбки 

пoлiтики, стрaтегiй, плaнiв тa прoгрaм у рiзних гaлузях тa регioнaх). 

Гендернo-oрiєнтoвaне бюджетувaння як iннoвaцiйний 
iнструмент стимулювaння, спрямoвaний нa iнтегрaцiю гендернoї 

склaдoвoї у бюджетний прoцес, вaртo рoзглядaти як впливoвий елемент 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi, пoв’язaний iз рoзрoбкoю бюджетiв рiзних 

рiвнiв, щo нaдaє вaжливу iнфoрмaцiю фaхiвцям, якi приймaють рiшення 

щoдo рoзпoдiлу бюджетних кoштiв [3, с. 6]. 

ГOБ – технoлoгiя, якa мoже зaстoсoвувaтися як нa держaвнoму, 

регioнaльнoму, мiсцевoму рiвнях, тaк i в oкремих сферaх: зaйнятiсть, 
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oсвiтa, нaукa, oхoрoнa здoрoв’я, пенсiйне зaбезпечення, сoцiaльний 

зaхист, менеджмент, екoлoгiя тoщo. При цьoму oснoвнa чaстинa рoбoти 

з ГOБ здiйснюється перевaжнo нa прoгрaмнoму рiвнi aбo рiвнi 

регioнaльних oргaнiв влaди i чaстo в рaмкaх устaнoв, пiдпoрядкoвaних 

держaвним депaртaментaм [1, с. 5]. 

Пoтенцiaл гендернo-oрiєнтoвaнoгo бюджетувaння дoстaтньo 

великий, a йoгo впрoвaдження мaє чимaлo перевaг. Дoсвiд зaрубiжних 

крaїн свiдчить, щo ГOБ сприяє пiдвищенню ефективнoстi держaвних 

витрaт; якoстi прoгрaм тa пoслуг для нaселення; зaлучення 

грoмaдськoстi дo учaстi в бюджетнoму прoцесi; темпiв екoнoмiчнoгo 

рoзвитку теритoрiй [3, с. 8]. 
Oснoвними нaпрямaми дiяльнoстi у рoбoтi з ГOБ є: гендерний 

aнaлiз; фoрмулювaння цiлей гендернoї рiвнoстi; кoнтрoль; 

удoскoнaлення дoкументiв, якi є oснoвoю для ухвaлення рiшень. 

Зaгaлoм, рoзглядaючи aктуaльнiсть викoристaння гендернo-

oрiєнтoвaнoгo бюджетувaння як iннoвaцiйнoгo iнструменту 

стимулювaння регioнaльнoгo рoзвитку в Укрaїнi, мoжнa визнaчити 

oснoвнi мoжливoстi, якi oтримує суспiльствo вiд упрoвaдження цьoгo 

iнструменту, a сaме – гендернi бюджетнi iнiцiaтиви дoзвoляють 

[1, с. 24]: 

– зaлучити жiнoк дo aктивнoї учaстi в ухвaленнi екoнoмiчних 

рiшень через їх учaсть у бюджетнoму прoцесi як нa держaвнoму, тaк i 
нa мiсцевoму рiвнях; 

– зaбезпечити мoнiтoринг й oцiнку держaвних витрaт i дoхoдiв з 

урaхувaнням гендерних прoблем, зoкремa у регioнaх; 

– ефективнiше викoристoвувaти ресурси зaдля дoсягнення 

гендернoї рiвнoстi; 

– зрoбити aкцент нa змiнi прioритетiв, a не нa збiльшеннi 

зaгaльнoгo oбсягу держaвних витрaт; 

– переoрiєнтувaти прoгрaми, якi реaлiзуються в кoнкретних 

регioнaх, зaмiсть тoгo, aби змiнювaти зaгaльнi рoзмiри бюджетних 

aсигнувaнь, щo нa них видiляються; 

– ствoрити умoви для кoнтрoлю зa тим, як oргaни держaвнoї тa 

мiсцевoї влaди викoнують зoбoв’язaння щoдo дoтримaння прaв жiнoк. 
Результaти гендернoгo aнaлiзу прoгрaм свiдчaть прo пoтребу у 

пoсиленнi рoбoти iз зaбезпечення гендернoї рiвнoстi у регioнaх. 

Виснoвки. Oтже, серед iннoвaцiйних iнструментiв стимулювaння 

регioнaльнoгo рoзвитку, oсoбливу увaгу неoбхiднo придiлити гендернo-

oрiєнтoвaнoму бюджетувaнню як нoвoму пiдхoду дo прoцесу 

рефoрмувaння системи упрaвлiння держaвними фiнaнсaми в Укрaїнi, 

щo спрямoвaне нa вдoскoнaлення бюджетнoгo прoцесу. Урaхувaння 
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принципу зaбезпечення рiвних прaв тa мoжливoстей жiнoк i чoлoвiкiв у 

фiнaнсoвiй сферi передбaчaє здiйснення неoбхiдних змiн у нoрмaтивнo-

прaвoвих aктaх, щo викoристoвуються в бюджетнoму прoцесi нa 

держaвнoму i мiсцевoму рiвнях. Зaпрoвaдження гендернo-

oрiєнтoвaнoгo бюджетувaння в Укрaїнi дoзвoлить пiдвищити 

ефективнiсть викoристaння бюджетних кoштiв, зoкремa нa мiсцевoму 

рiвнi, зaвдяки врaхувaнню рiзних пoтреб чoлoвiкiв тa жiнoк, oсiб рiзних 

вiкoвих кaтегoрiй тa сoцiaльних груп, a тaкoж сприятиме ефективнoму 

стимулювaнню регioнaльнoгo рoзвитку. 
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ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ  

ТА ЇЇ АДАПТАЦІЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ 

Грицина Оксана,  
к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, 

 банківської справи та страхування, 

Шолудько Ольга,  

к. е. н., доцент кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування, 

Львівський національний аграрний університет, 

м. Дубляни  

Постановка проблеми. Доходи та рівень життя населення 

України перебувають в прямій залежності від рівня економічного 

розвитку держави. Тенденції та розміри впливу економічної ситуації в 

країні на динаміку та структуру використання грошових доходів 

домогосподарств постійно перебувають в полі зору науковців .Їх аналіз 
дозволяє оцінити загальні закономірності динаміки та структури 

використання доходів в сучасних умовах та вивчити особливості 

фінансової поведінки громадян .  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 

вивчення фінансів домогосподарств зробили відомі зарубіжні науковці 

Г. Беккер, З. Боді, Е. Гідденс, Дж. М. Кейнс, К. Ланкастер, Р. Мертон, 

Дж. Мінсер, Ф. Модільяні, Р. Поллак, П. Самуельсон, Дж. Тобін, Дж. 

Хікс, Дж. Ходжсон, М. Фрідмен та ін. Серед сучасних вітчизняних 

авторів, які досліджували аспекти фінансової поведінки населення, слід 

відзначити наукові доробки В. Андрущенка, В. Базилевича, О. 

Ватаманюка, Т. Кизими, О. Кузика, В. Леонова, Л. Лисяк, Л. Лондара, І. 
Новіцької, С. Оспіщева, С. Панчишина, М. Рудої, М. Савлука, З. 

Скринник, О. Смирнова, Ю. Станкевича, С. Юрія, В. Федосова та ін. 

Однак, незважаючи на результати досліджень економістів , 

більшість складових біхевіористичних фінансів потребують 

подальшого вивчення, так як наукові напрацювання вимагають 

уточнення особливостей фінансової поведінки домогосподарств з 

врахуванням сучасних тенденцій розвитку економічних процесів, 

загроз та кризових явищ. 

Основним завданням дослідження є вивчення впливу фінансової 

невизначеності на динаміку та структуру використання грошових 

доходів домогосподарств, а також впливу зазначених процесів на 

економічний розвиток країни.  
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З метою вибору ощадної моделі фінансової поведінки, важливо 

з’ясувати її особливості для домогосподарств при формуванні та 

використанні доходів, вивчити можливість їх адаптації до економічних 

умов, проаналізувати реакції на наслідки макроекономічних шоків. 

Виклад основного матеріалу. Доходи не лише визначають 

рівень життя населення, а й у значній мірі відображають стан та 

ефективність економічних відносин в суспільстві. В останні роки 

значимість домашніх господарств і персональних фінансів, як фактора 

економічного розвитку, зросла у більшості країн світу. Тому особливу 

увагу доцільно зосередити вивченню впливу динаміки доходів і 

заощаджень населення країни на найважливіші макроекономічні 
параметри. 

Фінансова поведінка домогосподарств визначає напрями змін 

показників споживчих витрат і заощаджень. Враховуючи фінансово-

економічні реалії, домогосподарства дотримуються ощадної моделі 

поведінки та обирають споживчу модель при якій переважає економія 

коштів в умовах зниження реальних доходів при збільшенні частки 

заощаджень в структурі використання грошових доходів.  

Враховуючи стійку реакцію українських домогосподарств у 

відповідь на економічну ситуацію, слід також враховувати особливий 

національний характер зв'язку доходу, споживання та заощаджень. 

Зростання заощаджень в умовах тимчасових економічних потрясінь 
мало узгоджується з ранньою теорією споживання Дж. М. Кейнса [2], 

що підкреслює прямий зв'язок між поточним доходом і споживанням , 

а також з положеннями концепції перманентного доходу М. Фрідмена 

[6]. Один з висновків теорії перманентного доходу, що знаходить 

емпіричні підтвердження, полягає у тому, що частка заощаджень 

збільшується в тому випадку, якщо зростає поточний, а не очікуваний 

середній дохід. Навпаки, очікування відновлення рівня реального 

доходу при тимчасових негативних тенденціях економіки повинні 

призводити до скорочення частки заощаджень з поточного доходу і 

незначної зміни частки споживання при використанні позик і 

накопичень. Єдиним поясненням такої поведінки домогосподарств 

може бути поєднання унікальних для кризових явищ умов: зростання 
номінальних доходів більшої частини населення, масова відмова від 

товарів і послуг, придбання яких можна відкласти, економія на товарах 

повсякденного вжитку і розміщення заощаджених коштів на депозитах.  

Спостерігається поступове відновлення економіки України та 

активізація внутрішнього споживчого попиту , зростає інвестиційна 

активність. Споживчий попит став основним драйвером зростання 

реального валового внутрішнього продукту. Зростання кінцевих 
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споживчих витрат домогосподарств минулого року відчутно 

прискорилося (до 7,8% з 2,1% у 2016 році), підтримане високими 

темпами зростання реальної заробітної плати, а також підвищенням 

середнього розміру пенсійних виплат. Вагомим рушієм економічного 

зростання залишилася інвестиційна активність. Валове нагромадження 

основного капіталу продовжувало збільшуватися високими темпами 

(18,2% рр.) попри незначне уповільнення порівняно з попереднім роком 

(20,4% рр.).  

Збільшення споживчого попиту в попередні роки стало основним 

чинником, що підтримував економічне зростання. Незважаючи на 

активізацію попиту населення на товари тривалого користування, що 
стався під впливом інфляційних і девальваційних очікувань в кінці 2014 

року, темп приросту витрат на кінцеве споживання домашніх 

господарств продовжував постійно знижуватися [5].  

Таблиця 1. Основні соціально-економічні показники 

Джерело: [1]. 

Важливим показником, який визначає платоспроможний попит і 

рівень життя населення, є реальні грошові доходи (доходи за 

Показник 2015 2016* 2017 Відхилення 
(+,-) 

Темпи зростання ВВП 90,2 102,4 102,5 12,3 

Різниця номінального і 
реального ВВП: 

млн грн  
% 

 
 

-549168 
-27.7% 

 
 

-348752 
-14.6% 

 
 

-537333 
-18.0% 

 
 

11835 
9,7 

Споживчі витрати в % до ВВП 86,7 84,7 85,6 -1,1 

Валове нагромадження  

у % до ВВП 

14,1 21,5 20,7 6,6 

Індекс споживчих цін (грудень 
до грудня), % 

143,32 112,42 113,72 -29,6 

Реальні грошові доходи 
населення, % 

89,4 86,0 87,5 -1,9 

Середньодушові грошові доходи 
населення (в місяць), грн. 

2650,3 3090,0 3813,6 1163,3 

Частка заощаджень в грошових 
доходах населення, % 

12,8 12,7 10,7 -2,1 

Частка витрат на придбання 
нерухомості в грошових 
витратах населення, % 

0,4 0,3 0,1 -0,3 

Частка депозитів 
домогосподарств у загальному 

обсязі депозитів 

62% 57% 56% -0,06 

Індекс Джині 0,250 0,220 0,232 -0,018 
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вирахуванням обов'язкових платежів, скоректовані на індекс 

споживчих цін). У 2017 році середньомісячні середньодушові грошові 

доходи населення склали 3813 грн та спостерігалась позитивна 

тенденція у зростанні цього показника.  

В умовах фінансової нестабільності збільшується схильність 

населення до заощаджень з метою створення «подушки безпеки» (як 

засіб обережності). Нестабільність ринку праці, високі інфляційні 

ризики змінили споживчу поведінку населення. В умовах зниження 

купівельної спроможності доходів люди починають економити. Якщо в 

2015 році частка заощаджень в наявних грошових доходах населення 

становила 12,8%, то на сьогодні вона знизилась до майже 10 відсотків. 
Аналіз ощадної поведінки населення в період криз і фінансової 

нестабільності свідчить, що в гострій фазі кризи, в умовах 

невизначеності і при скороченні доходів громадян відбувається 

скорочення норми заощаджень і відтік депозитів з банківської системи.  

Індекс Джині вимірює рівень, при якому розподіл доходів або 

витрат на споживання домогосподарств в економіці відрізняється від 

абсолютної рівності в розподілі. У нашому випадку спостерігається 

зниження його значення на 0,018 впродовж останніх років. Скорочення 

реальних доходів населення призвело до зростання рівня бідності. В 

умовах зростання цін і зниження купівельної спроможності грошових 

доходів ризики бідності населення зростають, особливо серед осіб, 
середньодушові доходи яких лише незначно перевищують 

прожитковий мінімум. При цьому найбільше втрачають в ході 

нинішньої економічної кризи особи пенсійного віку і члени їх сімей. . 

Коригування соціальних диспропорцій представляє більшу складність, 

ніж економічних, але не меншу загрозу для загальної економічної 

стійкості [3]. У структурі грошових доходів населення в 2017 році 

частка оплати праці в середньому на місяць в розрахунку на одне 

домогосподарство становила 52,4 % (що на 5,2% більше від значення у 

2015 р.), соціальні виплати зменшились на 5%, доходи від 

підприємницької діяльності знизилися на 1,1% [1]. Частка споживчих 

витрат на продовольчі витрати також мала тенденцію до зменшення за 

аналізований період на 0,6%. 
В умовах кризи і скорочення реальних доходів населення падає 

споживчий попит, і споживча модель поведінки домогосподарств 

змінюється на ощадну. Простежується наступний алгоритм: при явному 

погіршенні економічної кон'юнктури та фінансової нестабільності 

норма заощаджень падає через зниження грошових доходів всіх 

економічних агентів, а потім різко зростає внаслідок скорочення 

поточних витрат населення [4]. У гострій фазі кризи в структурі 
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грошових доходів населення скорочується частка доходів, 

використаних на придбання товарів і послуг, і починається відтік 

депозитів з банківської системи. Заощадження в формі цінних паперів 

також скорочуються, одночасно зростають вкладення в готівкову 

іноземну валюту. У міру розвитку кризових явищ спостерігається 

швидке скорочення поточних витрат громадян і збільшення норми 

заощаджень. Особливістю фінансової поведінки українських громадян 

є домінування депозитів як форми розміщення, збереження і збільшення 

заощаджень і активні вкладення готівки в іноземну валюту в умовах 

економічної та фінансової невизначеності. 

Висновки. Загалом фінансова поведінка домогосподарств 
свідчить про адаптацію до сучасних економічних реалій України, що 

виражається в наступному: 

- питома вага заощаджень у сукупних доходах населення має 
стійку тенденцію до зменшення, що свідчить про фактичне зменшення 

реальних доходів населення та зростанням обсягу неорганізованих 

заощаджень в іноземній валюті; 

- значна частина заощаджень набуває форми приросту 
готівкових коштів, що на практиці означає відтік коштів з фінансових 

інститутів; 

-  заощадження спрямовуються на придбання майна 
довготривалого користування ; 

-  обсяг заощаджень, розміщених у цінних паперах, є 
незначним; 

- нерівномірність розподілу доходів і заощаджень населення 
негативно впливає на економічне зростання і перешкоджає їх 

трансформації в кредити та інвестиції. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ: БЮДЖЕТНА СКЛАДОВА 

Михальчишина Лариса, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри глобальної економіки, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ 

Фінансові чинники мають значний вплив на сучасний стан 

економічного розвитку регіонів України. Запроваджена реформа 
децентралізації покликана сприяти якісному покращенню життєвого 

середовища для мешканців громад, створенню реальних умов для 

всебічного розвитку територій та людських ресурсів, формуванню засад 

дієвого місцевого самоврядування. Відтак посилилась актуальність 

обґрунтування та реалізації дієвих фінансових інструментів, здатних 

створити передумови для збалансованого та комплексного 

економічного розвитку регіонів України.  

Дослідження сутності фінансових інструментів державної 

регіональної політики та їх вплив на економічний розвиток регіонів 

розглядали у своїх наукових працях такі вчені, як Бак Н.А, Зварич О.В., 

Ружицький Ю.В., Ягольницький О.А. та інші.  
Проте наявність невирішених проблем, пов’язаних з посиленням 

дисбалансів економічного розвитку в регіонах України об’єктивно 

потребують обґрунтування дієвих та ефективних фінансових 

інструментів державної політики економічного та соціального розвитку 

регіонів країни.  

Основною метою формування та практичного використання 

фінансових інструментів державної політики є забезпечення фінансової 

https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/skolko-zarabatyvayut-i-na-chto-tratyat-ukraincy-1117848.html
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політики країни шляхом створення відповідних умов для економічного 

зростання. Вагомими складовими фінансової політики є бюджетна, 

податкова, інвестиційна, грошово-кредитна та соціальна політика 

[1, с. 7]. 

Ефективність управління коштами місцевих бюджетів надає 

змогу забезпечити прозорість формування й виконання місцевих 

бюджетів, зокрема перехід до бюджетування, спрямованого на кінцевий 

результат, та включає: надання прозорої інформації про порядок 

складання бюджетів усіх рівнів, фінансовий стан органів місцевого 

самоврядування; удосконалення інформаційно-статистичної бази 

соціально-економічних показників розвитку регіонів; запровадження 
публічного обговорення щорічних звітів про виконання місцевих 

бюджетів органами Місцевого самоврядування; введення міжнародних 

стандартів фінансової та статистичної звітності для здійснення 

незалежної фінансової експертизи й зовнішнього аудиту на місцевому 

рівні [1, с. 18]. 

Реформа бюджетної децентралізації стартувала в 2015 році і 

забезпечила суттєве зростання місцевих бюджетів: якщо у 2014 році їх 

обсяг становив 68,6 млрд грн, то за п’ять років, очікується, що зростуть 

майже в 4 рази та за підсумками 2019 року складатимуть 267 млрд грн. 

Протягом 2018 року надходження власних доходів до загального фонду 

місцевих бюджетів України (доходи без урахування міжбюджетних 
трансфертів) склали 234,1 млрд грн, що на 41,4 млрд грн або на 21,5% 

більше, у порівнянні з 2017 роком. 

Держава також збільшила обсяги надання бюджетної підтримки 

місцевим органам влади на розвиток громад та розбудову 

інфраструктури. Так, якщо у 2014 році було передбачено регіонам з 

державного бюджету на підтримку соціально-економічного розвитку 

лише 0,5 млрд грн, то в 2018 році обсяг коштів на реалізацію 

інфраструктурних проектів склав 19,37 млрд грн, а на 2019 рік 

передбачено 20,75 млрд грн, що у 41,5 рази більше, ніж було у 2014 році. 

Крім того, на 2019 рік передбачена субвенція на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування 

місцевого значення в сумі 14,7 млрд грн [2]. 
Але поряд із позитивними наслідками впровадження бюджетної 

децентралізації можна виокремити низку проблем, які її 

супроводжують: 

1) недостатній рівень фінансування, який отримали місцеві 

бюджети нижчих рівнів; 
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2) продовжує зростати частка трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів, а саме субвенцій, які збільшують залежність місцевих 

бюджетів від державного; 

3) простежується невідповідність між трансфертами та 

реальними потребами громад. Ця проблема пов’язана з тим, що 

більшість коштів місцевих бюджетів спрямовуються на виконання 

загальнодержавних функцій. На виконання функцій, покладених на 

органи місцевого самоврядування, залишається незначний обсяг 

коштів; 

4) немає чіткого визначення власних і делегованих повноважень 

органів місцевого самоврядування [3, с. 1288]. 
Протягом останніх 10 років частка офіційних трансфертів у 

сукупних доходах місцевих бюджетів в Україні перевищує 50% та має 

тенденцію до збільшення. Цей процес продовжується навіть і зараз, 

незважаючи на позитивну динаміку доходів місцевих бюджетів, тобто 

збільшується залежність місцевих бюджетів від державного бюджету. 

зростання міжбюджетних трансфертів відбувається насамперед за 

рахунок субвенцій. Іншими словами, органи місцевого самоврядування 

поступово перетворюються на посередників між центральними 

органами влади та споживачами суспільних послуг, місцеві бюджети – 

на відокремлений складник державного бюджету. Більшу частину 

трансфертів місцеві бюджети отримують на виконання делегованих 
повноважень (фінансування медицини, освіти). Це явище є недоліком 

впровадження бюджетної децентралізації, адже вона передбачає 

розширення повноважень органів місцевої влади в бюджетній сфері, а 

цей факт свідчить про зворотне [3, с. 1286].  

До доходів місцевих бюджетів також можна віднести кошти 

Державного фонду регіонального розвитку. Створення Державного 

фонду регіонального розвитку (ДФРР) є однією з умов прискорення 

соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення 

державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від 

старої практики фінансування виключно будівництва все нових 

об’єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках 

фінансування за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток 
регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих 

територій, державних цільових програмах [4]. Однак результати аналізу 

діяльності фонду свідчать про те, що не досягається його мета - 

зменшення диспропорцій між рівнями розвитку різних регіонів і 

відсталості регіонів, що перебувають у найменш сприятливих умовах. 

Регіони та територіальні громади повинні мати мотивацію щодо 

власного стратегічного планування підготовки реальних проектів 
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регіонального розвитку. Фінансування проектів регіонального розвитку 

повинні здійснюватись на конкурсній основі та відповідно до 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації. 
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г. Пинск, Беларусь 

В современных условиях инновации дают основное направление 

развития регионов, поэтому финансовая политика должна быть 

ориентирована на обеспечение инновационной деятельности в 

достаточном объеме финансовыми ресурсами для благоприятной ее 

реализации. В этой связи особое значение приобретает инновационный 

аудит, который предполагает проведение регулярной диагностики 

состояния инновационной сферы региона: сильных и слабых ее сторон, 

возможностей и угроз. «Инновационный аудит» новое понятие в 
современной теории, связанное с широким распространением и 

внедрением инноваций в конце XX века. 

В основе управления экономическим ростом региона, лежит 

концепция поиска инициатив и реализации инноваций (прогрессивных 



Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

48 

идей или проектов имеющих высокий научно-технический уровень). 

Успешная реализация данной концепции становится залогом 

благополучного развития региона и обеспечения его 

конкурентоспособности. При проведении аудита инновационной 

деятельности важнейшим представляется этап диагностики, который 

должен включать в себя оценку инновационного потенциала, среды 

функционирования и развития, инновационной активности и 

инновационной позиции региона [1]. 

Ряд специалистов подразделяют инновационный аудит на 

технологический и маркетинговый. Первый включает проверку 

технологических приемов, процедур и методов, применяемых на 
предприятии с целью оценки их производительности и эффективности. 

Маркетинговый же аудит в инновационной сфере призван определить 

готовность новых продуктов предприятия и его самого к выходу на 

рынок. Однако такой подход нам представляется не полным, так как 

предусматривает проверку готовности предприятий региона к 

внедрению инновации, оставляя без внимания проверку финансовой 

составляющей. 

С другой стороны, как заметили Гонова М.С., Гетаова Б.В. 

«инновационный тип развития экономики предполагает повсеместное и 

целенаправленное культивирование всех факторов производства, в 

основе которых лежат инновации, т.е. инновации разного типа – 
технические, предпринимательские, маркетинговые, социальные, 

социально-культурные. Инновационное развитие – это 

взаимосвязанный, взаимодействующий интеграционный процесс 

совокупности инноваций, технологий, экономических и общественных 

изменений [2]. 

Практическая реализация инноваций напрямую зависит от 

системы финансирования инновационной деятельности. Под ней 

понимают «систему методов и форм управления финансовыми 

денежными распределительными и перераспределительными 

отношениями между направлениями деятельности и подразделениями 

предприятия в процессе финансового обеспечения достижения целей 

инновационной деятельности» [3]. Таким образом, на начальном этапе 
разработки финансовой политики регионального развития 

устанавливается состав источников формирования инвестиционного 

капитала, выбираются наиболее предпочтительные виды инструментов 

финансирования, а так же определяется тип финансовой политики 

(агрессивная, умеренная, консервативная). Происходит формирование 

финансовой модели – «основа системы управления инвестированным 

капиталом, управления ростом бизнеса. На следующих этапах 
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менеджмент должен определиться с методикой расчета всех включенных 

в модель показателей таким образом, что бы они составляли систему 

согласованных, сбалансированных показателей» [4]. 

Исходя из изложенного считаем, что экономический и финансовый 

аспект инновационного аудита включает следующие сегменты: 

-аудит организации учета инициатив, инноваций и инновационной 

деятельности; 

- аудит затрат на инновационную деятельность; 

- аудит источников финансирования инновационной деятельности; 

-аудит внедрения, наличия и эффективности инноваций. 

Представляется возможным, что данный состав сегментов 
инновационного аудита не является исчерпывающим и может быть 

дополнен при дальнейшем углубленном изучении. 

«Инновационный аудит» в целом должен отвечать следующим 

требованиям: – достоверность информации; – независимость и 

объективность; – периодичность проведения проверок; – полнота 

проверки всех направлений инновационной деятельности [5]. 

Подводя итоги можно констатировать, что инновационный аудит 

как самостоятельное направление финансового аудита недостаточно 

изучен. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 

инновационный аудит - это инструмент позволяющий оценить степень 

инновационного развития организаций и регионов в области разработок 
и коммерциализации новшеств, определении имеющихся 

возможностей и рисков в данной сфере, а также выполнения 

финансовой политики в области инновационной деятельности.  

Таким образом, для повышения «эффективности управления 

инновационной системой региона, необходимо дополнение методик 

оценки соответствующими методиками инновационного аудита» [6]. 

Целесообразность внедрения инновационного аудита как эффективного 

инструмента управления инновационным развитием, экономической 

безопасности и исполнения финансовой политики региона обусловлена 

следующими факторами: недостаточным развитием правовых основ 

инновационной деятельности, низкой эффективностью использования 

источников финансирования инновационных процессов; отсутствием 
эффективного обмена информацией между участниками 

инновационного процесса в регионе; недостоверностью и неполнотой 

информации, предоставляемой органам государственной власти 

субъектами инновационной деятельности в регионе; низкой 

инновационной культурой субъектов инновационной деятельности. 
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Постановка проблеми. Система фінансування регіонального 

розвитку України переживає не найкращі часи свого становлення, що, 

насамперед, пов’язано з політичними подіями і постійними процесами 

перерозподілу влади. Через зміну сфер впливу на розподіл фінансових 

ресурсів як міністерствами, відомствами, так і їх керівниками досить 

важко створити ефективно функціонуючу систему організаційно-
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економічного та інформаційного забезпечення регіонального розвитку 

на інноваційно-інвестиційній основі на рівні держави, і особливо 

сприяти ефективному розвитку в ринкових умовах. 

Україна може зайняти належне місце серед розвинутих країн 

Європейського Союзу при умові достатнього фінансового забезпечення 

економічного розвитку регіонів. На сучасному етапі на перше місце 

виходить завдання зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки на основі економічної стабільності розвитку регіонів. Тому 

дослідження цих питань є надзвичайно актуальним, адже вирішення цієї 

проблеми дає можливість підвищити кількісні та якісні показники 

життєвого рівня населення, наблизитись до світових стандартів 
розвитку регіонів та якості життя їх жителів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз досліджень з 

даної теми, а саме робіт таких вчених, як Андрейченко О.А., 

Ватченко О.Б. [1], Кузькін Є.Ю. [2], Романюк С.А. [3], Румик І.І. [4] та 

інших, дозволяє зробити висновок про те, що досягнення ефективного 

регіонального розвитку можливе за рахунок визначення стратегії 

фінансового самозабезпечення завдяки застосуванню економічних 

інструментів на основі інноваційних досягнень та всебічному 

залученню інвестицій. 

Метою дослідження є визначення та обґрунтування напрямів 

реалізації фінансової політики для ефективного розвитку регіонів 
України. 

Виклад основного матеріалу. Відновлення економічного 

зростання держави без активізації її регіональної складової в умовах 

значного дефіциту ресурсів, особливо енергетичних, призводить до 

поступового вичерпання резервів екстенсивного зростання та 

економічної депресії. Найповніша реалізація синергетичного ефекту 

державного та регіонального розвитку є основним напрямом 

скорочення технологічного та економічного відставання від 

європейських країн, який має бути реалізований на сучасному етапі 

розвитку України. 

Основними складовими фінансового механізму реалізації 

державної регіональної економічної політики України виступають: 
- законодавчо-нормативна база; 

- бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку та 

селективна державна підтримка окремих регіонів; 

- державна фіскальна політика; 

- державні регіональні програми, індикативні прогнози та плани, 

місцеві програми соціально-економічного розвитку; 
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- створення та розвиток спеціальних економічних зон у певних 

регіонах; 

- розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва.  

Фінансові ресурси регіонів поділяються на централізовані 

(ресурси бюджетів усіх рівнів та інші державні надходження, 

надходження від комунальної власності) і децентралізовані (фінанси 

юридичних і фізичних об’єктів різних форм власності). 

Застосування фінансового механізму стимулювання розвитку 

регіонів протягом останніх 4 років свідчить, що держава підтримує 

реалізацію проєктів щодо регіонального розвитку, забезпечуючи 

фінансування через Державний фонд регіонального розвитку [5]. 
Відбувається реалізація регіональних проєктів, що веде до зменшення 

диспропорцій у розвитку регіонів [2]. 

Аналіз матеріалів Моніторингу Децентралізації Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України щодо державної підтримки регіонального та 

місцевого розвитку в Україні протягом 2014-2018 рр. свідчить, що за 

досліджуваний період державна підтримка регіонального розвитку 

збільшилась у 76 разів, а саме: з 0,5 млрд. грн. у 2014 р. до 19 млрд. грн. 

у 2018 р. [6; 7]. Це свідчить про значно більші можливості розвитку 

регіонів та місцевих громад завдяки реальній дії процесів фінансової 

децентралізації в Україні. 
Однак, перші результати реалізації програми Державної та 

регіональних стратегій розвитку засвідчили, що існує низка проблем, 

які слід терміново вирішити у короткостроковій перспективі. 

Найголовніші серед них: 1) відсутність ефективного механізму 

фінансування, адже більшість запланованих регіонами проєктів не 

забезпечують досягнення цілей регіональних стратегій, а вирішують 

лише поточні локальні проблеми; 2) загострення проблем розвитку 

особливих територій (прикордонних, гірських), що вимагає побудови 

окремої системи підтримки проблемних територій на всіх рівнях; 

3) незадовільний стан системи інституційного забезпечення 

регіонального розвитку у сфері стратегічного планування, адже рівень 

кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій часто є 
недостатнім, а створені протягом останніх років Агенції регіонального 

розвитку у 18 регіонах недостатньо залучені до заходів щодо 

планування регіонального розвитку; 4) відірваність регіональних 

стратегій розвитку від реальних проблем регіонів та територій, 

неврахування інтересів представників бізнесу, органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, громадськості, в той час, як 

залучення широкого кола стейкхолдерів до розробки та реалізації 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

53 

стратегій, є необхідною умовою для сприйняття Стратегії людьми та 

розкриття потенціалу регіону. 

Розв’язання усіх цих проблем має вирішуватися не лише на 

центральному, а й на регіональному рівнях.  

Отже, завдяки дослідженню обсягів фінансових ресурсів регіонів 

можна визначити їх економічний потенціал і платіжно-фінансовий 

попит регіональних соціально-економічних систем. 

Висновки. Економічне зростання та оздоровлення реального 

сектору економіки на основі інноваційно-інвестиційного процесу 

можливе завдяки продовженню економічних реформ на регіональному 

рівні. Специфіка подібних моделей розвитку полягає в тому, що вони: 
- прискорюють зростання продуктивності факторів виробництва, 

що надзвичайно важливо в умовах обмеженості ресурсів; 

- забезпечують прискорення темпів зростання обсягів 

виробництва; 

- сприяють структурним зрушенням і перерозподілу фінансових 

ресурсів на перспективні напрями соціально-економічного розвитку; 

- підвищують національну конкурентоспроможність, економічні 

рейтинги та місце країни в глобальній економіці. 

Таким чином, аналіз особливостей фінансової політики 

регіонального розвитку показав необхідність розробок цього питання. 

В процесі подальших наукових досліджень слід вирішити стратегічне 
завдання щодо створення конкурентоспроможної економіки на основі 

інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. 

Список використаних джерел 

1. Ватченко О.Б., Андрейченко О.А. Стратегічне планування розвитку 

регіонів України. Економічний простір. 2016. №113. С. 15-26. 

2. Кузькін Є.Ю. Ключові проблеми формування фіскальної 

спроможності місцевих бюджетів. Наукові праці НДФІ. 2017 №1 

(78). С. 53-67. 

3. Романюк С.А. Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, 

політика, практика: монографія. Київ: НАДУ, 2013. 408 с. 

4. Румик І.І. Принципи субсидіарності та самоврядування у розвитку 

сільських територій. Фінансові механізми інноваційного економічного 
розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-

практичної конференції, (м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський 

університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2018. с. 217-220. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF


Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

54 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. №856 «Про 

затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-

%D0%BF. 

7. Моніторинг Децентралізації: Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: 

http://www.minregion.gov.ua/decentralization/ 

ОЦІНКА СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ  

ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Плетенецька Світлана, 

к.е.н., доцент кафедри національної економіки та фінансів 

 Університет «КРОК»,  

м. Київ 

Постановка проблеми. Явище інфляції відоме давно, приблизно 
з IV-III ст. до н.е., або з моменту, коли грошовим товаром у світі 

утверджувалося срібло. У найбільш загальному розумінні інфляція 

означає зростання загального рівня цін або падіння купівельної 

спроможності грошей, знецінення грошової одиниці.  

У сучасних умовах інфляція в усьому світі носить хронічний, 

повсюдний, всеосяжний характер, викликаний не тільки грошовими, а 

й іншими факторами, навіть політичними. Повністю виключити 

інфляцію навіть у ринкових умовах господарювання неможливо, мова 

може йти тільки про керовану інфляцію, тобто про раціональне та 

ефективне управління інфляційними коливаннями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу інфляційних 
процесів та обґрунтуванню напрямів їх подолання присвячені наукові 

праці таких вчених A. Гальчинського, А. Гриценко, С. Корабліна та М. 

Павлишенко, А. Сменковського, В. Федоренко та ін. Проте потребують 

продовження дослідження, що стосуються оцінки стану інфляційних 

процесів в Україні в порівнянні з зарубіжним досвідом з метою пошуку 

ефективних методів реалізації антиінфляційної політики. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/


Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

55 

Виклад основного матеріалу. Інфляція є складним, 

багатостороннім явищем, причини якого полягають у взаємодії 

факторів як сфери виробництва, та і сфери грошового обігу. Інфляція 

зовні виглядає як знецінення грошей внаслідок їхньої надмірної емісії, 

яка супроводжується зростанням цін на товари та послуги. Проте це 

лише форма прояву, а не глибинна сутність і причина інфляції [1].  

Сьогодні інфляція - незмінний супутник економічного життя, а 

неконтрольована інфляція - одна з основних проблем державного 

регулювання. Адже значний рівень інфляції впливає на функціонування 

усіх сфер життя. Цей процес негативно впливає на всі аспекти розвитку 

суспільства: знецінюються результати праці, грошові заощадження 
населення, знижується рівень життя, інвестиції та економічне зростання 

країни. Високий рівень інфляції знищує економічну, грошову системи 

держави, послаблює національну валюту, збільшує кількість іноземної 

валюти в обігу, провокує витік капіталу в інші країни. 

У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не зазнавала 

втрат від інфляції. Проте, в залежності від рівня розвитку економіки і, 

зокрема, фінансової системи, інфляційні процеси в різних країнах 

протікають по різному: у більш розвинутих економіках, як правило, не 

відбувається значних коливань загального рівня цін. 

На рис. 1 представлено країни, які зараз є лідерами інфляційних 

процесів. 

 
Рис. 1. Країни з найвищим рівнем інфляції, % 
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Отже, нинішнім світовим лідером по рівню інфляції є Венесуела, 

друге місце займає Зімбабве, а третє – Аргентина. 

Серед європейських країн за 2015-2017 роки коливання в 

загальному рівні цін в сторону підвищення відбулися в [6]: 

- Азербайджані – із 104,0% у 2015 р. до 112,8% у 2017 р.; 

- Великій Британії – із 100,0% до 102,7%; 

- Іспанії – з 99,5,0% до 102,0%; 

- Литві – із 99,1% до 103,7%; 

- Туреччині – із 107,7% до 111,1%. 

Зниження рівня інфляції за 2015-2017 роки відбулося в: 

- Білорусі - із 113,6% до 106,2%; 
- Румунії – із 115,5% до 103,7%; 

- Молдові – із 109,7% до 106,6%. 

Середній рівень інфляції за країнами ЄС складає 101,7%, 

найменші показники інфляції були зареєстровані в Ірландії, Румунії та 

Болгарії [7]. 

В США рівень інфляції є невисоким (102,1%), незважаючи на 

високі темпи зростання економіки країни. В країні відбувається стійке 

зростання споживчих витрат й інвестицій завдяки зниженню податків 

та зростанню державних витрат, що зумовило зміцнення сприятливої 

ситуації на ринку праці. Так, рівень безробіття у США у вересні 2018 

року становив 3,7%, що є найнижчим показником із 1969 року, а на 
кінець року не перевищив 3,9% Однак завдяки зростанню 

продуктивності праці в приватному секторі не відбулося стрімкого 

посилення інфляційного тиску.  

Таким чином, огляд тенденцій розвитку інфляційних процесів в 

різних країнах засвідчив, що в основі зростання інфляції лежить 

підвищення цін на продукти харчування. Світові ціни на продукти 

харчування збільшуються під впливом таких факторів, як підвищення 

попиту на сировину і готову продукцію з боку нових великих гравців 

світової економіки – Китаю та Індії [7], подорожчання ресурсів для 

сільського господарства; експортні обмеження. 

Результати проведеного дослідження доводять необхідність 

комплексного та системного підходу до формування інструментів та 
механізму антиінфляційного регулювання як в Україні, так і світі. 

Висновки. Вивчення зарубіжного досвіду подолання 

інфляційних процесів показало, що в економічно розвинутих країнах 

великого значення надається контролю центральних банків за 

інфляцією шляхом встановлення інфляційних орієнтирів [8]. 

Основними способами подолання гіперінфляції в трансформаційних 

економіках були наступні: застосування режиму таргетування інфляції; 
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жорстка монетарна політика; фіксований обмінний курс; створення 

сприятливих умов для функціонування малого та середнього бізнесу; 

відкриття національного ринку для іноземного капіталу. Україні слід 

скористатись досвідом як економічно розвинутих країн, так і країн з 

трансформаційними економіками щодо успішного подолання 

інфляційних процесів. 
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ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ  

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Полторак Анастасія, 
к. е. н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,  

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 

Основні методологічні підходи до моніторингу фінансової 

безпеки держави розглядались у працях С. Лелюк [10, с. 197-200], 

О. М. Підхомного [15, с. 88-90], М. І. Беляєва [5], І. І. Д’яконова [6], А. 

В. Дороніна [7], М. С. Дороніної [8], О. М. Колодізєва, А. В. Середіної 

[9], А. О. Островської [14], О. Ревака, В. Ю. Прокопенка [16], М. 

Федотова, В. Плескачевского, В. Рутгайзера, А. Будицкого [18] та інших 

дослідників. Дослідивши погляди науковців на проблему дослідження 

сутності та складний процес моніторингу стану фінансової безпеки 

держави, з’ясовано, що найвідомішими підходами вважаються: 
системний; процесний; ресурсний; ресурсно-функціональний; 

програмно-цільовий; стаціонарний та вартісний підходи. В сучасних 

умовах розвитку поведінкових фінансів, на нашу думку, окреме місце у 

моніторингу фінансової безпеки займає біхевіористичний підхід. 

Як зазначає С. В. Лелюк [10, с. 197], з кінця 1960-х – початку 

1970-х рр. поняття «системного підходу» отримано розвиток у 

філософській літературі. Такі поняття як «принцип системності», 

«системні дослідження», «системний аналіз» та «загальна теорія 

систем» є досить близькими до системного підходу [17]. На нашу 

думку, поняття фінансової безпеки, безперечно, є системним поняттям. 

Так, поняття фінансової безпеки держави, з одного боку, пов’язує між 
собою окремі країни та регіони, галузі, сектори економіки, окремих 

підприємств і підприємців, окремих домашніх господарств і громадян, 

є важливою складовою економічної безпеки, а з іншого – охоплює низку 

важливих складових, таких як бюджетна, валютна, грошово-кредитна, 

боргова та інші підсистеми. 

Так, системний підхід – філософсько-методологічний напрям 

дослідження, основою якого є моніторинг об'єктів як систем, розкриття 

їх цілісності й механізмів, виокремлення типів зв’язків складної 

системи й узагальнення їх в єдиній теоретичній картині.  

Відповідно, система – це об’єднання певних елементів в єдине 

ціле, у структурі та функціонуванні якого зберігається певна 

закономірність механізмів взаємодії між елементами та зв’язків між 
ними. 
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Варто зазначити, що П. Фейєрабенд [19] відстоював ідею 

відсутності загальних методологічних правил, які застосовуються 

вченими. Автор виступав проти єдиного наукового методу, заснованого 

на сформованих традиціях, обґрунтовуючи свою позицію тим, що будь-

який аналогічний метод обмежує прогрес у науці, формуючи 

перешкоди у науковій діяльності вчених. П. Фейєрабенд висловлював 

думку, що наука може виграти навіть від анархізму в науковій теорії, 

вважаючи його гуманістичнішим підходом у порівнянні з іншими, тому 

що він надає більшу свободу в діях і не нав’язує жорстких правил. Крім 

того, вважаємо слушною думку автора стосовно неприпустимості 

надання переваг новим теоріям виключно на підставі критерію 
послідовності [19]. Так, нові теорії, що послідовно продовжують 

класичні теорії, не можуть отримувати необґрунтовані переваги у 

порівнянні з абсолютно новими напрямами дослідження, тому що в 

такій ситуації «знайомість» базової теорії може бути шкідливим для 

подальшого розвитку науки.  

Системний підхід доволі часто розглядається як основа 

методології розв’язання нестандартних проблем, однак, сучасне 

теоретичне уявлення стосовно логіки системного дослідження ще 

розвивається. 

Синергетика має методологічну цінність у процесі моніторингу 

фінансової безпеки, однак, не забезпечує суттєво нового розвитку 
наукової методології, що пояснюється тим, що синергетичний підхід, 

впливаючи на світогляд наукової спільноти, значно не збагачує її 

ефективним інструментарієм дослідження складних систем. 

Відповідно, цінність синергетичного підходу полягає, на нашу думку, у 

переході до імітаційних моделей, які формують можливість точнішого 

відображення реальності завдяки сучасним інформаційним 

технологіям, та запобіганні методологічних помилок, серед яких 

основними є: механічне перенесення принципів, поняттєвого апарату, 

закономірностей та методів моніторингу одних системних об’єктів на 

інші; ігнорування результатів наукових досліджень в інших сферах 

науки у процесі моніторингу досліджуваної проблеми; нівелювання 

ролі експертних оцінок та спроба повної алгоритмізації всіх процесів 
прийняття рішень. Відповідно, найбільш дієвим синергетичний підхід 

виявляється на рівні визначення поняттєвого апарату (складність, 

емерджентність, фрактал, біфуркація та інші), тоді як на рівні принципів 

синергетичні положення вже не настільки універсальні. Крім того, на 

рівні методів намагання універсалізації може стати джерелом 

системних помилок.  
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Математичні моделі теорії ігор, які відповідають принципу 

фрактальності, враховуючи те, що вони призначені для опису процесів 

різних рівнів фінансової безпеки, зайняли вагоме місце серед методів 

економічного аналізу. Основи теорії ігор були розроблені ще у 1944 р. 

Дж. Фон Нейманом та О. Моргенштерном [13], однак, запропоновані у 

той час теорія та моделі для економістів того часу були технічно 

складними, відповідно, тільки через 50 років теорія ігор почала 

застосовуватись в економічній теорії. Ґрунтовний внесок у розвиток 

теоретико-ігрового моделювання для економічної науки внесли 

нобелівські лауреати з економіки 1994 р. Дж. Неш, Дж. Харшаньї, 

Р. Зельтен, 2005 р. Р. Ауманн і Т. Шеллінг [4]. Теоретики ігор взагалі 
вважають, що економічної теорії немає, є тільки теорія ігор [15, с. 97]. 

Фактично теорія ігор в економічній теорії застосовується для прийняття 

оптимальних рішень в умовах дії впливу різних чинників та наявності 

людей, що переслідують інші цілі.  

У 1975 р. Б. Мандельброт запропонував поняття «фрактал» для 

визначення нерегулярних самоподібних структур [11; 12]. На думку 

О. М. Підхомного [15; с. 90-91], головною характерною особливістю 

фракталів є геометрична складність рельєфу. В сучасній фінансовій 

науці також застосовують методологічний принцип фрактальності. Так, 

у сфері дослідження фінансової безпеки цю ідею доцільно 

застосовувати у процесі досліджень подібності та неподібності 
конфліктів, пошуку спільних важелів впливу на фінансову безпеку 

різних рівнів. Необхідно зазначити, що стосовно опису процесів 

зміцнення фінансової безпеки в економічній науці існують моделі, які 

доцільно використовувати для різнорівневих процесів забезпечення 

фінансової безпеки (математичні моделі теорії ігор), відповідно, ці 

моделі відповідатимуть принципу фрактальності, тоді як в моделях, 

призначених виключно для опису процесів певного рівня фінансової 

безпеки (гіпотеза раціональних очікувань), фрактальні характеристики 

системи дослідження не виражені. На нашу думку, моделі, узгоджені із 

принципом фрактальності, мають вищий потенціал у процесі 

дослідження проблем фінансової безпеки. 

Таким чином, проаналізувавши окремі підходи до моніторингу 
фінансової безпеки держави, ми переконані, що вони можуть бути 

збагачені при врахуванні аспектів біхевіористичного підходу, 

особливості якого планується розглянути у подальших дослідженнях. 
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ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ  

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Теляк Оксана, 

к. э. н., доцент,  
Полесский государственный университет,  

г. Пинск, Республика Беларусь 

Регулятор финансово-банковского рынка Республики Беларусь 

активизировал новую волну дедолларизации экономики после 

валютного кризиса 2014 года. По экспертным оценкам аналитиков 

Национального банка Республики Беларусь, общий расчетный размер 

потерь страны от долларизации можно оценить в сумме около 2-3% 

ВВП ежегодно [1]. Это составляет от одного до полутора млрд долларов 

США (по итогам 2017 года). Уровень долларизации экономики страны 

является высоким и потери страны от нее сосредоточены, прежде всего, 

в области курсовых и инфляционных рисков.  
Наиболее активно в отечественном научном и медийном 

пространстве о данной финансовой проблематике высказываются 

эксперты Национального банка Республики Беларусь и аналитик 

исследовательского Центра Beroc, Дмитрий Крук [2]. В международной 

повестке теоретизирующие по данному поводу стороны делятся на 

https://utka.su/zEzpr
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вектора: акцентирующие внимание на положительных и негативных 

последствиях данного финансового феномена для развития экономики 

страны. Автор статьи примыкает ко второму лагерю. Среди негативных 

причинно-следственных связей, сопровождающих долларизацию, 

можно выделить следующие: невозможность обеспечить полный 

финансовый суверенитет страны; отсутствие контроля за денежным 

обращением и денежной массой; сложности проведения суверенной 

монетарной политики и снижение эффективности ее инструментов; 

отсутствие стабильности на финансовом рынке страны; общая 

экономическая и монетарная нестабильность; нарастание 

инфляционных и девальвационных тенденций, в негативном варианте 
формирующихся в инфляционно-девальвационную спираль; рост 

теневого сектора экономики (который составляет около трети ВВП 

Республики Беларусь по внешним и внутренним экспертным оценкам); 

снижение доверия экономических агентов к проводимой государством 

экономической политике, финансово-банковской сфере; валютное 

таргетирование (фиксированный обменный курс национальной валюты 

на иностранную); слабость национальных институтов и т.п.  

Долларизацию в общем виде можно понимать как финансово-

экономическое явление, при котором наблюдается превалирующее 

применение иностранной валюты во внутриэкономической 

деятельности суверенной страны, имеющей собственную официальную 
национальную валюту. Проявление нескольких форм долларизации 

одновременно (долларизация расчетов, реальная, финансовая и др.), 

неспособность экономических государственных властей реализовать 

эффективные меры по дедолларизации экономики могут привести к 

попаданию в «ловушку долларизации», что значительно усугубит 

негативные последствия данного финансово-экономического явления 

для экономики страны и ещё больше затруднит реализацию мер по 

противодействию долларизации (по аналогии с инфляционно-

девальвационной спиралью).  

Для характеристики уровня долларизации в Республике Беларусь 

можно привести следующую статистику: по состоянию на 01.01.2019 

рублевая составляющая (М2) в составе широкой денежной массы (М3) 
составила 42% (для сравнения 39 % – по итогам 2018 года, 35% – по итогам 

2017 года, 32% – по итогам 2016 года, 27% – по результатам 2015 г.).  

В качестве выражения уровня финансовой долларизации 

приведем далее информацию о доле иностранной валютной 

составляющей в структуре кредитов и депозитов банковского сектора. 

Доля депозитов секторов экономики, размещенных в банках 

Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, 
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согласно данным Статистического бюллетеня Национального банка 

Республики Беларусь по состоянию на середину 2019 года, составила 

64 % (66% за 2018 год, 67% за 2017 год, 70% за 2016 год, 74% за 

2015 год). Что касается доли кредитов банков в иностранной валюте в 

общей сумме кредитов, выданных банками секторам экономики, то, с 

учетом приостановления с 2009 года кредитования физических лиц в 

иностранной валюте, к середине 2019 года она составила 46% (48% по 

результатам 2018 года, 51% по результатам 2017 года, 56% по 

результатам 2016 года% 57,2% по результатам 2015 года).  

Можно констатировать достаточно волатильную ситуацию, а 

имеющиеся четкие позитивные подвижки произошли в результате 
предпринятых регуляторами финансового рынка мер по 

дедолларизации: ограничение возможного перечня расчетов в 

иностранной валюте на территории страны; дифференциация условий 

налогообложения доходов физических лиц, полученных от размещения 

сбережений во вклады/депозиты, с акцентом на стимулирование 

срочных вкладов в национальной валюте; гарантирование возмещения 

банковских вкладов/депозитов физических лиц в полном объеме; запрет 

предоставления банковских кредитов розничным клиентам в 

иностранной валюте с 2009 года; снижение объемов директивного 

кредитования; поддержание положительных процентных ставок по 

депозитам в белорусских рублях в реальном выражении; увеличение 
норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в 

иностранной валюте с 12,5% в 2015 году до 17% в 2019 году (4% – 

отчисление в ФОР от привлеченных банками ресурсов в национальной 

валюте); ограничение облигационных выпусков, номинированных в 

иностранной валюте; заключение соглашений с рядом государств об 

использовании национальных валют при проведении международных 

расчетов; рыночный механизм курсообразования национальной 

денежной единицы в режиме непрерывного двойного аукциона и, в 

целом, стабилизация обменного курса белорусского рубля 

относительно иностранных валют; относительно эффективная 

денежно-кредитная политика регулятора в режиме монетарного 
таргетирования с ориентиром на переход к инфляционному 

таргетированию, повышающая доверие экономических агентов к 

финансово-банковской системе.  

В дополнение к положительной динамике и имеющимся 

предложениям будет уместно продолжать принимать усилия по 

приданию национальной денежной единице превалирующего 

положения в экономике страны наряду с общим улучшением 
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экономического развития, повышением эффективности экономики в 

целом, стабилизацией финансовой системы, либерализацией валютного 

рынка, снижением инфляционных и девальвационных тенденций и 

ожиданий. Таким образом, параллельно со смещением от 

административных к рыночным предпосылкам к снижению уровня 

долларизации запланированные тенденции будут более устойчивыми и 

выразительными. Нужно отметить, что регулятор проводит достаточно 

взвешенную денежно-кредитную политику, которая, например, 

позволила снизить уровень индекса потребительских цен до рекордных 

5,6% (начало 2019 года). Что, безусловно, оказывает положительное 

воздействие на описанную проблематику. 
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перехідною економікою. Хоча деякі з них уже досягли певної 

стабільності, але її легко можна порушити, використовуючи недоцільну 

економічну політику. Відомо, що повністю викорінити інфляцію в 

ринкових умовах майже неможливо, і тому можна говорити лише про 

регульовану інфляцію, що реально тільки за умови систематичного, 

точного прогнозування інфляційних процесів. До цього часу 

залишаються недостатньо вивченими та дискусійними питання впливу 

інфляції на економічний розвиток в умовах переходу від 

адміністративно-командної до ринкової економіки, а також питання 

щодо способів антиінфляційного регулювання в транзитивній 

економіці. Відзначені проблеми є надзвичайно важливими та 
актуальними, тому існує необхідність їх теоретичного обґрунтування. 

Аналіз останіх досліджень та публікацій. Основи 

макроекономічного регулювання були закладені Дж. М. Кейнсом у 30-

х рр. ХХ ст. Наступним кроком у дослідженні даної проблеми став 

розвиток неокейнсіанської макроекономіки. Серед його представників 

можна відзначити Р. Харрода, Е. Хансена. В 70-х рр. ХХ ст. у зв’язку із 

посиленням нестабільності економічного розвитку сформувався новий 

погляд на макроекономіку. Цей напрямок - посткейнсіанство, його 

представляли такі вчені, як П. Девідсон, Д. Робінсон та інші. У 

вітчизняній науковій думці категорію макроекономічного регулювання 

та проблеми антиінфляційної політики розглядають С. Науменкова, С. 
Панчишин, Д. Стеченко та інші дослідники. Розвиток антиінфляційної 

політики в економічній системі України у 90-х рр. та її особливості 

досліджували О. Барановський, Я. Жаліло, О. Мельник та інші автори.  

Виклад основного матеріалу. Режим монетарного таргетування 

набув поширення в 70-80-х pоках XX ст. Він базується на переконанні, 

що зміна пропозиції грошей спричиняє відповідну зміну темпів 

інфляції [3, с. 5-6]. Для ефективності цього режиму необхідно, щоб в 

економіці був наявний стабільний зв'язок між зміною грошової маси й 

інфляцією. Практика двох успішних щодо монетарного таргетування 

центральних банків Німеччини та Швейцарії показала, що, по- перше, 

центральний банк має обмежувати всіма можливими засобами рівень 

інфляції в середньо- та довгостроковому періоді, по-друге, 
упроваджувати активну комунікаційну стратегію роботи із 

громадськістю (активним обговоренням динаміки грошової маси та її 

впливу на інфляцію). 

Антиінфляційна політика уряду у 2012 році була спрямована на 

досягнення мети щодо помірності рівня і керованості інфляції. Боротьба 

зі збільшенням грошової маси передбачає скорочення темпу зростання 

грошової маси, регулювання цінової політики монополістів. 
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Заходи Національного банку України та Міністерства фінансів, 

спрямовані на реалізацію політики дефляції, дали бажаний 

антиінфляційний ефект, проте посилювали соціальне напруження в 

суспільстві, а це могло спричинити передумови економічної кризи, 

банкрутству підприємств, зменшенню зайнятості. Тому уряду 

доводилось маневрувати, майстерно комбінуючи дефляційні та 

інфляційні методи. 

У 2014 році на економічний стан країни та на її грошово-

кредитний ринок має негативний вплив загострення ситуація на сході 

України, підсилене високим дефіцитом бюджету, величезними 

державними витратами, без контрольною емісією, відставкою уряду в 
2014 році, невизначеністю подальших перспективах розвитку. 

Наслідком такого впливу є падіння ВВП, посилення негативних 

чинників на економічну поведінку суб’єктів господарювання та 

населення, а також погіршення очікувань економічних агентів. В 

результаті чого відбулося відчутне знецінення гривні та відплив 

депозитів з банківської системи. 

Реальне знецінення гривні значно перевищує динаміку 

обмінного курсу, створюючи підстави для подальшої нестабільності 

національної грошової одиниці. В той час як реальне зростання цін 

значно перевищує офіційний рівень інфляції, який постійно штучно 

коригується. В 2014 році незважаючи на те, що споживчі ціни виросли 
більш, ніж вдвічі, офіційний індекс споживчих цін визначено на рівні: 

0,2 % - у січні, 0,6% - у лютому, 2,2% - у березні, 3,3%- у квітні, 3,8 % - 

у травні, 1,0% - у червні, 0,4 % - у липні, 0,8 % - у серпні, 2,9 % - у 

вересні, 2,4 % - у жовтні, 1,9 % - у листопаді.[4] 

Розбалансування державних фінансів. В цьому випадку інфляція 

буде триматися на рівні – 15% [4]. Національний банк на сьогоднішній 

день підвищив свій прогноз з інфляції в Україні на 2018 р. з 7,3% до 

8,9%, а також на 2019 р. з 5,0% до 5,8%. Національний банк України 

прогнозує, що у 2018 р. інфляція залишиться високою, на рівні 8,9% – 

загальна і 8,2% – базова. 

Висновки. Інфляція як економічне явище характеризується 

загальним підвищенням цін і зниженням купівельної спроможності 
грошей. З розвитком і ускладненням ринкових відносин змінюється 

характер інфляційних процесів. Якщо в умовах металевого грошового 

обігу інфляційні явища виникали в результаті порушення закону 

грошового обігу – заміни металевих грошей неповноцінними монетами 

або паперовими грошима, то сучасну інфляцію не можна розглядати 

виключно в якості грошового феномену, оскільки сьогодні її джерела 

знаходяться не лише в економічній, але і в соціально-політичній сфері, 
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в суспільному устрої життя, в індивідуальній і суспільній психології 

сучасного суспільства. Реалізація ефективної антиінфляційної політики 

вимагає від уряду розробки програми, яка б визначала мету, завдання і 

способи її реалізації. Актуальність регулювання інфляційних процесів 

у світі змінюється в залежності від стану національних економік. 

Починаючи з другої половини ХХ століття, вирішення цієї проблеми 

стає основним пріоритетом діяльності центральних банків, а також 

знаходиться у центрі уваги урядів усіх держав. В процесі свого розвитку 

антиінфляційна політика значно еволюціонувала: від простих грошових 

реформ; активного її державного регулювання шляхом управління 

попитом та доходами; до боротьби з інфляцією через вплив на грошову 
масу або обмінний курс і аж до інфляційного таргетування на сьогодні, 

яке засноване на визначенні прямих орієнтирів щодо інфляції та 

визначення бажаного рівня інфляції як мети грошово-кредитної 

політики.  
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бюджет, взаємодії Міністерств фінансів та центральних банків (з 

досвіду країн світу): аналітична записка НБУ [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/ 

econom/budget_1.pdf. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАСАД  

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Тофан Іван,  

к.е.н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

Богач Мар’яна, 

 к.е.н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

Львівський національний аграрний університет,  

м. Дубляни  

Постановка проблеми. Ефективне функціонування податкової 

системи вимагає дотримання базових засад оподаткування. Адже вони 

є фундаментом системних і достатніх фінансових надходжень до 

бюджетів територій і України, зокрема. Нестабільна геополітична 

ситуація в країні, чергова зміна усіх гілок влади та все ж 

цілеспрямований курс на євроінтеграційні процеси спонукають до 

проведення дієвих змін в організації системи оподаткування. Знання і 

досвід західних країн у сфері державних фінансів уже випробувані й 
довели свою ефективність. Тому адаптовані до вітчизняних умов 

запозичення у фіскальній сфері доробків країн Європейського Союзу 

відповідають національним інтересам України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінка 

ефективності організація оподаткування здійснена шляхом 

співставлення окремих складових фіскальних систем країн 

Європейського Союзу та Північної Америки [1]. Характеристика 

податкової політики та особливостей організація оподаткування в 

Україні відображена у працях Б. Іванова, А. Крисоватого та О. 

Десятнюк [2] та інших. Вказується на окремі елементи податкового 

менеджменту які мають дієвий вплив на формування фіскальної 
політики в Україні [3]. У Податковому кодексі України систематизоване 

фіскальне законодавство з метою полегшення пошуку необхідної 

інформації для усіх зацікавлених суб’єктів [4]. Дослідження проведено 

методами: існуючих даних та літературного огляду на протязі 2017-

2019 років. Крім того, з метою проведення якісного дослідження в статті 

використовувався метод порівняльного аналізу. Основними 

матеріалами які використовувались при проведенні дослідження були – 

Податковий кодекс України, прес-релізи Європейської комісії про 

фіскальну політику в ЄС та власні думки і бачення дійсності.  
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Виклад основного матеріалу. Система оподаткування в Україні 

є досить ліберальною відносно великих платників податків, чим значно 

відрізняється від кращих світових орієнтирів та аналогів. Таким чином, 

існує потреба у переформатуванні орієнтирів задля пошуку 

оптимальних ставок та бази оподаткування з усіх без винятку платежів 

та усіх платників податків. Світовий досвід свідчить про те, що 

нехтування національними особливостями економіки не може 

призвести до побудови ефективної фіскальної системи. Отже потрібний 

дієвий симбіоз податкової системи яка базується на власній податковій 

базі з кращими елементами закордонного досвіду та з урахуванням 

національних особливостей розвитку економіки.  
За даними Податкового кодексу України [4] система 

оподаткування ґрунтується на таких принципах: загальності 

оподаткування, рівності усіх платників перед законом, фіскальної 

відповідальності, презумпція правомірності рішень платника податку, 

достатності, соціальної справедливості, економічної ефективності 

оподаткування, нейтральності оподаткування, рівномірності та 

зручності сплати, єдиного підходу до встановлення податків та зборів, 

тощо. 

Саме ці базові засади оподаткування які задекларовані у 

Податковому Кодексі України і викликають занепокоєння. Хоча 

принципи оподаткування вже обґрунтовані і широко використовуються 
у ЄС більше як два століття, у вітчизняній фіскальній системі, на наш 

погляд, окремі з них, діють тільки у теоретичному аспекті. Ключовими 

проблемами у базисі оподаткування, вважаємо – недотримання 

принципів соціальної справедливості, нейтральності оподаткування та 

стабільності при організації менеджменту податків. Щоб зрозуміти 

зміст базису та важливість дотримання первинних засад оподаткування 

розглянемо наявні податкові концепцій у розвинутих країнах світу.  

У західній літературі виникнення поняття податків пояснюється 

з точки зору трьох основних позицій, які згодом переросли у концепції 

виникнення функціонування податків – договірно-правової, 

фіскального обміну та силової концепції. Так, на думку В. Андрущенко 

[1], суть першої з концепцій полягає укладанні взаємовигідного 
договору між платниками податків та державою, крім того 

оподаткування може виступати різновидом ринкової угод за якої 

держава надає суспільству визначені послуги в обмін на обов’язкові 

платежі. Але найбільш вірогідною видається саме суть силової 

концепції як основоположної при створенні системи оподаткування 

незалежно від устрою чи форм державного управління.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Суть даної концепції західними вченими характеризується як 

безальтернативний вибір для членів суспільства які хочуть в ньому 

проживати і здійснювати діяльність. Отже, ще тоді закладалися перші 

підвалини для шкали оподаткування податками в залежності від 

доходів. Таким чином формувався принцип соціальної справедливості 

– податок сплачувався в залежності від розміру доходу чи майна. В 

цивілізованих суспільствах сплачувати податки є громадянським 

обов’язком, який чітко закріплений Конституцією та кодексом 

профільних законів і декретів. В Конституції вказується як обов’язок 

сплачувати податки, а безпосередньо механізм та база оподаткування, а 

також інші елементи стягнень закріплені в Податковому кодексі або 
окремих документах.  

У світі відомий досвід Скандинавських країн та країн 

«Бенілюксу» де існують високі ставки податку, відсутні Податкові 

кодекси, а рівень суспільного добробуту та інвестиційного клімату одні 

з найвищих у світі. Тобто в країнах, в першу чергу Європейського 

Союзу, нормативні документи з оподаткування чітко і зрозуміло 

доповнюють одне одного, дають єдине трактування тих чи інших норм 

податкового законодавства, і це мало би стати орієнтиром для 

вітчизняних законотворців та ініціативних урядовців.  

Висновки. В результаті проведених досліджень систематизовано 

і виокремлено спірні та дискусійні аспекти які потребують подальшого 
вирішення, а окремі елементи вдосконалення. Запропоновано чіткі і 

реальні кроки які дозволять покращити організацію процесу 

оподаткування в Україні. Фундаментальні засади організації 

оподаткування та функціонування податкових систем уже сформовані і 

апробовані. І їх застосування в Україні спотворене через недолугість 

командно-адміністративного апарату менеджерів які використовують 

державний фіскальний механізм у цілях далеких від державотворення 

(фінансові махінації, лобіювання інтересів бізнесу першими особами 

ДФСУ протягом останнього десятиріччя, тощо). На нашу думку, 

зростаючий тіньовий сектор економіки є достатньо вагомим 

індикатором який відображає проблеми у всьому механізмі державного 

менеджменту, в тому числі і в оподаткуванні.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Халиков С. Р., 

доцент кафедры агрологистики,  

 Ташкентский государственный аграрный университет, 

Узбекистан 

Сельское хозяйство Узбекистана, составляющее 32% ВВП 

и обеспечивающее работой 27% трудоспособного населения, при 

эффективной государственной политике может стать одним 

из основных драйверов экономического роста в стране. В результате 
эффективной реализации этой политики увеличится экспорт 

сельхозпродукции и доходов фермеров и агропредприятий, будут 

созданы тысячи новых рабочих мест в сельской местности. Здесь 

повысится уровень жизни, станут более доступными населению ряд 

продуктов питания, и страна сможет обеспечить надежную 

продовольственную безопасность. 

Однако необходимо устранить ряд барьеров на пути 

трансформации сельского хозяйства в конкурентоспособную 

и работающую в интересах частного сектора, граждан и государства 

отрасль. Анализ Всемирного банка показал, что в настоящее время 

существует пять основных вызовов для достижения данной цели.  
В 2018 году около 70% пахотных земель в Узбекистане 

использовалось для производства хлопка и пшеницы. За последние 

несколько лет некоторые угодья были выведены из-под выращивания 

хлопка и пшеницы. Однако, чтобы получить больший эффект для 

развития сельского хозяйства, требуется вывести дополнительные 
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площади, используемые в настоящее время для выращивания этих двух 

культур, с их последующей передачей под другие, более прибыльные 

культуры, в частности, фрукты и овощи. По оценкам Всемирного банка, 

сокращение площадей хлопка и пшеницы в Узбекистане, например, 

до 50% посевных площадей, приведет к увеличению валовой продукции 

сельского хозяйства на 51%, занятость в сельском хозяйстве вырастет 

на 16%, а экономия воды — на 11%. Как быстро необходимо переводить 

эти угодья под более прибыльные культуры? Данный процесс должен 

быть поэтапным и синхронизирован с переменами в смежных отраслях. 

Например, перераспределение земель для производства овощей 

и фруктов должно происходить одновременно с улучшением 
агрологистики внутри страны и на ее таможенных границах. Это 

обеспечит быструю доставку скоропортящейся плодоовощной 

продукции от фермеров к местным потребителям и на международные 

рынки. 

В противном случае перепроизводство овощей и фруктов 

приведет к меньшим доходам, чем выручка от продажи той же пшеницы 

или хлопка. 

В Узбекистане средняя урожайность хлопка, пшеницы, томатов, 

картофеля, молока и другой продукции значительно ниже ее реальных 

возможностей. Повышение данного показателя не только увеличит 

доходы и экспорт фермерских хозяйств и агропредприятий, 
но и позволит передать дополнительные площади земли, ныне 

занимаемые хлопком и пшеницей, под другие, более прибыльные 

культуры. 

Вызов заключается в том, чтобы преодолеть десятилетия 

недостаточного финансирования научных исследований 

и предоставления услуг, крайне необходимых для развития сектора. 

В 2018 году Узбекистан потратил на прикладную 

сельскохозяйственную науку и образование только 0,02% от стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства. В то же время 

информационно-консультативные услуги в настоящее время вообще 

не доступны для местных фермеров. Для сравнения, страны со средним 

уровнем дохода и успешным сельским хозяйством тратят 1% 
от стоимости валовой сельскохозяйственной продукции на аграрную 

науку и разработки, в то время как многие страны с высоким уровнем 

дохода тратят в среднем 2,5%. 

В 2018 году стоимость экспорта агропродовольственной 

продукции Узбекистана, включая хлопковое волокно, составила всего 

лишь 1,3 млрд долларов, или 330 долларов на гектар пахотных земель. 

Для сравнения, за тот же период Вьетнам экспортировал 
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сельхозпродукцию на сумму 40 млрд долларов. Экспортная выручка 

этой страны равнялась 6100 долларов на каждый гектар пахотной земли. 

Экономические реформы и меры, предпринимаемые правительством 

по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), помогут 

Узбекистану увеличить экспорт своих сельхоз товаров, в частности, 

плодоовощной продукции, в большее число государств мира. 

Один из главных вызовов для сельского хозяйства страны — это 

необходимость обеспечить более широкое участие трудовых ресурсов 

в реализации возможностей, предоставляемых экспортом. Сейчас более 

60% плодоовощной продукции производится небольшими дехканскими 

хозяйствами и приусадебными участками. Однако их участие 
в цепочках создания продукции с дополнительной стоимостью, 

ориентированной на экспорт, пока остается низкой. 

Интеграция вышеназванных производителей в эти цепочки 

с помощью государственных программ по стимулированию кооперации 

и сотрудничеству сельхозкооперативов с агробизнесом и экспортерами 

способствовали бы развитию производственных возможностей 

и повышению рентабельности бизнеса мелких фермеров и владельцев 

приусадебных участков. В 2018 году государственные расходы 

на сельское хозяйство в Узбекистане составили 1,8% ВВП (в 2016 

и 2017 годах они составляли 2% ВВП). 

Другие страны выделяют гораздо меньшую долю своего ВВП 
на сельское хозяйство. Страны со средним уровнем дохода тратят 

в среднем 0,6% ВВП, а страны Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) с высоким уровнем доходов — 0,2% 

ВВП. В 2018 году Казахстан потратил 0,8% своего ВВП на сельское 

хозяйство, а Вьетнам — всего лишь 0,5%. Даже двадцать лет назад, 

когда страны со средним уровнем дохода были беднее, 

их сельскохозяйственные бюджеты составляли в среднем 1,3% ВВП. 

Несмотря на высокий уровень государственных расходов, сельское 

хозяйство в Узбекистане пока не может продемонстрировать высокую 

эффективность. Так, в 2018 году сельское хозяйство показало рост лишь 

немногим выше нуля. Например, сегодня большие объемы бюджетных 

средства расходуются на электроэнергию для перекачки оросительной 
воды на поля, эксплуатацию и управление ирригационной системы, 

доставляющей воду производителям хлопка и пшеницы. В то же время 

очень мало тратится на модернизацию данной ирригационной 

и мелиоративной инфраструктуры. Это значит, что в краткосрочной 

перспективе правительству потребуется направить больше средств 

на модернизацию этой инфраструктуры для обслуживания нужд 

диверсифицированного сельского хозяйства. 
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Кроме того, большинство государственных программ, 

критически важных для развития сельского хозяйства, были хронически 

недофинансированы в свое время. Они включают в себя программы 

по прикладным сельскохозяйственным исследованиям, 

распространению знаний, образования по сельскохозяйственным 

дисциплинам, повышению плодородия почв, развитию системы 

безопасности пищевых продуктов, ветеринарные и фитосанитарные 

услуги, поддержке предпринимательской деятельности 

(сельхозкооперативы, кластеры, продуктивные партнерские 

отношения), сбору и анализу рыночной и статистической информации, 

развитию рыночной инфраструктуры и агрологистики, защите 
окружающей среды, анализу политики, мониторингу и повышению 

квалификации кадров на всех уровнях. В будущем эти программы также 

потребуют гораздо больших объемов государственного 

финансирования. Хорошая новость для Узбекистана — страна может 

достаточно быстро повысить эффективность государственных 

расходов, отменив налогообложение фермеров за счет низких 

государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок. 

Узбекистане является одной из немногих стран мире, где 

внутренние цены на основные сельхозпродукты ниже международных. 

В большинстве государств ситуация абсолютно против положенная. По 

оценкам Всемирного банка, в 2018 года узбекские фермеры потеряли 
1,7 % ВВП из-за заниженных цен на хлопок и пшеницу, примерно 

столько же, сколько общие государственные расходы на сельское 

хозяйство. Как результат у фермеров отсутствует мотивация 

увеличивать производительность. 

Права дехканских хозяйств (мелких фермеров) на землевладение 

законодательно защищены. Это одна из главных причин, почему 

урожайность мелких дехканских хозяйств в среднем выше, чем у более 

крупных фермерских хозяйств, несмотря на то, что им приходиться 

платить больше за материально-технические ресурсы, и им сложнее 

механизировать производство на своих маленьких земельных 

участках.В то же время, по ряду причин и в любой момент крупные 

фермеры могут потерять арендованную у государства землю. Это 
может произойти из-за реструктуризации хозяйств, несоблюдения 

плана размещения культур или невыполнения государственного плана 

по заготовке хлопка и пшеницы, ответственность за который возложена 

на местные власти. 

Эта устаревшая система контроля за деятельности фермерских 

хозяйств является пагубной для их развития и демонизирует фермеров 

инвестировать в земли, предоставляемой им в пользование местными 
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властями. Сегодня назрела необходимость отказаться от данной 

контрпродуктивный практики со стороны государства. Это было 

сделано ранее на всем постсоветском пространстве, а также в Китае и 

Вьетнаме много лет назад. Опыт Китая и Вьетнама показывает, как 

нужно реформировать подход к мотивированию фермеров. В этих 

странах система госзаказа была давно отменена, но это не привело 

к коллапсу их сельского хозяйства. Производство небольшого числа 

стратегических культур здесь стимулируется за счет системы 

размещения культур, прямых бюджетных платежей фермерам 

и соответствующих государственных программ, направленных 

на повышение урожайности, улучшение качества продукции и защиту 
от вредителей и болезней. И этим данный подход отличается 

от существующей системы поддержки государственного плана 

по заготовке хлопка и пшеницы в Узбекистане. Конечно, список задач 

и вызовов, изложенных выше, выглядит достаточно обширным. Однако 

их решение видится вполне реалистичным и крайне необходимым для 

ускорения модернизации и повышения конкурентоспособности 

сельского хозяйства, а также структурных преобразований в экономике 

страны. 

Выводы. Разрабатываемая в настоящее время Национальная 

стратегия развития сельского хозяйства на 2019−2030 годы должна 

стать основополагающим документом для проведения реформ в данной 
отрасли, которые готовы поддержать Группа Всемирного банка 

и другие международные партнеры. Ее принятие и последующая 

реализация правительством позволит трансформировать 

вышеназванные вызовы в экономические возможности для развития 

страны и повышения благосостояния народа Узбекистана. 
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Постановка проблеми. Формування монетарної політики 

Національного банку передбачає регулювання обсягів кредитування та 

залучення депозитів комерційними банками, важлива роль у даному 

процесі належить обліковій ставці. Подальше реформування 

національної економіки потребує залучення значних обсягів кредитних 

та інвестиційних ресурсів на довгостроковій основі. Це зумовлює 

необхідність реалізації фінансової стратегії держави, спрямованої на 
здешевлення вартості кредитних ресурсів та збільшення їх доступності 

для суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичними аспектами 

дослідження монетарної політики національного банку на фінансовому 

ринку присвячено праці таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як 

А. Гриценко, О. Дзюблюк, К. Маконнелл, С. Брю, О. Коковіхіна, В. 

Міщенко, Л. Недільська, М. Савлук, П. Самуельсон, та ін. Проте 

питання, пов’язані з дослідженням впливу облікової ставки 

національного банку на стабільність фінансової політики держави 

потребують подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Ключовим фінансово-
кредитним інструментом регулювання грошово-кредитної політики в 

державі виступає облікова ставка НБУ. У науковій літературі 

виокремлюються дві основні групи причин, що впливають на рівень 

облікової ставки центрального банку. Зокрема, причини, обумовлені 

загальними тенденціями розвитку національної економіки та причини, 

пов’язані з рішенням центрального банку щодо грошової сфери [1].  

За фінансово-економічним змістом облікова ставка визначає 

кон’юнктуру на ринку кредитних ресурсів, адже слугує основою 

обчислення відсоткових ставок за депозитними і позичковими 

операціями банків [5, с. 118]. Високі ставки на кредитні ресурси в 
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Україні, передусім, пов’язані зі значними фінансовими ризиками, 

інфляційними очікуваннями, нестабільністю та девальвацією 

національної валюти.  

Поряд з несприятливими макроекономічними факторами на 

вітчизняному грошовому ринку досі мають місце суттєві недоліки 

грошово-кредитної політики держави, які перешкоджають відновленню 

цінової стабільності і потребують як найшвидшого подолання [2, с. 

147]. Вирішення окреслених проблем зумовлює потребу у здійсненні 

цілеспрямованої політики щодо зниження облікової ставки як 

необхідного підґрунтя для пожвавлення національної економіки. У 

таблиці відображена динаміка змін показників функціонування 
фінансового ринку України за 2010-2019 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка змін показників функціонування  

фінансового ринку України, 2010-2019 рр. 

Роки 

Облікова 

ставка 
НБУ, % 

Вартість строкових 
депозитів, % 

Вартість кредитів, % 

у націо-
нальній 
валюті 

в іноземній 
валюті 

у націо-
нальній 
валюті 

в іноземній 
валюті 

2010 10,3 10,3 8,9 13,9 9,4 

2011 7,8 8,0 7,0 15,7 11,0 

2012 7,5 11,8 7,5 20,1 7,2 

2013 7,0 16,6 7,0 21,4 9,9 

2014 6,5 13,2 7,2 17,2 8,2 

2015 14,0 12,8 8,6 18,8 8,3 

2016 22,0 12,1 7,8 21,5 6,9 

2017 14,0 10,1 5,4 17,7 8,2 

2018 14,5 10,5 3,3 16,7 6,4 

2019 18,0 14,6 2,7 20,4 4,3 

Джерело: побудовано за даними офіційного сайту НБУ [3]. 

Аналіз динаміки показників функціонування фінансового ринку 

України за 2010-2019 рр. дозволяє зробити наступні узагальнення. По-

перше, облікова ставка НБУ за досліджуваний період зазнавала 

суттєвих коливань, перебуваючи у діапазоні від 6,5 % у 2014 р. до 22,0 % 

у 2016 р. Високий рівень облікової ставки негативно позначався на 

вартості кредитів і виступав стримуючим фактором для розвитку 

національної економіки. По-друге, вартість строкових депозитів у 

національній та іноземній валюті перебувала у межах від 8,0 % у 2011 р. 

до 16,6 % у 2013 р. та від 2,7 % у 2019 р. до 8,9 % у 2010 р. відповідно. 
Зазначена вартість строкових депозитів дозволила комерційним банкам 

отримати фінансові ресурси для подальшої їх трансформації у кредити. 
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По-третє, вартість кредитів у національній та іноземній валюті 

коливалася у межах від 13,9 % у 2010 р. до 21,5 % у 2016 р. та від 4,3 % 

у 2019 р. до 11,0 % у 2011 р. відповідно. Такі відсотки за кредитами 

зумовлені фінансовою політикою Національного банку, яка 

реалізується через облікову ставку та вартість залучених фінансових 

ресурсів, у тому числі й депозитних зобов’язань. 

Позитивним трендом 2019 р. є те, що спостерігається тенденція 

до зниження облікової ставки у квітні до 17,5 %, у липні – до 17,0 %, у 

вересні – до 16,5 %. За прогнозними даними національного банку, у 

2020 р. рівень облікової ставки становитиме 9 %, а у 2021 р. – 8 % за 

умови створення сприятливого економічного середовища [4].  
Висновки. Отже, облікова ставка є ключовим інструментом 

грошово-кредитного регулювання. Прискорення темпів економічного 

зростання в Україні зумовлює необхідність активізації ділової 

активності підприємницького середовища за рахунок розширення 

доступу до позикових коштів, отриманих на короткостроковій та 

довгостроковій основі. Завдяки збалансованій діяльності національного 

банку відносно облікової ставки формується попит і пропозиція на 

гроші, нейтралізуються ризики на фінансовому ринку, оптимізуються 

активні та пасивні операції комерційних банків. Подальша монетарна 

політика НБУ має бути спрямована не лише на здешевлення вартості 

кредитних ресурсів, а й створенні сприятливих умов комерційним 
банкам та іншим фінансовим інституціям для спрямування грошових 

потоків на інноваційно-інвестиційні потреби реального сектору 

економіки.  
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ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Шевчук Ірина, 
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Вступ. Економічне зростання держави неможливе без 

впровадження соціальних та економічних програм спрямованих на 

підвищення добробуту населення, стимулювання підприємництва та 

покращення конкурентоспроможності виробництва. Актуальності 

набуває питання забезпечення фінансового підґрунтя зазначених 

заходів, яке формується переважно за рахунок податкових платежів. У 

зв’язку з цим суттєво піднеслася фіскальна та регулювальна роль 

оподаткування доходів фізичних осіб, яке є невід’ємною складовою 

сучасного податкового механізму.  
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми та 

напрями поліпшення механізму справляння податку з доходів фізичних 

осіб досліджено у наукових роботах Лютого І. та Іванюк В., 

Соколовської А., Федорова С., Bikas E, Owens J. та ін. 

Досліджуючи проблеми фінансування місцевих бюджетів у 

контексті децентралізації, І. Лютий та В. Іванюк наголошують на 

необхідності міжбюджетного розподілу ПДФО з врахуванням інтересів 

громади з метою адекватного рівня компенсації витрат на надання 

послуг, а також формування належної мотивації до легалізації доходу 

та повноти сплати податкових зобов’язань платниками податків 

[1, с. 55]. С. Федоров окреслює недоліки чинного податкового 
законодавства, що обмежують можливість застосування принципу 

соціальної справедливості [3, с. 163]. Однак, науковець не конкретизує 

на податковому інструментарії, що забезпечить поєднання фіскального 

ефекту від ПДФО та диференціації доходів населення. 

Розвиваючи тему прогресивного оподаткування доходів 

фізичних осіб, E. Bikas вказує на важливості дотримання принципу 

соціальної справедливості. На думку науковця, неоподатковуваний 

мінімум та прогресивна податкова шкала сприятиме більш 

рівномірному розподілу податкового навантаження [5, с. 92]. Тож 

питання побудови фіскально достатньої та соціально справедливої 

моделі оподаткування доходів фізичних осіб є дискусійними та 

потребують подальшого дослідження. 
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Виклад основного матеріалу. Механізм оподаткування доходів 

фізичних осіб являє собою сукупність елементів податкового 

регулювання особистих доходів та податкових важелів прямого та 

опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів до 

бюджету [4, с. 12]. Для досягнення ефективності механізму 

оподаткування необхідний адекватний податковий інструментарій, 

через який вирішуються фіскальні та соціальні завдання в рамках 

податкової політики держави. 

Державна фіскальна служба (ДФС) знаходиться у стані 

реформування з метою забезпечення сучасного ведення обліку 

податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску відповідно до 
вимог законодавства. Розроблено та реалізовано заявку на внесення 

змін до ІТС «Електронний кабінет платника податків» щодо 

формування Витягу про стан розрахунків платників з бюджетами та 

державними цільовими фондами, що відчутно спростило комунікацію 

між платниками та контролюючими органами.  

Для моніторингу стану виконання податкових зобов’язань та 

створення інформаційного середовища в органах ДФС здійснюється 

єдиний державний облік платників податків в різноманітних 

електронних реєстрах. Зокрема, дані про фізичних осіб - платників 

податків вносяться у Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО). 

Останнім часом податкові органи більше уваги приділяють поліпшенню 
реєстраційних процедур у зв’язку з тим, що зростає кількість суб’єктів 

господарювання, наслідком чого є збільшення ризику недоотримання 

податкових платежів своєчасно та у повному обсязі. 

Забезпечення справляння ПДФО є пріоритетом для органів ДФС 

та полягає у забезпеченні повноти нарахування та сплати податку, а 

також виявленні та ліквідації схем мінімізації податкових зобов’язань. 

Як наслідок, у 2017 р. до зведеного бюджету надійшло 185,7 млрд грн 

податку, що на 85,8 млрд грн (або на 86 %) більше, ніж у 2016 р. 

(табл. 1). Однак результати проведених реформ є суперечливими, 

оскільки збільшення податкових надходжень було зумовлене не стільки 

покращенням економічної ситуації в країні та зростанням реальної 

заробітної плати населення, скільки легалізацією тіньових заробітних 
плат та стрімкою девальвацією гривні і пов’язаних з цим інфляційних 

процесів. Окрім цього, було вжито фіскальні заходи шляхом змін в 

податковому законодавстві, які зумовили зростання податкового 

навантаження на трудові доходи. 
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Таблиця 1. Динаміка надходження ПДФО до бюджету  
Показники  2015 р. 2016 р. 2017 р. 

ПДФО у зведеному бюджеті, млрд грн 99,9 138,8 185,7 

ПДФО у місцевих бюджетах, млрд грн 54,8 79 110,7 

ПДФО у державному бюджеті, млрд грн 45,1 59,8 75 

Питома вага ПДФО у зведеному бюджеті, %  17,9 19,4 22,4 

Питома вага ПДФО у доходах місцевих 
бюджетів, % 

45,5 46,3 48,2 

Джерело: складено за даними Офіційного сайту Державної 

казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/]. 

До них можна віднести введення нових об’єктів, розширення 

чинної бази оподаткування та зміну ставки податку, зокрема процентів 

за депозитами (у 2015 р. оподатковувались за ставкою 20 %, з 1 січня 
2016 р. ‒ 18 %) та пенсій працюючим пенсіонерам (запроваджено з 

липня 2014 р.). 

Величина надходжень ПДФО до місцевих бюджетів зросла з 

54,8 млн грн у 2015 р. до 110,7 млрд грн у 2017 р., або 2 раза, однак роль 

податку у фінансуванні місцевих бюджетів залишається майже не 

зміною на рівні 45-48 %. Водночас у 2017 р. надходження податку до 

державного бюджету збільшились у 1,6 раза проти з 2015 р., з 45 до 

75 млрд грн. Така динаміка обумовлена: по-перше, спрямовуванням 

сукупних надходжень від військового збору та ПДФО з процентів за 

депозитами до центрального бюджету; по-друге, зміною норм 

розподілу податку із заробітної платні між бюджетними рівнями. 
Важливим економічним індикатором держави є показник 

питомої ваги ПДФО у ВВП. Стала його частка показує стабільність та 

позитивну динаміку економічних процесів країни. Частка 

індивідуального прибуткового податку (ІПП) у ВВП в європейських 

країнах коливається у широкому діапазоні. Це обумовлено, з одного 

боку рівнем економіки, а з іншого ‒ типом економічної моделі. Країни 

з соціальною економічною моделлю демонстрували доволі високу 

питому вагу ІПП у ВВП: Данія – від 24,9 до 26 %, Швеція – від 14,8 до 

15,7 % у 2010 та 2016 р., відповідно. В неоліберальних країнах цей 

індикатор становить в середньому: у Німеччині 9 %, в Австрії 9,9 %, а у 

Великій Британії, що належить до держав з ліберальною економікою,  
9,7 % [10]. В Україні його середнє значення значно нижче ніж у 

розвинених країнах і становить 5,2 %.  
У країнах ЄС з прогресивним оподаткуванням доходів громадян 

податкове навантаження є достатньо високим. Станом на 2017 р. 

найвищі максимальні ставки ІПП встановлено у Швеції – 57,1 %, Данії 

– 55,8 %, Бельгії – 53,2 %, Нідерландах – 52 % та Франції 50,2 %. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTjL7kyPDfAhUtpIsKHZrCAWoQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.treasury.gov.ua%2F&usg=AOvVaw24Ldp5UUtYrcOZY6MXDpas
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Найнижчі граничні ставки застосовуються переважно у 

постсоціалістичних країнах, у більшості яких поширена пропорційна 

система: Литві та Чехії – 15 %, Угорщині – 16 %, Болгарії – 10 % [9].  

У США максимальна податкова ставка знизилась у 2018 р. з 39,6 

до 37 %, а в Канаді, залежно від доходу, ставки варіюються від 15 до 

33 % [8, 6]. Таке різноманіття підходів до встановлення податкових 

ставок пов’язане, перш за все, зі зростання нерівності доходів у 

суспільстві, що ускладнює досягнення політичного консенсусу для 

здійснення структурних реформ, необхідних для досягнення стійких 

шляхів зростання.  

Для подолання зростаючої нерівності уряди повинні проводити 
відповідну регуляторну політику. Емпіричні дані показують, що 

мінімальна заробітна плата та соціальні програми, спрямовані на групи 

з низьким рівнем доходу, можуть суттєво змінитися [7]. 

У цьому контексті важливим засобом державної політики 

диференціації доходів населення є прогресивне оподаткування, 

основою якого є принцип соціальної справедливості. Такий підхід дає 

можливість скорегувати податковий тиск на малозабезпечених 

громадян шляхом його перенесення на заможні верстви населення. 

Висновки. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб 

потребує істотних змін. По-перше, з метою корегування податкового 

навантаження на платників необхідно повернутися до прогресивної 
системи оподаткування заробітної плати. По-друге, потребують 

розробки адекватні сучасним умовам методики справляння та контролю 

за нарахуванням ПДФО з пасивних доходів, від фінансових інвестицій, 

реалізації рухомого та нерухомого майна та ін. Це сприятиме більш 

повному використанню фіскальних резервів податку та подоланню 

зловживань, які дискредитують податковий механізм та сприяють 

зловживанням, що негативно позначається на податкових 

надходженнях. 

Для запобігання скороченню податкових надходжень через 

зростанням безробіття, масову трудову міграцію населення та інші 

об’єктивні причини невідкладного вирішення потребує питання 

покращення інвестиційного клімату в країні, що сприятиме 
пожвавленню підприємницько-інвестиційного середовища. 
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СЕКЦІЯ 2  

Фінанси в умовах децентралізації  

органів місцевого самоврядування 

НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ 

НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ  

НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

Виговська Наталія,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Полчанов Андрій,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Державний університет «Житомирська політехніка», 
м. Житомир 

Постановка проблеми. Постконфліктне відновлення економіки 

є тривалим процесом, що має свою специфіку, зумовлену традиціями та 

особливостями суспільного розвитку окремих країн. Водночас 

посилення інтеграційних процесів у світі сприяє послабленню ролі 

таких факторів та створює можливості для адаптації найбільш 

успішного досвіду подолання наслідків бойових бій. 

Світова практика засвідчує, що активна фаза відновлення 

фінансових систем та економік у цілому починається після закінчення 

воєнного конфлікту і особливу роль у цьому відведено банківським 

установам. Саме вони забезпечують відновлення фінансових відносин 
із суб’єктами господарювання та домогосподарствами на звільнених 

територіях, тобто їх фінансову реінтеграцію.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ролі 

банківських установ у пост конфліктному відновленні економіки 

розглядались у публікаціях окремих зарубіжних дослідників (D. Dod та 

J. Smith [1], I. Elbadawi та R. Soto [2], Å. Lönnberg [3]).  

У той же час недостатньо вирішеним залишається питання 

визначення ймовірних проблем розвитку банківської системи по 

завершенню військового конфлікту, окреслення можливих шляхів їх 



Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

86 

вирішення, а також впливу банківської системи на фінансовий 

потенціал держави у постконфліктний період. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття Програми фінансової 

реінтеграції непідконтрольних територій в Україні сприятиме 

визначенню пріоритетів подолання наслідків воєнного конфлікту, 

підвищенню його прозорості та врахуванню інтересів основних суб’єктів 

постконфліктного відновлення: для держави (через зміцнення 

торговельних та фінансових зв’язків між регіонами, а також забезпечення 

цілісності національної економіки), для бізнесу (шляхом прискорення 

обігу коштів та спрощення можливостей залучення фінансових ресурсів), 

та для громадян (через створення умов для відкриття власного бізнесу та 
спрощення доступу до фінансових послуг). 

З огляду на вітчизняний досвід розвитку фінансового ринку в 

умовах складних суспільних трансформацій, цілком очікуваним буде 

високий рівень недовіри до фінансових установ, у тому числі і банків, 

для чого необхідно вжити заходи із посилення банківського нагляду, 

зокрема через посилення ролі стрес-тестування та залежно від обраного 

режиму грошово-кредитної політики і макроекономічних прогнозів у 

роботі центрального банку, і підвищення прозорості діяльності 

комерційних банків у цілому. 

Найбільш критичною, з нашої точки зору, проблемою для 

зміцнення фінансового потенціалу держави може стати відокремленість 
регіональних елементів банківських систем на звільнених територіях 

від національної банківської системи. Практичні проблеми у цьому 

напрямку ймовірно будуть пов’язані із затримкою у перереєстрації прав 

власності та інших документів, що може гальмувати кредитування на 

місцевому рівні, невизначеним статусом депозитних та кредитних 

договорів у період, коли органи державної влади України тимчасово не 

здійснювали свої повноваження.  

З огляду на це, доцільним є приділення особливої уваги 

комерційним банкам на звільнених територіях, розгляд можливості 

введення пільгових вимог до формування резервів за активними 

операціями для банківських установ, орієнтованих на обслуговування 

місцевої економіки, розробка варіантів з переоформлення 
переукладених до звільнення території договорів з банківськими 

установами відповідно до вітчизняного законодавства, а також перегляд 

мінімальної суми вкладу для фізичних осіб. Крім того, у разі введення 

на тимчасово непідконтрольних владі України територіях нових 

грошових одиниць необхідним буде визначення їх статусу та порядку 

обміну на гривню після відновлення територіальної цілісності. 
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Фінансова реінтеграція непідконтрольних територій в Україні 

передбачає: 

1) відновлення функціонування банківської системи в 

непідконтрольних регіонах шляхом: 

– відкриття представництва Національного банку України; 

– повернення державних банків для обслуговування клієнтів; 

– подальшого відновлення регіональної мережі інших 

комерційних банків; 

2) стимулювання безготівкових розрахунків через розвиток 

інноваційних технологій для здійснення платежів та обмеження 

розрахунків готівкою; 
3) кредитну підтримку приватного сектору шляхом: 

– взаємодії з органами влади для прискореного переоформлення 

прав власності на майно для його використання в якості застави; 

– створення пільгових умов для кредитування громадян та 

бізнесу; 

– розробки спеціальних банківських продуктів, орієнтованих на 

бізнес та громадян зі звільнених територій, в тому числі введення 

соціальних карток (за зразком Картки Киянина). 

До основних очікуваних результатів реалізації Програми 

фінансової реінтеграції непідконтрольних територій України можна 

зарахувати: 
– зростання кількості структурних підрозділів банківських 

установ у постконфліктному регіоні; 

– зростання кількості та обсягів безготівкових операцій; 

– зростання обсягів товарообороту та виробництва; 

– поява нових банківських продуктів з урахуванням потреб 

бізнесу та громадян з постконфліктного регіону. 

Висновки. Такий підхід сприятиме зміцненню фінансового 

потенціалу держави через прискорення руху фінансових ресурсів, 

спрощення доступу економічних агентів до капіталу та протидії 

фінансуванню тероризму. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Бондаревська Ольга, 

 к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів і банківської справи,  

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 

 м. Полтава 

Постановка проблеми. Реформа територіальної організації 

влади в Україні на засадах децентралізації невід’ємна від змісту та 

специфіки процесу бюджетної децентралізації та супроводжується 
перебудовою інституційної системи країни, що вимагає запуску нових 

нормативно-правових механізмів забезпечення її функціонування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Базовi концепцiї 

бюджетної децентралiзацiї надано у працях зарубіжних учених 

М. Белла, Р. Масгрейва, В. Оутса, Ч. Тібо, А. Шнайдера, а також у 

наукових працях вітчизняних науковців В. Андрущенко, Д. Боголєпова, 

Г. Возняк, І. Волохової, Ю. Глущенко, В. Зубріліної, І. Луніної, 

Н. Євтушенко, М. Єрмошенка, О. Оболенського, О. Сунцової, В. 

Федосова, С. Юрія. Разом з тим потребують подальшого розвитку 

теоретичні й прикладні засади оцінювання впливу бюджетної 

децентралізації на рівень фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування, зокрема об’єднаних територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Досвід європейських країн 

свідчить, що позитивні здобутки бюджетної децентралізації, створення 

дієвих самодостатніх місцевих органів влади, спроможних виконувати 

функції з надання місцевих суспільних послуг, можливі тільки при 
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комплексному проведенні адміністративно-територіальної, бюджетної, 

податкової реформ, а також реформування основних галузей, що 

фінансуються з місцевих бюджетів (рис. 1).  

Одним із вагомих етапів формування інституційного розвитку 

Україні, зміцнення регіонів як суб’єктів її економічного розвитку та 

забезпечення її економічної безпеки є проведення адміністративно-

територіальної реформи, основу якої закладено Концепцією 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні [5]. Розпочата реформа має забезпечити формування 

фінансово спроможних територіальних громад, які здатні не лише 

задовольняти потреби населення, але й забезпечувати комплексний та 
системний розвиток територій. Це повною мірою відповідає 

положенням Європейської Хартії місцевого самоврядування від 

15.10.1985 ETS № 12, ратифікованою Законом України від 15.07.1997 

№ 452/97-ВР [2].  

 
Рис. 1. Взаємозалежність реформ, які забезпечують реалізацію 

бюджетної децентралізації в Україні (побудовано автором) 

Основною метою реформи децентралізації, зокрема бюджетної 

децентралізації в Україні, є створення самодостатніх територіальних 

громад та їх зміцнення, продовження бюджетної реформи та 

доведенням її до базового рівня – бюджетів сіл, селищ, міст районного 

значення, формування низової адміністративно-територіальної одиниці 

– територіальної громади, яка має достатні фінансові та економічні 

ресурси для надання послуг громадянам [1]. 
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Конкретним результатом реформи бюджетної децентралізації є 

забезпечення місцевих бюджетів необхідними власними доходами, 

серед яких пріоритетне значення мають фіскально-податкові доходи, 

розширення яких досягнено завдяки змінам до Бюджетного і 

Податкового кодексів України. 

Ресурсну базу об’єднаних територіальних громад складають 

податкові надходження, збори та інші платежі, інші доходи. Основними 

власними фінансовими ресурсами об’єднаних територіальних громад є 

податкові надходження (рис. 2), серед яких: 60 % ПДФО, 100 % податку 

на майно, 100 % єдиного податку, 25 % екологічного податку, 100 % 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності, 5 % акцизного податку з реалізації підакцизних товарів.  

 
Рис. 2. Податкові ресурси об’єднаних територіальних громад 

(побудовано автором за матеріалами [3]) 

Успішність функціонування об’єднаних територіальних громад 

оцінюється фінансовим результатом їх діяльності. Аналітична оцінка 

функціонування 366-ти об’єднаних територіальних громад України у 

2017 р. свідчить, що їх загальні доходи збільшилися у 26,2 рази в 

порівнянні з 2015 р. та становили 28800,0 млн. грн. Аналіз показує, що 

темпи зростання загальних доходів ОТГ України протягом 

досліджуваного періоду значно випереджали темпи зростання доходів 

місцевих бюджетів України. Так, якщо доходи ОТГ у 2017 р. порівняно 

з 2015 р. зросли у 26,2 рази, то доходи місцевих бюджетів збільшилися 

лише у 1,7 рази [4]. 

Висновки. Отже, темпи зростання доходів місцевих бюджетів 
України, в т.ч. доходів об’єднаних територіальних громад свідчать, що 

бюджетна децентралізація стимулює органи місцевого самоврядування 

до збільшення надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх 
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наповнення, підвищення ефективності адміністрування податків і 

зборів. 
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БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Дем’яненко Віктор, 

здобувач кафедри фінансів 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
м. Київ 

Постановка проблеми. Процес євроінтеграції для України 

означає включення її у загально-світовий поступ цивілізаційного 

поступу на засадах послідовно-ринкової системи господарювання з 

врахуванням європейської практики. Найвагомішим свідченням 

зазначеного процесу є сучасна модернізація державної системи 

управління в сфері фінансово-економічного розвитку суспільства, яка 



Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

92 

знайшла вираз у реформуванні територіальної влади та місцевого 

самоврядування, розпочатого у 2014 р., що отримало поширене 

визнання як децентралізація влади і фінансів. Фактично децентралізація 

означає передачу на низовий базовий рівень двох компонентів раніше 

монопольно-державного управління, а саме: 

- повноважень і компетенцій у вирішенні місцевих 
функціонально-управлінських питань; 

- бюджетно-фінансових ресурсів, достатніх для покриття 
поточних та інвестиційних потреб, які мають генеруватися в межах 

територій місцевого самоврядування і забезпечувати функціонування і 

розвиток територіальних громад на засадах власної фінансової 

самодостатності та самофінансування, регламентованих бюджетним 

механізмом. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій вітчизняних 

науковців показує, що бюджетний механізм ними сприймається в 

основному у двох аспектах: 

а) як основний засіб реалізації державної фінансової політики; 

б) як сукупність фінансових методів, способів, важелів, 

інструментів і організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення бюджетних відносин суспільства [1, 2]. 

Слід зазначити, що таке сприйняття бюджетного механізму 

значно спрощене, бо виражає переважно структурно-компонентну 

форму його змісту, опускаючи характеристику його сутності. 

Розкриття ж економічної категорії «бюджетний механізм» (як і 
усіх інших фінансових категорій) потребує розгляду його реального 

прояву у відправленні ним своїх специфічних – рольових функцій у 

процесі регламентації бюджетних відносин суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Функція (від лат. function – 

виконання, звершення) – найбільш повний прояв сутності наукових 

категорій, включаючи і «бюджетний механізм». Рольовими ж 

функціями категорій є ті із них, які мають найбільший ступінь прояву 

конкретики категорії. У категорії «бюджетний механізм» (що як і усі 

фінансові категорії – регламентує розподільні і перерозподільні 

суспільні відносини утворення і використання внутрішнього валового 

продукту) є дві, притаманні саме йому сутнісні функції: фінансового 

забезпечення та фінансового регулювання [3]. 
Перша рольова функція бюджетного механізму – фінансового 

забезпечення територіальних громад в умовах децентралізації полягає 

у визначенні джерел надходження коштів у місцеві бюджети за 

критеріями самодостатності та самофінансування повного обсягу 

видатків.  
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Реалізація зазначеної функції бюджетного механізму органів 

місцевого самоврядування територіальних громад здійснюється 

шляхом оптимізації параметрів традиційних компонентів цього 

механізму в окремих сферах їх прояву, зокрема: розширення переліку 

доходних джерел для місцевих бюджетів; підвищення нормативів 

відрахувань від окремих податкових надходжень на їх користь; чітке 

визначення переліку видатків, які мають покриватися коштами 

місцевого чи державного бюджету, що здійснено на основі 

законодавчого розмежування державних і місцевих повноважень.  

Проте найважливішим заходом щодо досягнення вимоги 

критерію самодостатності фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів органів самоврядування, розміщених у сільській місцевості і 

функціонуючих переважно у агросфері, є збільшення масштабності 

економічно-виробничої бази генерації ними необхідних бюджетно-

фінансових ресурсів. Це здійснено шляхом укрупнення територіальних 

громад у агросфері з наближенням їх до оптимальності саме за 

критерієм бюджетно-фінансової самодостатності. 

Так, якщо до початку децентралізації в Україні у сільській 

місцевості існували 783 селищних і 10279 сільських рад, то реформою 

децентралізації було передбачено сформувати фінансово-самодостатніх 

1506 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Станом на кінець 2019 

р. в Україні утворено 863 ОТГ, до складу яких увійшли 3492 колишні 
місцеві органи влади. І якщо значна кількість ОТГ ще не досягла повної 

бюджетно-фінансової самодостатності, то загальна сума наданих 

дотацій місцевим бюджетам за 2015-2018 рр. проти 2011-2014 рр. 

зменшилась від 234,3 до 61,2 млрд. грн., тобто на 73,9%. Натомість 

зросла сума наданих громадам субсидій для зміцнення і розвитку їх 

продуктивних сил за зазначений період – у 3,8 рази [4]. 

Друга функція бюджетного механізму полягає у забезпеченні 

фінансового регулювання бюджетних відносин суспільства за 

критерієм кінцевої результативності функціонування суб'єктів місцевих 

бюджетів – ступеню ефективності та позитивного динамізму 

саморозвитку територіальних громад і суспільства загалом.  

Зазначена функція бюджетного механізму реалізується шляхом 
орієнтації його компонентів на відповідність параметрам стратегії 

соціально-економічного розвитку суспільства згідно із ідеологією 

державної фінансової політики. Основними індикаторами успішності 

цього процессу є такі: оптимальна пропорція розподілу ВВП на потреби 

нагромадження і споживання; позитивний динамізм продукування ВВП 

(а в ОТГ річного обсягу доданої вартості – доходу) в розрахунку на 

одного жителя; виведення депресивних територій за цим показником на 
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адекватно-середній рівень, досягнутий фінансово-самодостатніми ОТГ, 

тощо. 

В умовах децентралізації в системі бюджетного механізму 

відправлення його регуляторної функції істотно посилюється значення 

таких його компонентів: планування (індикативне, перспективне, 

середньострокове), стимули і санкції; нормативи; гармонізація 

загальносуспільних і особистих інтересів; активізація державно-

приватного партнерства, бізнесової ініціативи, громадянської позиції 

тощо, тобто – творчої енергії розвитку. За період 2015-2018 рр. в умовах 

децентралізації проти 2011-2014 рр. загальний обсяг сукупних доходів 

місцевих бюджетів зріс на 20%. 
Висновок. Бюджетний механізм місцевих органів 

самоврядування в умовах децентралізації сприяє формуванню базової 

ланки територіальної організації влади і бюджетної системи України як 

самоврядної, фінансово-самодостатньої, що забезпечує соціально-

економічний розвиток на основі самофінансування, а її організаційно-

правовий суб'єкт – ОТГ є аналогом муніципалітетів Європейського 

Союзу. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Дем’янюк Інна, 
старший викладач кафедри фінансів і кредиту, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Згідно з Конституцією України кожен 

громадянин має право на освіту, сучасну медицину, соціальні, 

комунальні та адміністративні послуги. Саме для цього в країні 

відбувається децентралізація. Діяльність місцевого самоврядування 

буде ефективного функціонувати за наявність управлінського 

механізму. Завдяки йому об'єднані територіальні громади (ОТГ) будуть 

нарощувати власні доходи, підвищувати привабливість територіальних 

громад до інвестиційних проектів. А головною метою реформи є 

прогрес людського потенціалу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 

дослідження питань децентралізації і становлення системи місцевого 

самоврядування в Україні зробили науковці: С. Буковинський, М. 

Бутко, В. Борденюк, В. Кравченко, В. Мамонова, В. Опарін та ін. 

Питання бюджетної децентралізації та управління бюджетною 

системою, дослідження місцевих бюджетів розглянуто в наукових 

працях Ю. Глущенка, О. Кириленко, А. Матвієнко, Б. Пасічника, Д. 

Полозенко, О. Сунцової, Л. Тарангули, А. Ткачука та ін. 

На думку А. П. Лелеченко децентралізація – це делегування 

повноважень, ресурсів і відповідальності від центральних до місцевих, 

напівавтономних державних органів влади, а також до приватних 
підприємницьких утворень. Найбільш важливими аспектами 

децентралізації є: відповідальність (усвідомлення суб'єктами влади 

життєво важливих інтересів суспільства і країни), ефективність 

(результат досягнення поставленої мети при максимально можливій 

економії суспільної праці) та субсидіарність (захист автономії особи та 

право на самоврядування нижчих політичних одиниць: громади, 

територіальної громади, регіону) [1]. 

Виклад основного матеріалу. Система місцевого 

самоврядування не задовольняє потреб суспільства. Станом на 2014 р. 

в Україні було близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 6 тис 

громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 

громадах – менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах – менш як 500 осіб, у 
більшості з них не утворено виконавчі органи відповідних сільських 
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рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. 

Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування становить 

понад 70 %, 483 територіальні громади на 90 % утримуються коштом 

державного бюджету [2]. 

Виходячи із такої невтішної статистики в державі необхідно було 

кардинально змінювати систему місцевого самоврядування. Для таких 

змін підготували розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 

квітня 2014 р. № 333-р Про схвалення Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Починаючи з 2014 р. і до тепер законодавча та виконавча гілки 

влади достатньо напрацювали матеріалів для успішного завершення 
децентралізації. І для того щоб вона була закінчена у 2021 р., як 

планується, необхідно використати досвід децентралізації інших країн і 

обрати найбільш вигідний варіант для України. 

Г. Мільбрадт вважає: «децентралізація сприймається людьми дуже 

позитивно, бо об’єктивно є однією з найуспішніших реформ в Україні. 

Спроможні громади отримали більше повноважень та ресурсів і мають 

значні успіхи. Вже зрозуміло, що усі громади в Україні мають працювати 

в умовах децентралізації. Отже, треба вирішувати, як далі бути з тисячами 

громад, що не змогли чи не захотіли об’єднатися. Ви можете спробувати 

продовжити добровільне об’єднання, або завершити процес, прийнявши 

відповідний закон. У другому випадку варто передбачити певні стимули 
для громад. Має бути «і палка, і морквина» [3]». 

Першим етапом децентралізації був період з 2014 р. по 2018 р.  

В основу державної політики у системі місцевого 

самоврядування взято положення Європейської хартії місцевого 

самоврядування. Основним документом, ухваленим Урядом, в якому 

затверджений план заходів щодо реалізації реформи, був - Концепція 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади. За згаданий період було внесено зміни до законодавчих актів: 

Податкового та Бюджетного кодексів; законів: «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво 

територіальних громад», «Про засади державної регіональної 

політики», та ін. Що стосується змін до Конституції України, щодо 
децентралізації, на жаль вони не були прийняті.  

Другим етапом децентралізації є період з 2019 р. по 2021 р. 

Новий етап реформації територіальних громад передбачає 

побудову базового рівня місцевого самоврядування використовуючи 

досвід інших держав. 

Урядом розроблено план заходів який містить шість головних 

завдань: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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1)  формування нової територіальної основи для діяльності 

органів влади на рівні громад і районів; 

2)  передача повноважень органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування та їх розмежування за принципом 

субсидіарності; 

3)  створення належної ресурсної бази для здійснення 

повноважень органів місцевого самоврядування; 

4)  формування ефективної системи служби в органах місцевого 

самоврядування; 

5)  упорядкування системи державного контролю та нагляду за 

законністю діяльності органів місцевого самоврядування; 
6)  розвиток форм прямого народовладдя: виборів, 

референдумів [4]. 

Житомирська область згідно з моніторингом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, займає перше місце в загальному рейтингу 

областей по формуванню спроможних громад. Населення, яке проживає 

в спроможних громад Житомирської області становить 82,5% від 

загальної кількості проживаючих в області. Площа спроможних громад 

– 67,7% від загальної території області.  

Згідно з моніторингом процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування зробимо аналіз основних 
результатів формування ОТГ станом на 10 вересня 2019 р. (табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка процесу децентралізації  

в Україні за період 2015 – 2019 роки 

Показник 2015 2016 2017 2018 10.09.2019 

Кількість ОТГ 159 366 665 806 951 

Кількість жителів в ОТГ, 

млн осіб 

1,4 3,1 5,6 8,3 10,2 

Площа ОТГ, тис. кв. км 36,8 89,6 167,5 193,4 228,8 

Кількість ТГ, що 

об’єдналися та приєдналися 

 

814 

 

1782 

 

3178 

 

3740 

 

4389 

Кількість необ’єднаних та 

неприєднаних ТГ 

10147 9179 7783 7221 6572 

Джерело: [5]. 

Як свідчать дані таблиці 1, станом на 10 вересня 2019 р. в країні 

створено 951 ОТГ. У 2015 р. їх налічувалося 159, у 2016 р. – 366, у 

2017 р. – 665, у 2018 р. – 806. Судячи з моніторингу кількість ОТГ зросла 

в 6 разів (+792 ОТГ).  
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На 1 січня 2016 року чисельність наявного населення України 

становила 42760,5 тис. осіб. Чисельність наявного населення в Україні, 

за оцінкою на 1 серпня 2019 р. становила 41990,3 тис. осіб [6]. Динаміка 

чисельності жителів ОТГ у 2015 становила 1,4 млн осіб, це 3,3% від 

чисельності населення 2015 р., а у 2019 р. кількість осіб збільшилась до 

10,2 млн, що становить 24,29% від наявного населення на 1 серпня 

2019 р. Кількість населення , яке проживає на територіях ОТГ 

збільшилась на 20,99%.  

На сьогоднішній день загальна площа території країни становіть 

603, 5 тис. кв. км [6]. Площа ОТГ на 10 вересня 2019 р. в країні становить 

228,8 тис. кв. км. Порівнюючи із загальною територією держави її 
відсоток дорівнює 37,91. Динаміка площ ОТГ починаючи з 2015 р. і на 

теперішній час така: 2015 р – 36,8 тис. кв. км. що дорівнює 6,1%; 2016 

р. – 89,6 тис. кв. км. це становить 14,85%; 2017 р. – 167,5 тис. кв. км. і 

це від загальної території дорівнює 27,75%; 2018 р. – 193,4 тис. кв. км. 

що становить 32,05 %. Спостерігаючи динаміку і порівнюючи 2015 р. 

до 2019 р загальна площа ОТГ зросла на 25,95%. 

Аналізуючи динаміку формування ОТГ можна сказати що, із 

загальної кількості територіальних громад, їх 10961 одиниць (4389 

об’єднаних ТГ та 6572 необ’єднаних ТГ), 41,1% громад вже 

об’єднались. 

Спостерігаючи за динамікою формування ОТГ у 2015 р. було об’єднано 
814 територіальних громад, то у 2019 р їх вже об’єднано 4389. Це 

становить 18,55%, (2015 р. до 2019 р).  

Висновки. Основними шляхами покращення процесу 

децентралізації є: 

– внесення змін до головного закону України – Конституції 

України, для того щоб закінчити децентралізацію не порушуючи 

законодавства; 

– центральна влада повинна передати повноваження, щодо 

фінансів, органам місцевого самоврядування, щоб вони 

розпоряджалися ними та несли за них відповідальність; 

– закріпити успіх у формуванні спроможних громад 

використовуючи світовий досвід; 
– забезпечити реалізацію визначених інтересів громад. 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Жанзаков Бекзот Кулмамат угли, 

докторант Самаркандского государственного университета,  

г. Самарканд, Узбекистан 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние 

макроэкономического показателя-ВВП на душу населения и количество 

населения на число средств размещений по Узбекистану на состояние 

1 января 2019 года. Определена статистически значимая связь между 
выше указанными факторами и построена двухфакторная 

эконометрическая модель.  

Ключевые слова: средство размещение, территориальный ВВП 

на душу населения, дифференциация продукта, сфера туризма, 

туристская инфраструктура. 

На сегодняшний день сфера туризма развивается быстрыми 

темпами и количество путешественников стремительно растёт по всему 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
file:///D:/2018/Статистичний%20збірник
file:///D:/2018/Статистичний%20збірник
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миру. Одна из причин формирования такой тенденции является 

ускоренный рост производительности труда из-за чего люди стали 

зарабатывать больше. Всё больше людей имеют гибкий рабочий 

график, который даёт возможность одновременно путешествовать и 

работать. Конечно, здесь важную роль играют средства коммуникации 

и интернет технологии, например, скайп или другие приложения, без 

которых дистанционную работу невозможно было бы представить.  

В мировом рынке туризма уже многие годы существует очень 

сильная конкуренция. Новые «игроки», которые входят в рынок 

должны иметь дифференцированный продукт, чтобы захватить даже 

малую часть рынка. Массовый туризм ориентированный на весь рынок, 
основанный на преимущество природных ресурсов и климатических 

условий (солнце, пляж, море) уже не столь популярен как это было 

20 лет назад. Сейчас развиваются новые дестинации имеющие 

дифференцированный продукт ориентированные на определённый 

сегмент рынка [3]. Важнее всего становиться- специализированный 

подход на качество обслуживания туристов.  

Узбекистан имеет огромный потенциал в сфере туризма. По 

мнениям некоторых экспертов на сегодняшний день Республика 

использует всего лишь 5 % своего потенциала [1]. К сожалению, долгие 

годы экономического простоя сказались на туристской инфраструктуре, 

которая откровенно говоря не конкурентоспособна. Но времена 
меняются и теперь выделяются большие инвестиции на строительство 

развлекательной инфраструктуры и средств размещений, также 

поощряется интерес предпринимателей к туризму. Президент 

Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев активно призывает 

предпринимателей инвестировать на туристскую инфраструктуру. Для 

развития сферы туризма создан Государственный комитет по развитию 

туризма и этот орган активно участвует в улучшении качества 

инфраструктуры. 

По нашему мнению, в разработке эффективной политики 

ориентированный на развитие туризма важно учесть демографию 

населения и факторы экономического роста в виде показателей, 

например, ВВП на душу населения. Мы проанализировали данные за 
2018 год. По итогам статистического анализа мы построили следующую 

эконометрическую модель (График № 1):  

Y-число средств размещений в областях РУз.; 

X1-территориальный ВВП на душу населения в 2018 году; 

X2- количество населения в каждой области в 2018 году. 

Y= 129.44*log X1+74.2*log X2-1686.95 
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График 1. Модель влияния территориального ВВП  

на душу населения и числа населения  

на количество средств размещений по Узбекистану  
Источник: График построен автором на основе данных Гос. Ком. Стат. 

Республики Узбекистан 

Данную модель можно интерпретировать следующим образом: 

Увеличение территориального ВВП на душу населения на 1% 

повысит число средств размещений на 1.29%, а рост населения на 1% 

подразумевает увеличение Y на 0.74%. Отсюда видно, что туристская 

инфраструктура значительно зависит от совокупного экономического 
роста в виде роста ВВП на душу населения. 

Коэффициент детерминации данной модели равен 0.48, что 

означает наша модель объясняет 48 % изменения зависимой 

переменной. Учитывая, что мы не включили в модель факторы, такие 

как поток иностранных туристов, уровень конкуренции на местном 

рынке и другие, то можно сказать что модель хорошо отображает 

взаимосвязь. Кроме того, вероятность значения F быть больше 

критичного значения равно 0.02, что подтверждает статистическую 

значимость данной модели[4]. 

Действительно, развитие промышленности, сельского хозяйства и 

других отраслей экономики обеспечивает рабочими местами миллионы 
людей, что является источником дохода для тур предприятий. Если 

увеличивается доход населения, то покупательная способность в семьях 

растёт и это косвенно вызывает рост внутреннего туризма. 

В заключении, можно сказать что при строительстве гостиниц, 

хостелей или других средств размещений необходимо учитывать число 

населения в данной области, а также объём территориального ВВП на 
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душу населения. Если в данном регионе существует высокая 

безработица, то менеджеры предприятий могут сокращать расходы за 

счёт уменьшения зарплаты сотрудникам, но это также может быть 

угрозой в виде высокой преступности на улицах и влиять на имидж 

средств размещений. В случае выше среднего территориального ВВП 

на душу населения в данном регионе, тур предприятиям необходимо 

исследовать рынок потребителей, так как здесь могут быть новые 

возможности для дифференциации продукта и обеспечения 

конкурентного преимущества на локальном рынке. 
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В сучасних умовах децентралізації питання залучення інвестицій 

об’єднаними територіальними громадами є надзвичайно актуальним, 

адже підвищення якості життя населення громади можливе за умови 

збільшення обсягів інвестицій та зростання їх ефективності. В умовах 

жорсткої конкурентної боротьби за обмежені інвестиційні ресурси 

органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад 

все більше уваги приділяють питанням підвищення інвестиційної 
привабливості територій, зокрема, інструментам, які можна 

використовувати з цією метою. 

Перспективи формування фінансових ресурсів та привабливого 

інвестиційного іміджу об’єднаних територіальних громад досліджували 

https://uzbektourism.uz/ru/research
http://www.stat.uz/
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А. В. Руснак та Л. О. Алєщенко [1], напрямки діяльності в рамках 

маркетингу територій, які сприятимуть підвищенню інвестиційного 

потенціалу та іміджу регіону, розглянуто в праці С. Ф. Смерічевського 

та В. Л. Сібрук [2], сутність Стандартів щодо залучення та супроводу 

інвестицій на регіональному та місцевому рівні висвітлено в публікації 

О. П. Ігнатенко [3]. Проте актуальність даного питання зумовлює 

необхідність більш глибокого дослідження сучасних інструментів 

управління інвестиційною привабливістю ОТГ та особливостей їх 

застосування.  

Інвестиційна привабливість громади – це інтегральна 

характеристика, яка відображає рівень зацікавленості потенційного 
інвестора у вкладанні капіталу в конкретний об’єкт на території даної 

ОТГ, відповідність цього об’єкта меті інвестора. Інвестиційна 

привабливість формується під впливом двох головних очікувань 

інвестора: якомога більшої прибутковості вкладеного капіталу та 

мінімізації інвестиційних ризиків. 

Рівень ризику та прибутковості інвестицій визначається 

інвестиційним кліматом та особливостями конкретного об’єкта 

інвестування.  

Інвестиційний клімат – це умови інвестиційної діяльності на 

певній території, які формуються під впливом політико-правових, 

природно-ресурсних, економічних, соціально-демографічних чинників. 
Слід зазначити, що чинники, які впливають на рішення інвестора, 

поділяють на «жорсткі» (дію яких неможливо або надзвичайно складно 

змінити в короткостроковій перспективі (природні й трудові ресурси, 

інфраструктура, бізнес- та споживчий сегмент тощо)) та «м’які» 

(стосуються сприйняття економічного середовища інвесторами та 

залежно від політики місцевої влади можуть бути змінені протягом 

незначного проміжку часу) [4, с. 56]. Особливу увагу керівництво ОТГ 

має приділяти саме «м’яким чинникам», зокрема, відкритості влади та 

її сприянню у реалізації інвестиційних проектів; стану ділового клімату; 

правилам та процедурам у сфері ведення бізнесу та інвестування; 

відсутності корупційних проявів; діловому оптимізму місцевих 

компаній; наявності успішного досвіду реалізації інвестиційних 
проектів як іноземними, так і місцевими інвесторами. 

Першочерговою умовою для залучення інвестицій є наявність 

якісної та конкурентоспроможної пропозиції. Інвестиційні пропозиції 

мають розроблятися згідно з стандартами залучення та супроводу 

інвесторів на місцевому та регіональному рівні [5], узагальнюватися 

спеціалістами профільних підрозділів (посадовими особами) органів 

місцевого самоврядування з метою формування банку пропозицій, до 
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якого входять: тізери (описи проектів) земельних ділянок greenfield, 

виробничих площ brownfield, об’єктів нерухомості (виробничих та 

складських приміщень, офісів, об’єктів соціально-культурної сфери), 

індустріальних та наукових парків. Тізер інвестиційного проекту є 

важливим інформаційним інструментом для потенційного інвестора, 

оскільки дає можливість швидко отримати всю необхідну інформацію 

та порівняти інвестиційні пропозиції в межах однієї чи кількох ОТГ. 

Слід зауважити, що навіть найкращим чином підготовлена 

інвестиційна територія зазвичай не повністю відповідає очікуванням 

потенційного інвестора. У такому випадку доцільно використовувати 

методику «build-to-suit» або «tailor made», коли власник пристосовує 
території чи конкретну нерухомість до потреб інвестора, який потім 

купує або винаймає спеціально підготовлену відповідно до його вимог 

нерухомість [6, с. 54]. 

Більшість ОТГ мають однакові потреби, тому нині формується 

надлишкова кількість подібних інвестиційних пропозицій. Отже, 

другою важливою умовою залучення інвестицій в ОТГ є донесення до 

інвестора інформації про конкурентні переваги даної території та 

можливості реалізації комерційно прибуткових проектів, тобто 

просування інвестиційного потенціалу ОТГ. З цією метою слід 

використовувати наступні інструменти: маркетингово-інвестиційна 

стратегія, метою якої є формування іміджу ОТГ; маркетинговий план; 
інвестиційний веб-портал (найефективніший та найдешевший 

інструмент просування інвестиційних пропозицій ОТГ); інвестиційний 

паспорт ОТГ; інвестиційні буклети, брошури, спеціальні інформаційні 

листки, промоційні папки; мультимедійні презентації інвестиційного 

потенціалу та інвестиційних пропозицій ОТГ; Brand Book (пакет 

документів друкованої та сувенірної продукції, що вміщує графічну, 

шрифтову та кольорову символіку міста чи регіону); direct mail 

(індивідуалізований діалог, цільова розсилка інвестиційних пропозицій 

потенційним інвесторам); реклама та PR в ЗМІ; Road Show (комплекс 

робіт, що передбачає зустрічі з потенційними інвесторами, 

конфіденційні переговори, ділові поїздки; публічні заходи, на які 

запрошуються всі зацікавлені особи; розважальні шоу).  
По-третє, важливо постійно демонструвати інвестору переваги 

над іншими ОТГ щодо відкритості влади та її сприяння у реалізації 

інвестиційних проектів, зокрема використовувати інструменти 

стимулювання інвестора: податкові пільги; участь ОТГ у розбудові 

інфраструктури; допомога центру зайнятості у перенавчанні персоналу 

тощо. Доречно також створити Офіс обслуговування інвесторів, який би 

забезпечував інвесторів усією необхідною інформацією та сприяв 
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налагодженню співпраці між інвестором та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами та організаціями. Можливе також 

індивідуальне обслуговування ключових інвесторів – призначення 

«інвестиційних пілотів» – працівників, що допомагатимуть інвестору в 

реалізації конкретного інвестиційного проекту [6, с. 137-138]. Доцільно 

також розробити «Путівник для інвестора», в якому описати основні 

юридичні та адміністративні питання, пов’язані з реалізацією інвестиції 

(реєстрація економічної діяльності, податкові зобов’язання, вимоги 

трудового законодавства, галузеві нормативні акти тощо) [6, с. 140-141].  

По-четверте, органам місцевого самоврядування слід пам’ятати 

про необхідність постінвестиційної підтримки інвесторів – проведення 
заходів «after care», наприклад, організації досліджень думки інвесторів 

про можливості покращення співпраці з органами місцевого 

самоврядування та іншими установами; подальша робота 

«інвестиційного пілота» тощо.  

Всі розглянуті інструменти мають бути враховані під час 

розробки Програм залучення інвестицій в економіку ОТГ та планів 

заходів з їх реалізації. Це сприятиме підвищенню інвестиційної 

привабливості та зростання інвестиційної активності об’єднаних 

територіальних громад. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗАКЛАДІВ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Копитова Ірина,  

к.е.н, доцент кафедри менеджменту та адміністрування ім. М.П. Поліщука, 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Прінц Ольга,  

магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Рівень життя в будь-якій країні 

визначається в тому числі рівнем здоров’я її населення та його 

тривалістю життя, що обумовлює важливість розвитку галузі охорони 
здоров’я. Багаторічний кризовий стан охорони здоров’я в Україні в 

першу чергу пов’язаний з хронічним недофінансуванням та 

нераціональним використанням бюджетних коштів, що не дозволяє 

забезпечити громадянам їх конституційні права щодо отримання 

безоплатної медичної допомоги. Сьогодні в умовах вітчизняної 

медичної реформи питання фінансування медичних закладів 

висуваються на перший план. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню 

управління фінансовою стійкістю медичних закладів присвячено 

наукові дослідження наступних науковців, серед яких слід виділити 

Н. В. Прус, Н. Г. Савченко, В. П. Горин, В. С. Загорський, К. В. Павлюк, 
З.М. Лободіна, Г.С. Лопушняк, В. Пальчук, Л.Лессард, Дж. Вілер, 

C. Сінг, С. Томсон, Т. Фубістер, Х. Фігерас, Й. Куцин, Г. Пермананд, 

Л. Бріндова та багато ін. Дана проблема знаходиться в активній фазі 

дослідження в розрізі медичної реформи в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. В ході реформування вітчизняної 

системи охорони здоров'я часто піднімається питання про те, чи будуть 

медичні установи стійкі у фінансовому плані в майбутньому. Часто цю 

проблему формулюють з позиції здатності уряду та інших зацікавлених 

сторін забезпечити достатнє фінансування медико-санітарної допомоги 

з погляду зростання тягаря витрат, найчастіше вказуючи при цьому на 

три чинника, що створюють найбільші труднощі – старіння населення, 

поява нових технологій і очікування споживачів щодо охоплення 

медико-санітарної допомогою. Хоча поняття "фінансова стійкість" 

займає, мабуть, центральне місце у дебатах з питань політики охорони 

здоров'я, воно поки не входить в число цілей більшості закладів охорони 
здоров'я. 

Більш того, відсутня єдина думка щодо значення цього терміна, 

крім розуміння того, що він якимось чином стосується "спроможності 

платити" або "доступності щодо вартості". Тим не менш, головне 

питання "стійкості" – підтримання рівноваги між зростаючим тягарем 

витрат і обмеженими ресурсами – викликає заклопотаність у всіх 

країнах, тим більше в контексті нинішнього фінансової кризи в Україні. 

Це неминуче означає необхідність шукати компроміси як в самому 

секторі охорони здоров'я, так і більш широкому плані між сектором 

охорони здоров'я і всією економікою. 

В Україні застосовуються такі основні форми фінансового 
забезпечення охорони здоров’я як бюджетне фінансування, 

самофінансування і кредитування, добровільне медичне страхування. 

Також поширилася така форма фінансового забезпечення як 

некомерційне самофінансування, яке здійснюється на принципах 

самоокупності, і передбачає відтворення витрати на надання медичної 

допомоги [4]. 

В світі існує три форми фінансування охорони здоров’я. Перша 

характеризується провідною роллю держави в покритті медичних 

витрат і реалізується в таких країнах як Данія, Великобританія, Італія. 

Друга форма здійснюється переважно за рахунок цільових страхових 

внесків підприємців, громадян та внесків держави (її прикладом 

втілення є Німеччина). Третя форма передбачає основний вплив 
приватної сфери з використанням тільки окремих державних програм, 

що демонструють системи охорони здоров’я Швейцарії, Америки та 

Ізраїлю. На вибір форми фінансування значно впливає специфіка систе-

ми охорони здоров’я та рівень соціально-економічного розвитку країни 

[1]. Найбільшими обсягами фінансування в охорону здоров’я 

відзначаються Канада, США, Німеччина, Франція, Нідерланди, Ізраїль 

тощо. В США на охорону здоров’я у відсотках ВВП витрачають 
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приблизно 17,6 % або 8223 дол. на одну особу. [5]. Досвід розвинутих 

зарубіжних країн показує, що при фінансуванні і організації медичних 

послуг поєднуються державні та приватні механізми, хоча в різних 

країнах їх пропорції різні.  

За оцінками Світового банку, Україна витрачає на медицину в 

межах 4% ВВП (3,5 % закладено в Бюджеті на 2018 р.). Окрім цього, 

додаткові витрати українців на медицину складають 3,5% ВВП: згідно з 

результатами дослідження GfK Ukraine, 93% українців, що звертаються до 

лікарень, платять за лікування з власної кишені. Відповідно, Україна 

витрачає на неефективну медицину значно більше, ніж будь-яка країна з 

аналогічним рівнем доходів, при цьому тривалість життя українців – одна 
з найнижчих в Європі: 104 місце серед 183 країн [2].  

Сьогодні медичне забезпечення в Україні характеризується 

глибокою організаційно-структурною та фінансовою кризою через 

нерівномірний розподіл фінансових ресурсів, низьку частку витрат на 

медицину та низький рівень розвитку надання первинної медичної 

допомоги. Невідповідність існуючим потребам обсягів коштів на 

фінансування з державних джерел і сприяє розвитку корупції та тіньової 

економіки, а також підштовхує пацієнтів фінансувати заклади охорони 

здоров’я у непередбачений законами України спосіб[4]. Реформування 

охорони здоров’я передбачає перехід від методу бюджетного 

кошторисного фінансування до методу фінансування галузі виходячи з 
вартості наданих медичних послуг. Але кошти населення й досі 

лишаються одним з головних джерел фінансування охорони здоров’я в 

Україні. 

В межах вітчизняної медичної реформи передбачено нову 

систему фінансування української медицини через укладання договорів 

з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), яка повинна 

дозволити закладам охорони здоров’я отримати більше коштів, ніж за 

субвенції. Завдяки збільшенню фінансування заклад може гарантувати 

гідну оплату праці медперсоналу, повне обладнання кожної лікарської 

практики по табелю оснащення, має можливість, приймаючи рішення 

самостійно, зробити ремонт приміщень, оновити матеріально-технічну 

базу, тобто зробити все, що потрібно для надання якісних медичних 
послуг, щоб і в подальшому отримувати гідне фінансування від 

партнерства з НСЗУ. Разом з тим, фахівці відмічають загрозу 

подальшого перекладення оплати вартості медичних послуг на 

пацієнтів, що зробить медичну допомогу недоступною для переважної 

більшості населення України, що актуалізує пропозиції запровадження 

страхового методу фінансування медичної галузі на основі 

обов’язкового медичного страхування[3].  
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На нашу думку, для досягнення фінансової стійкості системи 

охорони здоров'я необхідна наявність двох умов. По-перше, система 

охорони здоров'я повинна мати у своєму розпорядженні достатню 

кількість коштів, щоб боротися з захворюваністю і зміцнювати здоров'я 

населення. Це питання і економічного, і фіскального характеру. По-

друге, охорона здоров'я має ефективно використовувати наявні кошти: 

користь від медичної допомоги повинна переважувати витрати на неї. І 

це також питання фінансової стійкості медичної діяльності. 

Висновки. Отже, ефективність вітчизняної сфери охорони 

здоров’я напряму залежить від продуманого механізму її фінансового 

забезпечення. Але в цій ситуації недостатньо збільшити державні видатки 
на охорону здоров’я, необхідно в першу чергу забезпечити якісне 

реформування самої галузі та удосконалення методів управління нею. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

В УКРАЇНІ 

Лункіна Тетяна, 
к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Бурковська Алла, 

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 

Постановка проблеми. Процес децентралізації, який розпочато 

у 2014 р. започаткував чіткий розподіл повноважень, ресурсів й 

відповідальності між органами місцевої влади. Тому, фінансова 

децентралізація відіграє важливу роль при розбудові сільської 

соціальної інфраструктури. Адже основними завданнями фінансової 

децентралізації на сьогодні є: активна участь громади в розвитку села 

чи міста, в якому вона проживає; належне забезпечення населення 
ефективними послугами, підвищення рівні добробуту населення тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням, 

пов’язаним із запровадженням та розвитком фінансової децентралізації 

в Україні, приділяють значну увагу науковці: В. Андрущенко,  

А. Гальчинський, О. Заславська, В. Огородник, А. Ткачук, Л. Фурдичко 

та інші. Разом з тим, попри значну кількість наукових праць, в яких 

розглядаються теоретичні, методичні, практичні аспекти, питання 

фінансової децентралізації в Україні залишаються не вирішеними 

остаточно, а деякі позиції – дискусійними.  

Виклад основного матеріалу. Ефективне управління місцевими 

фінансами є важливим інструментом підвищення рівня життя 
суспільства в кожній розвиненій країні. Перехід до децентралізованої 

моделі міжбюджетних відносин вже відбувся в Бельгії, де значний обсяг 

фінансових ресурсів та повноважень в сфері адміністративного 

обслуговування населення було передано національним громадам – 

комунам. В Словаччині за підсумками фіскальної реформи у 

розпорядженні місцевих громад залишається значна частка податку на 

доходи фізичних осіб, податку на автотранспорт, а також податку на 

нерухоме майно. Задля формування спроможних територіальних 

громад в Україні був запозичений саме польський досвід 

децентралізації, який базується на трьох складових: ресурси, 

повноваження та відповідальність. 
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Під спроможною територіальною громадою розуміють 

територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного 

об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 

самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема 

у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Від ефективної 

самоорганізації та самозабезпечення громад залежить не тільки 

відродження місцевої інфраструктури, освіти, медицини, а й 

громадської свідомості. Відповідно Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» держава здійснює інформаційно-

просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

Варто відмітити, що значну роль у забезпеченні організаційно-

інформаційної підтримки громад належить швейцарсько-українському 

проекту «DESPRO», діяльність якого направлена на випуск книг, 

проведення семінарів і тренінгів, організацію електронних курсів з 

бюджетної та фіскальної децентралізації тощо. 

Задля зміцнення податкової бази органів місцевого 

самоврядування запроваджено акцизний податок з роздрібного 

продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 
нафтопродукти). Відповідно до п. 215.3.10. п. 215.3 ст. 215 Податкового 

кодексу України для підакцизних товарів ставки податку 

встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у 

відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 

відсотків. Сплата податку відбувається до місцевих бюджетів 

адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти 

продажу підакцизних товарів, а отже, органи місцевого самоврядування 

отримуватимуть ці кошти напряму через місцеві акцизи та зможуть 

використовувати їх за рішенням місцевої ради [3]. 

Зарахування до місцевих бюджетів частини загальнодержавних 

податків відіграє важливу роль у забезпеченні їх фінансової 

самостійності. Так, Законом України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» 

передбачено перелік податкових та неподаткових надходжень місцевих 

бюджетів об’єднаних громад [4].  

База оподаткування для об’єднаних територіальних громад досить 

значна і передбачає зарахування до бюджетів цих громад великої 

кількості податків, що дозволяє суттєво збільшувати власне їх загальний 

розмір. Крім того, важливо відзначити, що ці бюджети фактично стають 
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незалежними і право розпоряджатись ними отримують виключно рада 

об’єднаної територіальної громади, а сама така громада переходить на 

прямі міжбюджетні відносини з державою [2]. 

За умови об’єднання, як відомо, навіть сільські громади 

набувають функцій, повноважень та фінансових ресурсів на рівні міста 

обласного значення, тобто до цих податків і зборів гарантовано 

отримують 60% податку на дохід фізичних осіб, який завжди був 

основним і найпрогнозованішим джерелом наповнення бюджетів. Крім 

того, об’єднані громади отримують підтримку від держави на розвиток 

інфраструктури – кошти з Державного фонду регіонального розвитку, а 

також субвенції з державного бюджету на формування відповідної 
інфраструктури. Доречно наголосити, що усі об’єднані громади 

переходять на прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. Тобто 

їхні гроші не розподілятимуться з області чи району, а напряму 

надходять з державного бюджету. 

Нова структура трансфертів, що надаються з Державного 

бюджету України місцевим бюджетам об’єднаних громад є запорукою 

підвищення соціально-економічних показників як міських так і 

сільських територій. Проте варто відмітити, якщо бюджети громад, які 

не об’єдналися у відповідності до Перспективного плану формування 

територій громад та не виконують делеговані повноваження, то як 

базова дотація, так і певні види субвенцій їм не розраховуються та не 
надаються. Об’єднана громада може самостійно залучати міжнародні 

запозичення та допомогу. 

Щодо поточного стану реформи децентралізації в Україні, то 

станом на червень 2019 р. відбулося об’єднання та приєднання 4224 

громад (814 у 2015 р.) у 909 об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

6737 територіальних громад залишаються не об’єднанними, середня 

кількість населення однієї ОТГ становить 12327 осіб. Варто відмітити, 

що 33 міста обласного значення активно приєднують до себе громади. 

П’ятірка регіонів-лідерів у реалізації завдань децентралізації 

залишається незмінною, а саме: Житомирська, Чернігівська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Хмельницька області продовжують очолювати 

рейтинг областей щодо формування спроможних громад. Позитивним 
аспектом є те, що протягом п’яти місяців 2019 р. доходи місцевих 

бюджетів зросли на 20,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року та склали 108,0 млрд грн. Зокрема, податку на доходи 

фізичних осіб надійшло 62,4 млрд грн, що більше від надходжень за 

відповідний період минулого року на 11,7 млрд грн (або на 23,0%). 

Плати за землю – 12,9 млрд грн, що на 2,5 млрд грн (або на 24%) більше 

від аналогічного періоду минулого року. Фактичні надходження 
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єдиного податку – 15,1 млрд грн (зросли на 2,9 млрд грн, або на 23,5%). 

Фактичні надходження податку на нерухоме майно – 1,9 млрд грн, 

приріст 33,7% [1]. 

Висновки. У результаті провадження фінансової децентралізації 

формується нова модель бюджетної та податкової системи: закріплено 

окремі податки та збори за місцевими бюджетами, передбачено нові 

міжбюджетні трансферти, запроваджено механізм переходу бюджетів 

об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом тощо. Різні джерела фінансових ресурсів територіальних 

громад забезпечують високий рівень соціально-економічного розвитку 

регіонів України та створюються умови для досягнення збалансованості 
місцевих бюджетів, адже місцеві органи влади отримають дієві важелі 

впливу на розвиток територій в інтересах громад. Відмітимо, що тільки 

оптимальний розподіл повноважень, фінансових ресурсів та 

відповідальності територіальних громад повинен забезпечити 

належний рівень соціально-економічного розвитку регіонів України.  

Список використаних джерел 

1. Децентралізація : державний сайт України : офіційний портал URL: 

https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info. 

2. Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого 

самоврядування в Україні : практичний посібник з питань 

формування спроможних територіальних громад, підготовлений в 
рамках проекту. URL: http://www.auc.org.ua 

3. Податковий кодекс України : Державна фіскальна служба : офіційний 

портал URL:http://sfs.gov.ua/nk.  

4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19. 

  

https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info
http://www.auc.org.ua/
http://sfs.gov.ua/nk.%204.
http://sfs.gov.ua/nk.%204.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19


Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

114 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  

СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 

Недільська Лариса,  
к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Недільська Софія, 

студентка 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Концепція сталого розвитку міських і 

сільських поселень України обумовлює їх соціально, економічно й 

екологічно збалансоване зростання, яке спрямоване на створення 

економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для 

сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання 

ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, 

інтелектуальних), технологічного переоснащення і реструктуризації 
підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, 

комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, 

поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та 

збагачення біологічного різноманіття й культурної спадщини». Однак, 

ключовим рушієм будь-яких соціальних, економічних чи екологічних 

процесів переважним чином виступають фінансові ресурси конкретної 

місцевої громади. Забезпечення сталого розвитку і фінансова безпека 

територіальної громади перебувають у тісному взаємозв’язку. Відтак, 

поняття «фінансова безпека територіальних громад» потребує чіткого 

формулювання сутності та окреслення складових елементів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми 
фінансової безпеки держави загалом та окремих територіальних громад 

є ключовим аспектом досліджень низки вітчизняних науковців: 

Бак Н.А., Бурлуцького С.В., Виклюк М.І., Власюк О.С., Єфименко Т.І., 

Залізко В.Д., Кириленко О.П., Медвідь М.М., Тимошенко О.В. та ін. 

Зокрема, Бак Н.А. обґрунтовано зміст, виділено структурні 

складові фінансової безпеки територіальних громад, а також визначено 

її функціональну роль в системі фінансової безпеки територій і держави 

[1]. У дослідженнях Медвідь М.М. обґрунтовано систему показників 

фінансової безпеки регіонів та визначено їх порогові значення, а також 

запропоновано класифікацію станів фінансової системи регіонів, які 

розрізняються між собою проявом фінансових загроз та небезпек [2]. 
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Однак, в сучасних умовах, що зумовлені децентралізацією влади 

в Україні, нагальним постає питання чіткого встановлення сутності та 

складових елементів фінансової безпеки територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Безпеку визначають, як певні 

умови в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторів і 

внутрішніх чинників не призводять до процесів, що вважаються 

негативними щодо даної складної системи відповідно до наявних на 

даному етапі потреб, знань та уявлень [3]. 

Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України (2013 р.) визначено, що «фінансова 

безпека – це стан фінансової системи країни, за якого створюються 
необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного 

розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та 

дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності 

фінансової системи країни». Водночас встановлено, що фінансова 

безпека держави має такі складові: банківська безпека, безпека 

небанківського фінансового сектору, боргова безпека, бюджетна 

безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека. 

З огляду на вищевикладене та враховуючи особливості 

територіальної громади як самостійного елементу адміністративно-

територіального устрою, фінансовою безпекою територіальної громади 

слід вважати такий стан фінансового забезпечення, за якого 
створюються необхідні фінансові умови для його стабільного 

соціально-економічного розвитку, забезпечується стійкість до 

фінансових загроз та небезпек, створюються умови для сталого 

розвитку територіальної громади. При цьому, слід враховувати, що 

фінансова безпека територіальної громади синергетично формується 

під впливом рівня фінансової безпеки держави та регіону, 

індивідуальної фінансової безпеки місцевих жителів і господарюючих 

суб’єктів, що функціонують на території громади, а також фінансового 

забезпечення органу місцевого самоврядування даної громади.  

Таким чином, складові елементи фінансової безпеки територіальної 

громади лежать у площинні соціально-економічно-екологічних інтересів 

місцевих жителів та господарюючих суб’єктів, зокрема:  
- банківська безпека враховує рівень фінансової стійкості 

банківських установ, що надають послуги місцевим жителям і 

суб’єктам господарювання, обслуговуючи їх фінансові ресурси; 

- безпека небанківського фінансового сектору залежить від рівня 

його розвитку на даній території, що дозволяє задовольняти потреби 

громади в фондових та страхових інструментах і послугах; 
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- боргова безпека – передбачає рівень заборгованості конкретної 

територіальної громади перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами; 

- бюджетна безпека - це стан фінансової спроможності місцевого 

бюджету, що надає можливість органам місцевого самоврядування 

ефективно виконувати покладені на них функції; 

- валютна безпека – формується під впливом загальнодержавної 

валютної політики та валютних зобов’язань конкретного місцевого бюджету, 

що можуть виникати перед іноземними інвесторами чи кредиторами; 

- грошово-кредитна безпека – характеризує рівень забезпечення 

місцевих жителів та господарюючих суб’єктів якісними та доступними 

кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для 
досягнення сталого розвитку. 

Як наслідок, на фінансову безпеку територіальної громади чинять 

вплив зовнішні та внутрішні фактори відповідно некерованого та 

керованого впливу. Серед зовнішніх факторів, які порушують фінансову 

безпеку територіальної громади слід виділити: природні катаклізми, 

політичну нестабільність, мінливість законодавства та фінансової політики 

держави, загальноекономічну ситуацію в регіоні та державі, низький рівень 

інвестиційної привабливості регіону та держави, низький рівень 

інвестиційної активності, рівень інфляції, недоступність кредитування, 

тощо. Внутрішніми факторами, що загрожують фінансовій безпеці 

територіальної громади може бути: низька підприємницька активність 
суб’єктів господарювання на території громади, недостатня кваліфікація 

органів місцевого самоврядування, відсутність активності при розробці 

місцевих ініціатив, прорахунки у плануванні функціонування 

територіальної громади та інше. 

Висновки. Отже, фінансова безпека територіальної громади 

відображає здатність цієї громади покривати реалізацію своїх 

фінансових зобов’язань та запланованих проектів достатніми обсягами 

фінансових ресурсів, за умови стійкого протистояння внутрішнім і 

зовнішнім загрозам, забезпечуючи свій ефективний і сталий розвиток.  
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ФІНАНСОВА БАЗА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Патинська-Попета Марина,  
аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

м. Житомир, Україна 

Постановка проблеми. Адміністративно-територіальна 

реформа в Україні спрямована на створення системи місцевого 

самоврядування та розвиток місцевої демократії на європейських 

засадах, надання територіальним громадам повноважень і ресурсів, що 

здатні забезпечити економічний розвиток територій, підвищити рівень 

та якість життя населення.  
Одним із важливих напрямів у процесі децентралізації є надання 

фінансових повноважень, що створює умови для сталого економічного 

зростання та розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 
Водночас недосконала система розподілу повноважень між державою 

та місцевим самоврядуванням, незабезпеченість делегованих 

повноважень, низька якість бюджетного планування, негнучка 

структура видатків, недостатня ефективність місцевих податків і зборів 

суттєво гальмують процес бюджетної децентралізації.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти та 

прикладні питання фінансової бази місцевого самоврядування є 

обʼєктом дослідження вітчизняних учених і практиків, серед яких: 

І. Абрамова, Т. Гургула, О. Нездойминога, А. Пелехатий, А. Руснак, 

І. Сторонянська, М. Талавиря, Н. Татарин, С. Хрупович.  

Виклад основного матеріалу. Ключовим орієнтиром на шляху 
децентралізації та реформування місцевого самоврядування в Україні 

стала Європейська хартія місцевого самоврядування [2], ратифікована 

нашою державою 15.07.1997 р. Ст. 9 Хартії регламентує складові 

фінансово-економічної бази місцевого самоврядування. Матеріально-

фінансові основи місцевих органів влади визначає ст. 142 Конституції 

України [3]. Інституційні засади, сформовані в Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

[5], Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних 

громад" [4], розширюють джерела фінансового забезпечення 

територіальних громад, а також поповнення дохідної бази місцевих 

бюджетів, напрями децентралізації видаткових повноважень місцевих 

органів влади, запровадження нових видів трансфертів тощо. 
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Ефективне впровадження концепції децентралізації в Україні 

засвідчує той факт, що кількість ОТГ зросла від 159 од. (2015 р.) до 884 

од. (станом на 01.03.2019 р.), тобто в 5,6 раза. Склалися нові 

міжбюджетні відносини громад із державним бюджетом, що дає 

поштовх підвищити економічний потенціал ОТГ, забезпечити їх сталий 

розвиток.  

У законодавстві відбулися зміни стосовно джерел формування 

дохідної частини місцевих бюджетів. Зокрема, значно розширено 

джерела формування доходів ОТГ, які одержують додаткові фінансові 

та майнові ресурси (табл. 1). Основні з них розподілено за такими 

напрямами: 1) забезпечення власних повноважень (60% ПДФО; раніше 
цей податок зараховувався до районного бюджету); 2) право 

розпорядження землями на території ОТГ; 3) цільові та добровільні 

внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища; 4) надходження з 

інших цільових фондів [1]. 

Таблиця 1. Джерела формування доходів ОТГ 
№ з/п Податки % 

1 Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 60 

2 Екологічний податок 25 

3 Єдиний податок 100 

4 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

100 

5 
Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок) 

100 

6 
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизними товарами 

5 

Джерело: на основі [1]. 

Місцеві ради вирішують питання щодо встановлення єдиного 

податку, податку на майно (у частині податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки) та збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору.  

Згідно з Бюджетним кодексом України у 2018–2019 рр. до 

місцевих бюджетів зараховуються: 5% рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах 

континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної 

зони України), - 100% єдиного податку, що сплачується платниками 

єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники); 
підвищення на 50% ставок рентної плати за спеціальне використання 
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лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення. 

Однак основною формою фінансового забезпечення громад є 

бюджетні асигнування, що не надає органам самоврядування 

можливостей бути фінансово незалежними. Тож потрібно створити 

реальні можливості для формування необхідного обсягу власних 

фінансових ресурсів, виробити механізми активізації соціально-

економічного та фінансового потенціалу громади, розробити виважені 

проекти міжрегіонального співробітництва, програми залучення 

міжнародної технічної допомоги, створити сприятливе інвестиційне 

середовище. Наповнення фінансової бази місцевого самоврядування 
сприятимете самодостатності та фінансовій незалежності ОТГ, 

забезпечуватиме подальший інституційний розвиток і підвищення 

конкурентоспроможності громад за європейськими принципами й 

закріплення позицій лідерства та компетентності їх керівників.  

Висновки. Отже, питання вдосконалення процесу формування 

доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення набувають 

актуальності. Перспективи подальших наукових досліджень 

вбачаються в пошуку нових можливостей для сталого розвитку з 

урахуванням європейського досвіду. Серед них, наприклад: підтримка 

підприємств, що створюють нові робочі місця та збільшують фонд 

оплати праці; - стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу; - 
забезпечення прибутковості комунальних підприємств; - збільшення 

доходів від місцевого господарства; - зацікавленість місцевих органів у 

мобілізації асигнувань до бюджетів ОТГ; - ефективне використання 

бюджетних коштів.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ  

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Румик Ігор, 

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та фінансів, 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,  

м. Київ 

Постановка проблеми. Україна є державою з досить великою за 

міжнародними стандартами територією, регіони якої суттєво 

відрізняються між собою. Це викликає значні диспропорції 

регіонального розвитку, такі як невідповідність між економічним 

потенціалом та соціальними показниками, асиметрія розвитку регіонів, 

концентрація економічної діяльності в обмеженій кількості центрів, їх 

слабка інтеграція у загальноукраїнський простір тощо. 

У нас існують специфічні «українські особливості», які 

потребують більшої уваги та врахування при формуванні завдань 

державної регіональної політики [1]. Євроінтеграційний курс України 
потребує доопрацювання існуючих принципів та реалізації нових 

підходів, які базуються на кращому світовому досвіду розвитку 

регіонів, який передбачає багаторівневе управління та активну участь у 

місцевому розвитку місцевих громад. Тому тема є актуальною, адже 

можна вирішити ключове питання невідповідності економічної 

потужності регіонів та показників якості життя населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної проблематики 

таких, як Архірєєв С.І., Базилюк Я.Б. [1], Варцаба В.І. [2], Голвазін О.М. 

[3], Мельник А. [4], Пилипенко О.О. [5] та інших, свідчить, що стратегія 

державного регіонального розвитку в сучасних умовах має базуватись 
на інтегрованому підході, який передбачає поєднання територіальної, 

секторальної та управлінської складових. Основним завданням на 

найближчі роки є продовження реформи адміністративно-

територіального устрою та територіальної організації влади і державної 

регіональної політики, орієнтованої на економічний розвиток регіонів 

через розвиток місцевих громад. 

Формулювання цілей. Метою дослідження є обґрунтування 

соціально-економічних умов ефективного розвитку регіонів в умовах 

бюджетно-фінансової децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. Державна регіональна політика – 

це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які 
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здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з 

врахуванням поточного соціально-економічного стану регіонів та 

стратегічних завдань [6]. 

Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-

економічна база місцевих бюджетів призвели до виникнення 

диспропорцій у територіальній структурі економіки, накопичення на 

місцях господарських, економічно-соціальних проблем. У 2014 році 

була розпочата реформа децентралізації влади, що передбачала 

передачу повноважень та ресурсів на місця за принципом 

субсидіарності. Фінансові ресурси регіонів почали формуватися за 

рахунок наступних джерел 
- ресурсів бюджетів усіх рівнів, які використовуються для 

поточного фінансування економіки регіону та соціальної сфери; 

- ресурсів позабюджетних фондів; 

- ресурсів господарських об’єктів, які використовуються для 

фінансування власних оборотних засобів і капітальних вкладень, 

утримання об’єктів власної соціальної інфраструктури; 

- кредитних ресурсів фінансових структур, в першу чергу 

комерційних банків, що використовуються для швидкого і зворотного 

фінансування оборотних засобів і капітальних вкладень; 

- субсидій, дотацій, субвенцій та інших надходжень з державного 

бюджету для подолання дефіциту регіональних бюджетів і 
централізованих інвестицій. 

Економічні трансформації в перехідному періоді мають свої 

особливості, такі як нестабільність економічних відносин, інституційна 

та інфраструктурна недосконалість, важкість реалізації повного 

інвестиційного циклу з значними витратами. Уряд має здійснити 

структурну перебудову всього комплексу економічних відносин у 

відповідності з потребами ринку, відкритої економіки та впровадження 

інноваційного типу розвитку з високими соціальними стандартами 

якості життя населення. 

Для реалізації такої моделі структурної модернізації 

національної економіки через важелі грошово-кредитної, валютної, 

податкової та зовнішньоторговельної політики слід застосувати 
інструменти, що забезпечать дієвість економічної політики держави.  

Таким чином, механізм реалізації регіональної економічної 

політики – це система конкретних економічних важелів та 

організаційно-економічних засобів, за допомогою яких здійснюється 

державний вплив на просторову організацію продуктивних сил, 

забезпечується соціально-економічний розвиток регіонів, 

удосконалюється структура їх господарського комплексу [2]. 
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Основними джерелами фінансування регіонального розвитку є: 

Державний фонд регіонального розвитку, субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих територій, на формування 

інфраструктури ОТГ, а також міжнародна технічна допомога. Обсяг 

фінансування регіонального розвитку із кожним роком зростає – за 

період з 2014 року його підтримка зросла в 40 разів [7]. З 2016 року було 

залучено кошти міжнародної технічної допомоги для реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку у розмірі 55 млн. євро. 

За результатами моніторингу стану соціально-економічного 

розвитку областей за січень-червень 2018 року за 26 показниками 

можна зробити висновок, що обсяги виробництва промислової 
продукції збільшились у 14 регіонах та в цілому по Україні на 2,5%; 

обсяги виробництва продукції сільського господарства зросли у 21 

регіоні та в цілому по Україні на 11,4%; обсяги будівельної продукції 

зросли у 10 регіонах та в цілому по Україні на 2,8%; капітальні 

інвестиції зросли у 21 регіоні та в цілому по Україні на 26,5%; доходи 

місцевих бюджетів в усіх регіонах збільшились від 1,3% до 28,3% (в 

середньому по Україні приріст 16,8%) [6]. 

Приведені показники за напрямом «Економічна ефективність» 

свідчать про позитивну динаміку у сфері промислового, 

сільськогосподарського виробництва та виробництва будівельної 

продукції більшості регіонів, а також уповільненням інфляційних 
процесів на споживчому ринку. 

Висновки. Регіональна політика є невід’ємною складовою 

економічної політики держави. Успішна її реалізація може посилити 

конкурентоспроможність економіки держави та її регіонів, покращити 

їх соціально-економічний стан, підвищити рівень добробуту та якості 

життя людей незалежно від території та місця проживання. Основними 

складовими механізму ефективної реалізації цієї політики визначені 

фінансове регулювання регіонального розвитку, вибіркова підтримка 

окремих регіонів, податкова політика стимулюючого типу, державні 

регіональні та місцеві програми соціально-економічного розвитку. 

Таким чином, аналіз соціально-економічних умов регіонального 

розвитку свідчить про необхідність подальших наукових досліджень 
цього питання. Результатом їх має стати продовження започаткованих 

реформ і створення потужних економічно розвинутих регіонів на основі 

бюджетно-фінансової децентралізації за типом розвинутих 

європейських країн з урахуванням особливостей регіонального 

розвитку України. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  

ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Суліменко Лариса,  

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку,  
оподаткування та аудиту, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Досвід країн ЄС свідчить, що рушійною 

силою соціально-економічного розвитку регіонів є місцеве 

самоврядування. Враховуючи зарубіжний досвід, в Україні з 2014 року 

триває реформа децентралізації, яка передбачає передачу повноважень, 

фінансів на їх реалізацію та відповідальності за їх виконання від 

центральної влади до органів місцевого самоврядування, зважаючи, що 

на місцях ефективніше можуть використовувати фінансові ресурси 

громади. Тому питання фінансового забезпечення розвитку об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) мають важливе значення для 
забезпечення їх стабільності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

фінансового забезпечення розвитку і функціонування територіальних 

громад буди об’єктами дослідження таких учених: С.Білої, О.Василик, 

І.Вахович, Я. Казюк, М.Козоріза, О.Кириленко, В.Кравченко, І.Луніна, 

В. Мамонової, В.Опаріна, К.Павлюк, А.Пелехатого, В.Пилипіва, 

С.Попова, І.Сторянської, Л.Сухарської, Л.Тичковської, І.Радіонової, І. 

Чугунова та ін. 

Виклад основного матеріалу. У результаті об’єднання в ОТГ 

органи місцевого самоврядування отримують набагато більші 

повноваження та кошти для свого розвитку, що пов’язано зі зміною 
адміністративно-територіальної вертикалі, оскільки після об’єднання в 

ОТГ села та селища не лише обрали місцеві виборні органи управління, 

які можуть вирішувати соціально-економічні питання громади, а й 

можливість використання коштів з державного бюджету безпосередньо 

на розвиток конкретних ОТГ, а не через бюджети області та району, як 

це було раніше.  

В результаті реалізації реформи децентралізації 2018 році було 

створено близько 800 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які 

охопили третину території України (табл. 1). 
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Таблиця 1. Динаміка формування ОТГ в Україні в 2015–2018 рр. 
Показники Роки 

2015 2016 2017 2018 

Кількість ОТГ 159 366 665 782 

Кількість жителів в ОТГ, 

млн осіб 
1,4 3,2 5,7 9,0 

Середня чисельність 

населення однієї ОТГ 
8795 8474 8464 15780 

Площа ОТГ, тис. кв. км.  36,9 89,2 166,9 209,6 

Кількість територіальних 

громад, що утворили ОТГ  
816 1784 3180 4010 

Джерело: складено за результатами моніторингу Мінрегіону  

Діючим законодавством передбачено механізм реформування, 

розширення повноважень ОТГ, визначено матеріальну та фінансову 

основу місцевого самоврядування. Так, прийнята Кабінетом Міністрів 

України Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні визначає механізми 

формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади з метою надання високоякісних та доступних 

публічних послуг громадянам [1]. В рамках реалізації Концепції в 

Україні прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», що дав початок процесу об’єднання 

територіальних громад. [2].  

Чинними законодавчими документами передбачено збільшення 

доходів та повноважень ОТГ. При цьому фінансове забезпечення 

реформування місцевого самоврядування, закріплення за місцевими 

бюджетами стабільних джерел доходів передбачає формування єдиного 

кошика доходів загального фонду та розширення його джерел. 

Фінансові ресурси ОТГ складаються із власних доходів і коштів, 

переданих з державного бюджету.  

За даними аналізу, власні доходи ОТГ 2018 року зросли на 62.1% 

порівняно з 2017 роком. Власні доходи включають: відрахування від 
загальнодержавних податків і зборів (податку з доходів фізичних осіб 

(надходження від якого забезпечують майже 57% усіх власних доходів 

ОТГ), акцизів, рентних платежів та ін.), а також надходження від 

місцевих податків і зборів (єдиного податку, податку на майно, плати за 

землю, туристичного збору тощо) та інші надходження (штрафи, кошти 

від відчуження комунального майна, гранти та ін.) [3]. 

Відповідно до Конституції України (ст. 142) та Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 1) матеріальну та 
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фінансову основу місцевого самоврядування становлять майнові 

ресурси (рухоме та нерухоме майно) територіальної громади разом із 

доходами місцевих бюджетів, позабюджетними цільовими та іншими 

коштами, землею, природними ресурсами, що перебувають у 

комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 

у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад. Тому їх ефективне використання 

сприятиме підвищенню фінансової спроможності громад. Зокрема, не 

слід нехтувати можливими надходженнями для курортних міст та сіл 

України від туристичного збору до місцевого бюджету громади, який 

мають право встановлювати органи місцевого самоврядування на 
території відповідної територіальної громади. . 

При формуванні фінансових ресурсів ОТГ важливе значення має 

розрахунок кошторису (бюджету) доходів та видатків для визначення її 

фінансової спроможності, який дозволить визначити потребу в 

додаткових надходженнях коштів та привести їх у відповідність до 

видатків бюджету, оцінити рівень фінансової стійкості ОТГ. За таким 

розрахунком визначають слабкі та сильні сторони громади, додаткові 

резерви для зміцнення її фінансової спроможності та раціонального 

використання коштів з метою надання якісних публічних послуг для 

членів громад.  

При формуванні місцевих бюджетів корисним є зарубіжний 
досвід За даними Організації економічного співробітництва та 

розвитку, в Україні через місцеві бюджети проходить майже чверть 

(23,6%) усіх податкових надходжень. Більше – лише у Франції (28,3%). 

Натомість, в Угорщині, Чехії та Словаччині на місцеві бюджети 

припадає менше 10% усіх зібраних податків і зборів. Так, з досвіду країн 

Європи, місцеві бюджети здебільшого наповнюють надходженнями від 

оподаткування нерухомого майна (в т. ч., землі), частка яких сягає 

третини, а то й перевищує половину усіх податкових надходжень 

місцевих бюджетів. В Україні ж вона порівняно невисока – 13% (в т. ч., 

майже 10% – від оподаткування землі). Серед інших джерел, які є 

вагомими в наповненні місцевих бюджетів, варто вказати на 

оподаткування транспортних засобів (Італія, Чехія, Польща) та 
оподаткування фінансових і капітальних трансакцій (Франція). За 

структурою податкових надходжень місцеві бюджети України 

найбільше подібні до польських. Однак, в Україні, на відміну від 

Польщі, в окремих громадах частка ПДФО перевищує половину усіх 

коштів, зібраних через податки і збори. Така висока питома вага в 

окремо взятій громаді вказує на сильну залежність її бюджетних 

надходжень від наявності бізнесових структур та зайнятості 
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працівників, що можливо далеко не в кожній територіальній громаді. 

Тому органам місцевого самоврядування слід подумати над 

диверсифікацією податкових надходжень за рахунок оподаткування 

нерухомості, як це роблять в країнах Європи [4]. 

За даними досліджень, основними перешкодами розвитку ОТГ є 

нестача фінансових ресурсів, брак кваліфікованих кадрів, міграція 

мешканців ОТГ за її межі, неофіційна зайнятість, низька активність 

жителів у вирішенні питань функціонування громади. Крім того, тих 

коштів, які ОТГ одержують з держбюджету у вигляді дотацій та 

субвенцій, не завжди достатньо для утримання шкіл та дошкільних 

закладів, лікарень, житлово-комунального господарства, вирішення 
питань соціального захисту населення, тому такі проблеми «лягають на 

плечі» ОТГ. 

Висновки. Отже, при формуванні фінансових ресурсів ОТГ 

органам місцевого самоврядування слід враховувати зарубіжний досвід, 

зокрема збільшити податкові надходжень за рахунок оподаткування 

нерухомості, в т. ч. землі. як це роблять в країнах Європи. Оскільки 

власні доходи місцевих бюджетів є все те, що органи місцевого 

самоврядування можуть «заробити», то питання формування місцевих 

бюджетів здебільшого залежать від активної позиції керівництва 

громад. Збільшення власних доходів залежить від розміру місцевих 

податків і зборів: єдиного податку, податку на майно, плати за землю, 
туристичного збору та надходжень від штрафів, кошти від відчуження 

комунального майна, грантів, активнішого залучення коштів 

міжнародної фінансової допомоги.  
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАІ ̈НІ 

Томашук Інна, 

асистент кафедри аналізу та статистики, 
Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

В сучасних умовах одним з першочергових завдань 

реформування системи державних фінансів та адміністративно-

територіального устрою України визначено формування ефективних 

механізмів фінансового забезпечення функціонування сільських 

територіальних громад з метою їх повноцінного залучення до процесів 

соціально-економічного зростання держави. 

У цьому контексті, фінансова децентралізація має на меті 

оптимізувати процеси перерозподілу бюджетних ресурсів задля 

формування фінансової самодостатності громад, сприяючи їхньому 

сталому розвитку. Вона обумовлює радикальні зміни у функціях і 
повноваженнях місцевої влади та територіальних громад, оскільки 

здійснюється шляхом розширення джерел надходження коштів 

сільських бюджетів, зрушення у співвідношенні їх доходної та 

видаткової частин, зростання величини доходів сільських бюджетів у 

розрахунку на одного мешканця [2, 3]. Це істотно збільшує фінансовий 

потенціал для самоорганізації та саморозвитку сільських територій. 

Фінансова децентралізація – це процес делегування державою 

повноважень і фінансових ресурсів для їх реалізації органам місцевого 

самоврядування. Фінансова децентралізація відкриває нові можливості 

для сільських територій, проте ефективність їх використання залежить 

від місцевої влади та зусиль самих громад [1, 2]. За ідеальною моделлю 
вона, безумовно, сприяє нарощуванню фінансової бази місцевого 

самоврядування та зростанню самодостатності громад, а виважена 

політика збалансованості фінансових доходів і витрат активізує 

розвиток сільських територій. 

Сьогодні, позитивні зміни на сільських територіях вже відчутні і 

простежуються у поліпшенні якості та доступності послуг, 

облаштуванні соціальної інфраструктури, ремонті бюджетних 

приміщень. Реалізовані проекти це перші наслідки делегування 

фінансових ресурсів і повноважень на місця серед низки фінансово 

незабезпечених потреб сільської громади впродовж багаторічного 

обмеженого фінансування, яке до мінімуму звело бюджетні видатки 

громади, спричинило зниження якості надання соціальних послуг у 
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сфері охорони здоров’я, освіті, житлово-комунальному господарстві, 

культурі, зруйнувало бізнес-середовище та інфраструктуру села, 

погіршило демографічні показники [1, 5].  

Звичайно, сільське господарство сьогодні займає лідируючі 

позиції в розвитку виробничих потужностей на селі. 

«Фінанси мають бути там, де формуються та вирішуються 

проблеми – на місцях» - такої точки зору, як основної причини 

необхідності децентралізації, дотримується сучасні фінансисти-

науковці [1, 4]. Особлива роль в системі джерел фінансового 

забезпечення розвитку сільських територій на місцях відводиться 

місцевим бюджетам. 
Основним документом, у якому регулюються відносини, що 

виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади 

утворення та погашення державного і місцевого боргу є Бюджетний 

кодекс України. Значною мірою оновлений Бюджетний кодекс України 

був затверджений Верховною Радою 22 листопада 2018 року. В редакції 

Кодексу в порівнянні з попереднім документом зміни відбулися на 

користь місцевих бюджетів, а саме, в сторону суттєвого збільшення 

фінансової бази регіонів як напрямку до їх подальшого розвитку [4, 5].  
Звичайно, ефективність управління розвитком сільських територій 

повинно базуватись на принципах приватно-державного партнерства. 

Таке поєднання є основою сталого розвитку сільських територій.  

 Характеристика 

І→ Ефективна та прозора фінансова діяльність органів державної 

влади, місцевого та регіонального самоврядування, що 

виключає дублювання функцій, здійснення неефективних дій, 

роздуття бюрократичного апарату 

ІІ→ Відповідальність органів місцевого та регіонального 

самоврядування за виконання власної компетенції з надання 

суспільних благ повинна бути повною та винятковою 

ІІІ→ Максимальна передача прав, функцій та відповідальності щодо 

фінансової діяльності місцевому та регіональному 

самоврядуванню за умов збереження єдності держави 

ІV→ Максимальне залучення населення до участі в рішенні 

місцевих та регіональних справ 

Рис. 3. Принципи фінансової децентралізації влади 

*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження 
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Виробництво суспільного блага повинно бути передане на 

найнижчий, з можливих, рівень влади. Фінансова децентралізація з 

більшою податковою автономією при дисциплінованій та 

контрольованій громадою місцевій владі має сприяти зниженню 

дефіциту місцевих бюджетів у країні та підвищенню продуктивності 

сільської економіки [2, 5]. Вплив фінансової децентралізації на розвиток 

місцевої інфраструктури, на думку більшості дослідників, є позитивним 

завдяки можливості громад власноруч контролювати видатки на 

інфраструктуру, що зазвичай суттєво зменшує витратність робіт та 

максимально враховує місцеві потреби. 

Питання удосконалення фінансування сільських територій 
прямим чином залежить від розвитку агропромислового комплексу, так 

як і його розвиток залежить від стану місцевого самоврядування, 

політичної ситуації та участі територіальної громади в управлінні 

населеним пунктом [3, 4]. 

Реалізація фінансової децентралізації за сприятливіших умов 

(зростання інвестиційної активності суб’єктів діяльності, зниження 

кредитних відсоткових ставок, детінізації економіки) сформує 

фінансовий потенціал для переорієнтації капіталів на більш продуктивні 

та стратегічно важливі види економічної діяльності, що дасть змогу 

підвищити фінансову спроможність поселень і, відповідно, покращити 

інфраструктуру села, якість надання соціальних послуг у сфері охорони 
здоров’я, освіті, житлово-комунальному господарстві, культурі. 
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МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ  

НА ГРОМАДУ (CLLD): ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  

ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 

Уманець Людмила,  

викладач першої категорії,  
Вінницький коледж будівництва і архітектури КНУБА,  

м. Вінниця 

Постановка проблеми. Потенціал регіонів України та їх 

фінансові можливості почали чітко проявлятися лише в процесі 

реформи децентралізації. Проте для успішного впровадження засад 

децентралізації актуалізується потреба у підборі оптимальних 

інструментів підвищення мотивації місцевих громад до залучення 

інвестицій, які б забезпечили формування соціальної інфраструктури, 

стимулювали розвиток ринків та сприяли підвищенню рівня зайнятості 

та покращення добробуту місцевих жителів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи 

сталого місцевого розвитку на засадах децентралізації достатньо 
глибоко досліджуються низкою вітчизняних науковців. Зокрема, 

колектив науковців під керівництвом Ю. Петрушенко висвітлюють 

інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, 

орієнтованим на громаду [6]. Стислу характеристику підходу 

Community-led local development (місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду, CLLD) та основні цілі його застосування в Європейському 

Союзі надано Є. Удод [7]. Можливість застосування підходу 

Community-led local development в якості інструменту політики 

згуртування для місцевого, сільського, міського та приміського 

розвитку в умовах Грецької республіки висвітлено у доповіді Р. Хакена 

[5]. Однак, сучасні умови розвитку територіальних громад в Україні 
потребують детального вивчення існуючих інструментів активізації 

місцевих ініціатив та можливості їх адаптації до вітчизняних потреб. 

Виклад основного матеріалу. У декларації з навколишнього 

середовища і розвитку, яка затверджена Конференцією ООН (1992 р.) 

визначено сталий розвиток як такий, що задовольняє потреби 

сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь 

задовольняти свої власні потреби. З огляду на це, саме політика сталого 

розвитку забезпечує розвиток місцевих територій, сприяє активізації 

сільського населення у виробництво і підприємницьку діяльність, 

створює сприятливі умови господарювання для малих та середніх 
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господарств, убезпечує збереження місцевих традицій та формує якісне 

життєве середовище. 

У ЄС з метою розвитку сільських населених пунктів 

використовують підхід Community-led Local Development (CLLD) -

місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Його механізм 

побудований на принципі «знизу-вгору» - починаючи з місцевих 

жителів та їх спільнот здійснюється процедура генерування ідей та їх 

втілення стосовно вирішення нагальних соціальних, екологічних та 

економічних проблем.  

Підхід CLLD базується на активності місцевого населення, яке 

гуртується у так звані «групи локальної дії» (LOCAL ACTION GROUP 
(LAG)) та забезпечує: організацію інфраструктури інноваційного 

розвитку, інтеграцію суб’єктів господарювання в різні сектори місцевої 

економіки, міжтериторіальне та міжнародне співробітництво та ін.  

Міжнародні експерти виділяють низку соціально-економічних 

вигід, які досягаються завдяки застосуванню підходу CLLD [1]: 

1) активізація стратегічного планування та генерування проектів 

місцевого розвитку, що забезпечується місцевими організаціями. У ході 

імплементації підходу CLLD, місцеві жителі переходять зі стану 

пасивних «бенефіціарів» до активних партнерів і драйверів сталого 

розвитку. Окрім того, досягається підсилений ефект подолання 

безробіття, оскільки кожен із запропонованих і втілених пректів 
передбачає залучення нових працівників, чи розширення існуючих 

форм виробництва; 

2) гнучкість адаптації стратегії розвитку до впливу мінливого 

зовнішнього середовища. Різкі відмінності територіального, 

культурного, соціального, ресурсного та іншого характеру 

згладжуються індивідуальними програмами, які розробляються 

активістами «зсередини» і відповідають потребам кожної окремої 

громади; 

3) широкий набір фондів і програм підтримки, які зосереджені на 

викликах соціального, економічного чи екологічного характеру: зміна 

клімату, безробіття серед молоді, міські поневіряння, соціальна 

інфраструктура, тощо. У ЄС створено і функціонують безліч 
громадських фондів та організацій, які забезпечують фінансування і 

супроводження проектів місцевого розвитку; 

4) тісний взаємозв'язок між секторами місцевої економіки і 

суб'єктами підприємницьких відносин, ключовою особою яких 

виступає держава. Місцеві громади не залишаються на одинці зі своїми 

проблемами та потребами, вони ініціюють свої проекти та залишаються 
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учасниками національних та регіональних програм розвитку сільських 

районів і стратегій сталого розвитку міст; 

5) можливість залучення дрібних інвестицій в інфраструктуру чи 

інноваційні невеликі проекти, які можуть стати передумовами для 

подальшого розвитку. Поряд з цим, такий підхід дозволяє 

використовувати досвід інших громад, а також отримувати необхідну 

спеціалізовану інформацію.  

6) Участь громади в CLLD відкриває доступ до великої і постійно 

зростаючої європейської мережі партнерів, які мають достатній багаж з 

напрацьованих методів, наборів інструментів, аналітичних тематичних 

досліджень, що сприятиме нарощенню темпів сталого розвитку.  
Висновки. Отже, місцевий розвиток, орієнтований на громаду є 

довгостроковим процесом, який, як показує закордонний досвід, сприяє 

всесторонньому розвитку місцевих громад з огляду на їх економічні, 

соціальні та екологічні потреби. Такий підхід забезпечує виявлення 

індивідуальних особливостей місцевих громад та їх оптимальне 

поєднання задля сталого розвитку як кожної окремої громади, так і 

держави загалом.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Усата Наталія,  
к. е. н., с. н. с, провідний науковий співробітник,  

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН,  

м. Київ 

Постановка проблеми. В Україні триває одна з 

наймасштабніших реформ – децентралізація державного управління, 

яка розпочалася ще в 2014 році і передбачає собою створення 

необхідних умов для перегляду існуючої парадигми розвитку сільських 

територій та відкриває нові можливості для органів місцевого 

самоврядування. Одним із ключових чинників, що сприяють якісним 

змінам на місцевому рівні, є управління фінансовим забезпеченням 

розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Тому для ефективного управління наявним місцевим 
потенціалом необхідно вдосконалити підходи до формування 

стратегічного бачення розвитку певної території, кадрів і відповідно 

фінансового менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам 

управління фінансами територіальних громад присвячені наукові праці 

А. Аффлека, Р. Масгрейва, М. Міллера, Дж. Кендалла, Е. Острома, Д. 

Фуллера та інших зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців 

дослідженням цієї проблематики займалися І. Вахович, Г. Возняк, Ю. 

Ганущак, І. Коліушко, В. Лень, В. Максімова, Ю. Петрушенко, І. 

Сторонянська, А. Ткачук та ін. Питання особливостей фінансового 

менеджменту в умовах децентралізації, на нашу думку, потребує більш 
поглибленого дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Децентралізація передбачає 

передачу владних та фінансових повноважень, а також відповідальності 

за їх виконання від органів державної влади до органів місцевого 

самоврядування. Вихідним припущенням є те, що на місцях краще 

знають проблеми локального значення, можуть забезпечити ефективне 

використання коштів на їх вирішення та несуть за це відповідальність. 

Формування ефективного місцевого самоврядування, створення 

комфортних умов проживання на певній території неможливе без 

належного рівня розвитку відповідної території, її фінансового 

забезпечення тощо. Саме фінансовий аспект визначає успішність розвитку 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а будь-яка діяльність залежить 
від ефективного формування та використання фінансових ресурсів. 
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Формування місцевих бюджетів базується на обраних пріоритетах 

розвитку ОТГ та на використанні наявного потенціалу. 

Кожна територіальна громада має усвідомлено працювати над 

розробкою стратегії свого розвитку, обговорюючи її з представниками 

усіх зацікавлених сторін, враховуючи думку кожного. Це дасть 

можливість розкрити сильні та слабкі сторони сільської території, 

визначити конкурентні переваги порівняно із своїми сусідами, а також 

сприятиме прийняттю більш виважених рішень та спільному 

вирішенню складних економічних проблем.  

Реформа уже показала певні результати, а саме – підвищення 

зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні доходів 
до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, а також 

підвищення ефективності адміністрування податків та зборів, 

формування оптимальної структури бюджетних видатків тощо. 

Громади вчаться розробляти проекти розвитку своєї місцевості, 

створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу, що в свою чергу 

забезпечує створення нових робочих місць тощо. 

Лише за вісім місяців 2019 року власні надходження ОТГ зросли 

на 29,2 млрд. грн і складають 177,9 млрд. грн, що в 2,5 рази більше, ніж 

за весь 2014 рік. грн [1]. А протягом 2014 – 2019 років власні доходи 

місцевих бюджетів зросли у 4 рази, до майже 240 млрд. грн [2]. 

Проте ще не всі об’єднані територіальні громади успішно 
справляються із своїми обов’язками, тому зберігають свою залежність 

від фінансування з Державного бюджету. Запорукою успішної та 

результативної роботи будь-якої об’єднаної громади є ефективне 

планування як дохідної, так і видаткової частини бюджету.  

Управління фінансами ОТГ має свої особливості, що 

обумовлюється низкою певних чинників: 

- формування об’єднаних територіальних громад передбачає 

появу нового виду місцевих бюджетів – бюджетів ОТГ, нових суб’єктів 

управління ними, а також нових правил бюджетотворення; 

- в Україні ще відсутній достатній досвід управління фінансами 

ОТГ, тому місцева влада стикається із певними труднощами у підтриманні 

швидких темпів реформування місцевих фінансів та у вирішенні поточних 
проблем управління ними. Керівники ОТГ змушені вивчати світовий 

досвід реалізації реформи та переймати значні надбання та секрети успіху 

найбільш успішних об’єднаних громад в Україні; 

- фінанси ОТГ охоплюють територію декількох населених 

пунктів (до складу однієї ОТГ в середньому по Україні входить 12 

сільських населених пунктів, а в деяких громадах їх кількість сягає 68 

сіл) [3]. Залучення всіх представників до процесу управління сприяє 
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посиленню контролю за повноцінним та своєчасним наповненням 

бюджету та викоріненню корупції; 

- концентрація значних фінансових ресурсів у бюджеті ОТГ дає 

можливість появі потужного ресурсу, спроможного спричинити 

помітний вплив на соціально-економічний розвиток громади. При 

цьому зростає роль якісного планування, визначення найбільш 

пріоритетних напрямів розвитку ОТГ та спрямування на них коштів. В 

свою чергу, зростання обсягів фінансових ресурсів, що є в 

розпорядженні органів управління ОТГ, може призвести до підвищення 

ризиків несправедливого їх розподілу між всіма учасниками; 

- запровадження прямих міжбюджетних відносин між державним 
бюджетом та бюджетом ОТГ гарантує останнім певний обсяг 

міжбюджетних трансфертів для фінансування, насамперед, соціальної 

сфери тощо [4]. 

Висновки. Реформування місцевих органів самоврядування дає 

нові можливості для перспективного розвитку сільських територій. 

Позитивним моментом є той факт, що майже за п’ять років рівень 

доходів бюджетів ОТГ збільшився в чотири рази, а це сприятиме 

проведенню ефективної соціальної політики на місцях.  

Проте, слабка система фінансового менеджменту та відсутність 

стратегічного бачення розвитку багатьох об’єднаних громад 

призводить до неефективного управління наявними ресурсами. Тому, 
запорукою їх успішної роботи є вдосконалення підходів до планування 

та управління фінансовими ресурсами.  
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СЕКЦІЯ 3  

Інструменти підвищення капіталізації підприємств  

та інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів 

КОНТРОЛІНГ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

Алескерова Юлія,  

д. е. н, старший науковий співробітник,  

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

Постановка проблеми. В умовах нестабільності факторів 

зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов 

здійснення фінансових операцій збільшується ймовірність виникнення 

кризи підприємства, який може завдати реальної шкоди його 

функціонування та розвитку. При цьому фінансова криза компанії є 

об'єктивним економічним процесом, що дає імпульс до інтенсифікації її 

діяльності. Можливі два принципово відмінних варіанти виходу з 

кризової ситуації: припинення функціонування збанкрутілого 

підприємства або успішне подолання кризи ефективної бізнес-

структурою. В кінцевому рахунку, саме цій меті підпорядкована 

система методів, підходів і заходів, іменована ризик-контролінгу. 
Найбільш поширена думка, що цей інструмент управління необхідний 

для виведення підприємства з кризового стану. Однак таке трактування 

сутності контролінгу послаблює попереджає спрямованість цієї 

підсистеми управління підприємством. Стратегічно її застосування 

необхідно вже з моменту вибору місії, вироблення концепції і цілей 

діяльності фірми для формування і підтримки на належному рівні її 

фінансово-економічного потенціалу, щоб забезпечувати протягом 

тривалого періоду конкурентоспроможність компанії як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Аналіз останіх досліджень та публікацій. Більшість науковців, 

які займаються проблематикою контролінгу, зокрема Л.О. Вдовенко, 
Г.М. Калетнік, М. Дідерігз, А.М. Кармінський, Т. Райхман, Х. Кюппер, 
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Р. Манн, Д. Хан, П. Хорват підкреслюють важливість такої підсистеми 

фінансового контролінгу як "контролінг ризиків", однак цілісна 

парадигма контролінгу фінансових ризиків, як інноваційної системи 

методичної, консалтингової та інформаційної підтримки ризик-

менеджменту підприємств, у вітчизняній літературі досі відсутня. 

Водночас практика засвідчує важливість постійного оновлення методів 

та інструментів управління фінансовими ризиками підприємств регіону. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на той факт, що 

система ризик-менеджменту підприємств реального сектору економіки 

в значній мірі орієнтується на здобутки фінансових посередників у цій 

сфері, маємо переконання, що поряд із вдосконаленням банківського 
регулювання, зростатиме і якість, а головне прозорість вітчизняного 

корпоративного управління. Побудова інтегрованої системи ризик-

менеджменту, потребує ефективної інформаційно-аналітичної 

підтримки, координації та контролю на всіх етапах її функціонування. 

На нашу думку, при побудові такої системи доцільно опиратися на 

контролінг ризиків, який забезпечить системну координацію та 

інформаційну підтримку всіх етапів процесу управління ризиками, в т.ч. 

і фінансових, в рамках контролінгу фінансових ризиків підприємств 

регіону. Очевидно, що фінансовий менеджмент сьогодні потребує 

серйозної підтримки в області контролю, координації та 

інформаційного забезпечення, яка б дозволила більш гнучко реагувати 
на стрімкі зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Сучасному 

бізнесу конче необхідний такий собі "мозковий центр", що допомагав 

би приймати зважені фінансово-економічні рішення на всіх рівнях 

управління. Ідея інтегрованого підходу до управління має глибоке 

історичне підґрунтя. Основною причиною його розвитку та закріплення 

в практиці господарювання підприємств на Заході стало усвідомлення 

необхідності повної інтеграції всіх існуючих бізнес-процесів у рамках 

однієї системи. Саме інтегроване управління є основою реалізації 

концепції контролінгу в процесі управління підприємствами [3]. 

Основним завданням контролінгу фінансових ризиків суб’єктів 

господарювання є інформаційно-аналітична та методична підтримка 

ризик-менеджменту і керівництва в процесі ідентифікації ризиків. 
Інформаційно-аналітична підтримка виражається в систематичному 

зборі та аналізі зовнішньої інформації на предмет виявлення можливих 

ризиків чи можливостей. Така підтримка повинна надавати керівництву 

та ризик-менеджменту чітку картину того, що відбувається в країні та 

поза її межами, в галузі та регіоні, у постачальників та покупців. Згідно 

стандарту управління ризиками ISO 31010:2009, кроком, що передує 

процесу ідентифікації ризиків підприємств є аналіз внутрішнього та 
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зовнішнього середовищ функціонування підприємства. Зовнішній 

контекст, в свою чергу, стосується ситуації на вітчизняному та світових 

ринках. Завданням контролінгу фінансових ризиків підприємств, на 

даному етапі, вважаємо інформаційне забезпечення ризик-

менеджменту шляхом підготовки звітів щодо існуючих тенденцій 

фінансової діяльності. Так, втрата ринків збуту, інфляція та різка 

девальвація національної валюти значно знизили ефективність 

діяльності сільськогосподарських вітчизняних підприємств. В Україні 

більшість фермерських господарств, які займаються виробництвом 

продукції рослинництва є прибутковими і найближчими роками дана 

тенденція продовжуватиме зберігатися, оскільки існує високий попит 
на продукцію. Важливим завданням контролінгу фінансових ризиків на 

даному етапі є опис ринків, на яких проводить свою діяльність 

підприємство та підготовка рекомендацій щодо прийняття основних 

фінансових рішень. Наприклад, враховуючи помітне зниження 

рентабельності продажів продукції, слід провести додатковий аналіз 

основних статей витрат виробництва, і, у випадку різкого збільшення 

окремих статей, відмовитись від вирощування окремих культур. 

Враховуючи ситуацію на ринку СФГ повинно розглянути вирощування 

інших сільськогосподарських культур. Виробництво зернових культур 

є важливою складовою сільськогосподарського виробництва, яка тісно 

пов’язана з великою кількістю різноманітних фінансових ризиків, перед 
усім зовнішніх. Це пов’язано з тим, що значна частина зернових культур 

експортується, що сприяє надходженню валютної виручки в країну та 

стабілізації національної валюти. Валютні ризики є подібними до 

інфляційних ризиків, оскільки виникають внаслідок коливання курсів 

валют і впливають на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від 

підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по 

відношенню до національної. Зниження ж цього курсу визначає 

фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції 

Висновки. Також на ефективну діяльність підприємства 

впливають інші види фінансових ризиків. До цієї групи ризиків 

зазвичай відносять ризики стихійних лих та інші аналогічні "форс-
мажорні" обставини, що можуть призвести не лише до втрати 

очікуваного доходу, але й частини активів підприємства, а також ризик 

несвоєчасного здійснення розрахункових операцій; емісійний ризик 

тощо.Дослідивши всі можливі фінансові ризики підприємств, можна 

стверджувати що підприємства стабільно працюють на ринку 

виробництва продукції рослинництва. Але всі зовнішні та внутрішні 

ризики необхідно ретельно моніторити та прогнозувати. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

Гудзь Олена,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 

Стецюк Петро,  
д.е.н., професор кафедри менеджменту, 

Державний університет телекомунікацій,  

м. Київ 

Децентралізація державної влади та реформування місцевого 

самоврядування найбільш суттєво впливають на трансформацію 

фінансової складової політики регіонального розвитку. В нових 

економічних умовах суттєвих якісних змін зазнають фінансова сфера та 

господарський механізм підприємств. У зв’язку з цим питання розвитку 

їх фінансового потенціалу має принципове значення для успішної 

реалізації політики децентралізації. 

Проблеми розвитку фінансового потенціалу підприємств у 
вітчизняній літературі представлена результатами дослідження таких 

аспектів як розкриття економічного змісту фінансового потенціалу та 

його взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, ролі й місця у 

відтворювальному процесі, методичних питань оцінки та 

прогнозування розвитку [1-4].  

Фінансовий потенціал виступає важливим елементом економіки 

кожного підприємства. Враховуючі багатофункціональність та 
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багатоаспектність фінансового потенціалу, в економічній літературі 

існує широке коло інтерпретацій його економічного змісту. Найбільш 

представницька позиція, прибічники якої характеризують його на 

основі різних комбінацій індикаторів фінансових результатів та 

фінансового стану підприємства. Ще одна група вчених розглядає його 

з позиції наявних фінансових ресурсів та доступних джерел їх 

формування. 

Ми вважаємо, що фінансовий потенціал слід розглядати як 

об’єктивну можливість підприємства генерувати позитивні чисті 

грошові потоки в обсягах, адекватних його фінансового стану. 

У рамках такого концептуального бачення забезпечення певного 
рівня генерації чистих грошових потоків виступає як цільова функція 

формування, використання і розвитку фінансового потенціалу. При 

цьому важливе значення має скорочення часового лагу між існуючими 

потребами та надходженням коштів, що забезпечують ритмічне 

виконання реалізованих підприємством виробничих та інвестиційних 

програм. 

Важливим елементом формування фінансового потенціалу 

виступає фінансовий стан підприємства. Оскільки він представляє 

собою спектральне явище, що має різні форми прояву, то наука 

запропонувала значну кількість різних індикаторів для його оцінки. 

Одночасне використання всього їх спектра представляється 
проблематичним, оскільки на практиці тенденції зміни значень різних 

індикаторів у часі досить часто виявляються суперечливі. Це ускладнює 

можливість однозначної та правильної інтерпретації отриманих 

результатів оцінки. 

Управління економічними процесами базується на певному 

економічному механізмі, формування та розвиток якого здійснюється з 

урахуванням особливостей та закономірностей динаміки 

досліджуваного процесу. 

Ми вважаємо, що в контексті управління фінансовим 

потенціалом найбільш прийнятним є прагматичне визначення його 

економічного механізму як сукупності форм і методів зовнішнього й 

внутрішнього впливу на формування, використання та нагромадження 
фінансового потенціалу з метою забезпечення достатніми обсягами 

фінансовими ресурсами виробничої та інвестиційної діяльності 

підприємства, а також підвищення ефективності його функціонування. 

Реалізація функціональних можливостей та внутрішнього 

позитивного потенціалу економічного механізму ґрунтується на 

розумінні його системного характеру. 
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Для ефективного управління розвитком фінансового потенціалу 

структуризацію його економічного механізму доцільно здійснювати з 

позиції поділу на локальні механізми: самоокупності; фінансової 

відповідальності; самофінансування; змішаного фінансування; 

комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів; 

планування; контролю та моніторингу економічних процесів; 

управління ризиком; страхування.  

Використання кожного із зазначених механізмів спрямоване на 

забезпечення отримання позитивних чистих грошових потоків, що 

розширюють ресурсну базу формування фінансових ресурсів, тобто 

покращує умови доступу до різних їх джерел.  
Розвиток фінансового потенціалу підприємств регіону не 

можливий без цілеспрямовано сформованої системи управління цим 

процесом, яка адекватна зовнішнім умовам та внутрішньому стану її 

функціонування. 

Формуванню ефективного економічного механізму в контексті 

розвитку фінансового потенціалу підприємств передує вирішення 

певного кола питань. Найбільш суттєві серед них наступні. 

Перше. Аналіз тенденцій та закономірностей економічного 

розвитку, встановлення домінантних причин та наслідків можливих 

дисбалансів динаміки фінансових показників, а також їх якісного й 

кількісного впливу на процес розширеного відтворення конкретного 
підприємства та формування економічної стратегії і локальних 

фінансових політик впливу на перспективний економічний поступ.  

Друге. Прогнозування основних тенденції динаміки зовнішнього 

фінансового оточення, оцінка можливого (позитивного і негативного) 

впливу на темпи розширеного відтворення модифікованих 

регулятивних інструментів фінансово-кредитної політики держави.  

Третє. Прогнозування реакції та змін фінансової стратегії і 

тактики, принципів і методів фінансування розширеного відтворення в 

контексті забезпечення фінансової адаптивності, фінансової безпеки, 

стійкості, ліквідності та платоспроможності.  

Четверте. Визначення потреби у фінансових ресурсах для 

забезпечення перспективних виробничих й інвестиційних програм 
підприємства та домінуючих джерел їх формування збалансованих по 

обсягу й часу надходження.  

П’яте. Формуванню ефективного економічного механізму 

розвитку фінансового потенціалу, адекватного стратегічним потребам 

розширеного відтворення та прогнозній динаміці зовнішнього 

фінансового оточення. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Давиденко Надія,  

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 

Тітенко Зоя, 

к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ 

Постановка проблеми. В Україні однією з головних проблем 

тривалого і не завершеного процесу реформування земельних відносин 

відповідно до концепції сталого розвитку вважаємо відсутність 

ефективного механізму стимулювання розроблення і впровадження 

інновацій у практику господарювання [1]. 
На нашу думку, це знижує рівень ефективності господарювання 

та конкурентоспроможність не тільки окремих суб’єктів 

господарювання, а й національної економіки загалом. Відсутність 

належного механізму зумовлює ймовірність росту екологічної 

небезпеки у процесі господарської діяльності, погіршення стану 

земельних ресурсів та навколишнього середовища. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним із перших 

досліджень, яке охоплювало питання необхідності врахування захисту 

довкілля була праця Джел Форестера «Світова динаміка» [5], де було 

запропоновано модель «Світ 1». Ще однією фундаментальною працею 

щодо причин і наслідків зростання чисельності жителів планети і 

матеріального споживання в довгостроковій перспективі було 

дослідження Деніса та Донели Медоуз, Йорген Рандерс та Уільяма 

Бехренса ІІІ «The Limits to Growth» [6]. 

Автори книги зазначають, що вплив на навколишнє середовище 

в масштабах всієї планети через викиди забруднень та використання 

природних ресурсів суттєво вплине на світовий розвиток в 21 сторіччі. 
В даній науковій праці автори говорять про те, що людство через своє 

безвідповідальне ставлення до навколишнього середовища буде 

вимушене витрачати значну частину коштів на вирішення проблем, які 

мають місце в 21 сторіччі. Природні катаклізми коштують для людства 

все дорожче, боротьба за прісну воду, корисні копалини, родючі землі 

стає дуже жорсткою [4]. 

Ми переконані, що дослідження екологічних проблем потрібно 

розглядати комплексно з відповідним фінансовим забезпеченням. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне використання земельних 

ресурсів України не відповідає вимогам раціонального 

природокористування; стан земельних ресурсів України близький до 
критичного [3]. Інтенсивне використання сільськогосподарських угідь, 

зниження аграрної культури землеробства, техногенний принцип розвитку 

аграрної галузі задля отримання високих і сталих врожаїв, призводить до 

погіршення якості ґрунтів, збільшення площі еродованих земель, руйнації 

навколишнього природного середовища. Взагалі, забрудненими є близько 

20 відсотків земель України, водною та вітровою ерозією уражені близько 

57 відсотків території України, понад 12 відсотків території держави 

зазнають підтоплення; причини виникнення такої ситуації мають 

комплексний характер, особливо слід відзначити порушення екологічно 

збалансованого співвідношення між категоріями земель, зменшення 

території унікальних степових ділянок, надмірну розораність території та 

порушення природного процесу ґрунтоутворення, використання 
недосконалих технологій в сільському господарстві [3].  

Тому, розвиток природного агровиробництва є однією з базових 

умов реалізації концепції сталого розвитку в Україні, оскільки 

використання технологій природного агровиробництва спрямоване з 

одного боку, на відновлення і захист ґрунтів від виснаження під час 

використання традиційних технологій з використанням мінеральних 

добрив, стимуляторів росту, хімічних засобів обробки врожаю тощо, а з 
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іншого боку забезпечує вирощування екологічно безпечної продукції. 

Тобто, запровадження природного агровиробництва спрямоване на 

вирішення проблем в сфері екологічної та продовольчої безпеки, що є 

складовими національної безпеки будь – якої країни.  

Проте, запровадження технологій природного агровиробництва 

вимагає значних фінансових ресурсів, оскільки є більш ризикованим, 

порівняно з традиційним агровиробництвом, яке саме по собі має 

значний рівень ризику як операційної, так, відповідно, і фінансової 

діяльності. Крім того, перехід від традиційних технологій, до 

технологій природного агровиробництва займає певний проміжок часу 

від двох до п’яти років, коли, може знижуватись рівень рентабельності 
діяльності, а отже зменшується можливість використання позикових 

коштів та зростання їх вартості з врахуванням рівня ризику.  

Специфіка розвитку природного агровиробництва дозволяє 

використовувати для його фінансового забезпечення досить 

нетрадиційні форми фінансового забезпечення, зокрема, через 

екологічний податок. 

Ключовим завданням введення екологічних податків було 

встановлення прямої залежності між розміром податкових відрахувань 

та ступенем негативного впливу, що завдається навколишньому 

природному середовищу та природним ресурсам у результаті діяльності 

суб’єктів господарювання. 
Зазначимо, що фінансове забезпечення екологічної складової 

сталого розвитку України, в основному здійснюється за рахунок коштів 

екологічного податку. На сучасному етапі обсяги фінансового 

забезпечення екологічної сфери сталого розвитку в Україні поступово 

зростають. Однак це не вказує на те, що ці обсяги є достатніми. На 

фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 

також можуть використовуватися власні кошти підприємств, установ та 

організацій (реалізацію інноваційних проектів, розробку нормативів, 

здійснення організаційних і культурологічних заходів, модернізацію 

виробничих проектів, заміну енергетичних ресурсів на екологічно чисті 

види енергії, використання відновних видів природних ресурсів у 

виробничих цілях та заміну їх синтетичними тощо). 
Висновки. На наше переконання, в аграрному секторі економіки 

України доречним буде впровадження системи відшкодування 

екологічного податку у поєднанні з відтворенням родючості ґрунтів і 

біоресурсів, а також забезпеченням сталого виробництва екологічно 

чистої аграрної продукції. Відшкодування екологічного податку 

(пільгові умови оподаткування) є одним з методів фінансового 

забезпечення в аграрному секторі економіки.  
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Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 

м. Вінниця 

Постановка проблеми. В сучасних умовах посилення 

конкуренції, обмеженості фінансових ресурсів, важливим постає 

питання оцінки способів та інструментів залучення капіталу, виявлення 

нових перспективних методів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною 

основою даного дослідження стали праці вітчизняних науковців, 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

147 

зокрема, Калініна О. [2], Островської О. [3], Шевченко-Перепьолкіної 

Р. [6], та електронні аналітичні ресурси [1; 4; 5]. 

Необхідність узгодження в обсягах і часі вхідних і вихідних 

грошових потоків вимагає ефективного формування власного та 

залучення позикового капіталу, актуалізує апробацію нових способів та 

інструментів фінансування. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективного 

функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання необхідно 

забезпечити своєчасність формування і достатність фінансового 

капіталу. Це є однією з основних умов розвитку підприємства, 

установи, організації різних форм власності. Ускладнення економічних 
умов ведення бізнесу, глобалізація фінансових та споживчих ринків 

обумовлюють потребу в постійному пошуку адекватних зовнішнім 

умовам і внутрішнім цілям інструментів, способів та методів залучення 

капіталу.  

Основними підходами в системі капіталізації підприємств є 

фінансування за рахунок власного і позикового капіталу. Фінансовий 

інструментарії залучення капіталу, зокрема методи, способи та 

інструменти, відображено на рис. 1. Основними способами формування 

власного капіталу є акціонування, тобто залучення капіталу шляхом 

емісії акцій, що розмішуються серед юридичних та фізичних осіб, яке 

може набирати форм корпоратизації, самофінансування, трастингу, 
розміщення акцій у венчурні фонди. 

Корпоратизація вбачається перспективним інструментом для 

підприємств державного сектору, оскільки дає можливість підвищити 

ефективність управління державними фінансами у частині управління 

інвестиційною діяльністю. 

Самофінансування передбачає спрямування прибутку на 

формування власного капіталу підприємства з метою фінансування 

інвестиційної та операційної діяльності. 

Перспективність розвитку трастингу обумовлена можливістю 

укрупнення роздрібленого копіталу шляхом утворення акціонерного 

товариства. Прибуток, отриманий від діяльності товариства, 

інвестується в купівлю для співвласників цінних паперів інших 
підприємств, банків страхових компаній. Таким чином, співвласники 

(початкові інвестори) отримують на свій внесок частину прибутку від 

діяльності товариства, акції і дивіденди на них. 

Щодо оцінки перспективності розвитку в Україні венчурного 

фінансування, то необхідно відмітити, що розміщення акцій у венчурні 

фонди передбачає залучення інвестиційних ресурсів в інноваційних 

напрямках, проте у вітчизняних умовах більша частина активів 
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венчурних фондів є джерелом капіталу для підприємств традиційних 

галузей: будівництво, виробництво та переробка продуктів харчування, 

переробка сільськогосподарської продукції, виготовлення запасних 

частин для автомобілів, роздрібна торгівля тощо. 
 

 
Рис. 1. Фінансовий інструментарій залучення капіталу 

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Фінансовий інструментарій залучення капіталу 
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Кредит державних установ 

Міжнародний кредит 

Розміщення боргових зобов’язань 

Фінансування 
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засадах 

Спільні підприємства Альянси 

Франчайзинг Ліцензування 

Інжиніринг Еккаутинг  

Оренда 
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фінансування 

Субсидування 

Оперативна оренда Лізбек  

 Фінансовий лізинг Селенг 

Державний пільговий кредит 
Гарантування 

Інвестиційний податковий кредит 

Безвідсотковий кредит 

Дотування Гранти  
Субвенції Фандрайзинг 

«3-F» 

Акції, структурні позикові розписки, векселі, облігації, 
євробонди, синдиковані кредити, ЕСА-фінансування, LBO-
фінансування, інвестиційні банківські кредити, кредити ноти, 
бридж-кредити під майбутнє ІРО. 

Інструменти 
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Можливими методами залучення позикового капіталу у 

вітчизняних умовах є боргове фінансування, фінансування на 

консорційних засадах, оренда, пільгового фінансування та 

субсидування. Перспективами для України вбачається використання 

таких інноваційних фінансових інструментів залучення капіталу, як 

бридж-кредитування під майбутнє ІРО, LBO-фінансування, ECA-

фінансування тощо.  

Бридж-кредити під майбутнє IPO використовується у світовій 

практиці як альтернатива інвестиційним кредитам у разі, якщо компанія 

оголосила про намір вийти на публічний ринок, але дата розміщення 

запланована на пізніший період, ніж період реалізації поточної 
інвестиційної програми [2]. Основною перевагою на користь розвитку 

бридж-кредитів під майбутнє IPO є те, що бридж-кредит можна 

отримати на термін не більше двох років на час підготовки до IPO, з 

подальшим його рефінансуванням. 

Економічна сутність LBO-фінансування полягає в ому, що 

підприємство може купити інше підприємство (спів розмірне або навіть 

більше за нього) за рахунок залучених під заставу акцій підприємства, 

що купується. Частка позикових коштів при купівлі може складати 80-

85%. Активи придбаної компанії разом з її грошовим потоком, з одного 

боку, виступають заставою, з іншого – є джерелом виплати за боргами, 

що виникли у покупця за підсумками угоди [1; 2; 6]. 
ECA-фінансування – це спосіб залучення капіталу, який 

передбачає державну підтримку експорту продукції. В країнах 

Євросоюзу для цього кредитне експортне агентство (ECA, Export Credit 

Agency), яке надає фінансування покупцям продукції за межами 

Євросоюзу. Перевагами для українських позичальників, покупців може 

стати суттєва економія на вартості залучення, термін амортизації боргу 

до 10 років, можливість отримання розстрочки на виплату основної 

суми боргу і відсотків, як мінімум, до моменту введення об’єкта в 

експлуатацію (1-2 роки) [2; 3; 5]. 

Висновки. Врахування передового зарубіжного досвіду у сфері 

використання нового фінансового інструментарію залучення капіталу, 

дозволить диверсифікувати джерела фінансування діяльності 
підприємства, що відповідатиме вимогам сучасного глобалізованого 

швидкозмінного фінансового середовища і забезпечуватиме 

конкурентоспроможність, ліквідність та платоспроможність суб’єкта 

господарювання.. 
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Для оценки эффективности использования собственного 

капитала определяют величину собственного капитала, вложенного в 

оборотные активы. Фактические наличие собственного оборотного 
капитала (СКф) можно определить двумя способами: 

«комбинированный метод» и «текущий метод». В первом случае для 

расчета берут источники собственных средств, долгосрочные активы и 

пассивы баланса: СКф = I раздел пассива «Источники собственных 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/
https://www.otpbank.com.ua/big-corporate/products-financing/main-structured/eca.php
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средств» + II раздел пассива «Долгосрочные обязательства» - I раздел 

актива «Долгосрочные активы». 

Во втором случае для расчета берутся текущие активы и пассивы 

баланса: СКф = II раздел актива «Текущие активы» - II раздел пассива 

«Текущие обязательства». 

Формирование достаточной величины собственного оборотного 

капитала позволяет обеспечить имущественную и оперативную 

самостоятельность, а также финансовую устойчивость хозяйствующего 

субъекта. 

В настоящее время фермерские хозяйства имеют широкие 

полномочия по распоряжению собственными финансовыми ресурсами. 
Многие организации для формирования оборотных активов временно 

используют внутренние собственные ресурсы, имеющие целевое 

назначение, непосредственно не связанное с оборотными активами. Их 

объединяют в группу прочих источников оборотных активов. Они 

включают оценочные резервы, резервы предстоящих расходов и 

платежей, доходы будущих периодов. Чаще всего эти источники 

вложены в дебиторскую задолженность и денежную наличность. 

Однако не исключена возможность их временного вложения в 

производственные запасы и затраты. Данные источники отражены в 

разделе пассива II «Текущие обязательства». 

 
Пример: СКф= 4137896 + 0 – 1511581 = 2626315 тыс. сум 
 

Пример: СКф= 4550814 – 1924499 = 2626315 тыс. сум 

«КОМБИНИРОВАННЫЙ 

МЕТОД»  
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ф
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Структура источников формирования оборотных активов 

зависит от избранной стратегии финансового обеспечения 

(формирования собственного оборотного капитала). Она основывается 

на главных принципах финансирования: состав привлекаемых ресурсов 

финансирования зависит от характера оборота активов, сумма 

источников финансирования соответствует размеру активов. 

Осуществляя хозяйственную деятельность, любая коммерческая 

организация использует долгосрочные активы (ДА), которые имеют 

длительный срок оборачиваемости. Источником их финансирования 

служат долгосрочные пассивы (ДП), включающие в себя собственный 

капитал (СК) и долгосрочная задолженность (ДЗ). Оборотные активы-
мобильные текущие активы (ТА), величина которых на протяжение 

финансово-хозяйственной деятельности постоянно меняется. В 

процессе их использования выделяется постоянная системная часть 

(СЧ) и изменяемая часть, т.е. варьирующая из-за сезонности 

производства и других факторов (ВЧ). Стратегическое представление 

об активах предприятия и источниках их формирования базируется на 

уравнении: 

ДА+ТА=СК+ДЗ+КЗ 
где: КЗ– краткосрочные займы, кредиты и кредиторская задолженность 

Динамику активов и источников их формирования (с учетом 

характера кругооборота) можно представить так: 
ДА=ДП, т.е. ДА=СК+ДЗ 

ТА=КЗ, т.е. СЧ+ВЧ=КЗ 

Однако при таком подходе, когда долгосрочные активы 

формируютя за счет собственного капитала и долгосрочных кредитв, а 

оборотные активы, имеющие быструю скорость оборота, – только за 

счет краткосрочных источников, слишком высока вероятность риска 

ликвидности, а возможность маневрирования ресурсами в процессе 

хозяйственной деятельности весьма ограниченна. Такая «идеальная» 

модель финансирования текущих активов нереальна и нецелесообразна 

из-за большой длительности оборота текущих активов. 

Другой моделью финансирования может быть подход, 
основанный на обеспечении постоянной системной части оборотных 

активов за счет долгосрочных источников финансирования, а 

варьирующей части-за счет краткосрочных ресурсов. Данную 

“агрессивную” модель стратегии финансирования текущих активов 

можно представить следующими уравнениями:  

ДА+СЧ=СК+ДЗ 

ВЧ=КЗ 
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Эта модель ориентирована на обеспечение текущих активов 

собственным капиталом по минимуму лишь в системной части. Она 

также сопряжена с высоким риском ликвидности, но начительно 

меньше, чем при идеальном подходе. 

«Консервативная» модель предполагает, что не только 

системная, но и варьирующая часть обеспечивается собственным 

капиталом (по принципу максимальности). В этом случае предприятие 

не несет риска потери ликвидности, но такой подход трудно 

осуществим на практике и снижает эффективность 

использованияоборотных средств. 

Наиболее жизнеспособной считается “компромиссная” модель 
формирования активов. Она основывается на том, что все долгосрочные 

активы, системная и определенная (до 50 %) часть варьирующих 

оборотных активов должны формироваться за счет долгосрочных 

пассивов, а примерно половина варьирующей части оборотных активов 

обеспечивается за счет краткосрочной задолженности. Эта модель 

выражается уравнением: 

ДА+СЧ+0,5ВЧ=СК+ДЗ 

0,3 ВЧ=КЗ 

Следовательно, в компромиссной модели собственный капитал 

формирует всю системную и половину варьирующей части оборотных 

активов. Выбор одной из перечисленных стратегий финансирования 
текущих активов определяются многими факторами: характером 

основной (обычной) деятельности, уровнем рентабельности, 

состоянием финансовой дисциплины, временем года, кредитной 

политикой поставщиков, деловой активностью хозяйствующего 

субъекта (уровнем его финансового менеджмента), общим состоянием 

экономики и др. 

Деятельность фермерских хозяйств в Республике Узбекистане, 

специализирующихся на производстве животноводческой или 

растениеводческой продукции, в разной степени испытывает влияние 

сезонности сельскохозяйственного производства. Это непременно 

сказывается на колебании соотношения собственных и заемных 

источников финансового обеспечения текущей деятельности. 
Необходимый уровень собственных и приравненных к ним средств, как 

правило, имеют хозяйства с высоким уровнем рентабельности и 

соблюдающие финансовую дисциплину. Заемные источники они 

привлекают лишь в особо напряженные периоды года (например, в 

разгар полевых работ), а просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. Недостаточная рентабельность и неустойчивое 

финансовое положение, напротив, обусловливают высокий удельный 
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вес кредиторской (в том числе и просроченной) задолженности и 

низкий, а иногда и полное отсутствие) – собственных оборотных 

средств. 

Соотношение собственных, привлеченных и заемных 

источников подвержено внутригодовым колебаниям из-за сезонности 

сельского хозяйства. В первом полугодии больше объем заемных 

средств и кредиторской задолженности, так как происходит нарастание 

затрат в незавершенном производстве растениеводческой отрасли. Во 

втором полугодии осуществляется массовый сбор урожая 

сельскохозяйственных культур, увеличиваются прирост массы 

животных и надои молока, растет выручка от реализации продукции 
(большими темпами, чем в первом полугодии). Сельскохозяйственные 

предприятия начинают активнее погашать задолженность банку по 

кредитам. В этом же периоде товаропроизводители получают больше 

прибыли от продажи продукции. Поэтому возрастает удельный вес 

собственных ресурсов в общей сумме источников формирования 

оборотных активов. 

Снижению потребности в кредитах и займах (самых 

дорогостоящих ресурсах) способствует умелое заключение договоров 

на покупку производственных запасов, завершение расчетов с 

поставщиками в оптимальные сроки. Для этого необходим высокий 

уровень финансового менеджмента предприятия. 
Определенное влияние на формирование состава и структуры 

оборотных средств оказывает государство. Развитый кредитный рынок, 

применение льготных кредитных условий для фермерских хозяйств и 

другие благоприятные внешнеэкономические факторы дают 

возможность своевременно и в необходимом объеме использовать 

краткосрочный кредит, направляя амортизацию и прибыль на 

обновление устаревших основных фондов. 

Рациональное соотношение собственных и заемных источников 

обеспечения текущей деятельности – главная цель финансовой службы. 

Приемы и методы ее достижения индивидуальны для каждого 

предприятия. Для оценки соотношения собственного и заемного 

капитала используют коэффициенты маневренности, обеспеченности 
собственными оборотными средствами, эффекта финансового рычага. 

Эффект финансового рычага показывает возможность приращения 

рентабельности собственного капитала благодаря использованию 

кредита. 

В целях совершенствования структуры источников оборотных 

активов фермерских хозяйств в Республике Узбекистане предлагаем 

следующие меры: 
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- ежегодно определять плановую потребность в собственном 
оборотном капитале и формировать соответствующий его размер; 

- повышать деловую активность, позволяющую снижать до 
минимума потребность в собственном оборотном капитале (увеличивая 

оборачиваемость оборотных активов); 

- привлекать заемные средства, основываясь на цене 
собственного заемного капитала, соблюдая при этом основные 

принципы кредитования; 

- не допускать образования просроченной кредиторской 
задолженности, умело управлять кредиторско–дебиторской 

задолженностью и т.п. 
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Постановка проблеми. Процес формування 

зовнішньоекономічних відносин в агарному секторі відбувається під 

впливом сучасних тенденцій та потреб світового ринку. З огляду на 

прогресуючі кон’юнктурні зміни, серед ключових факторів впливу 

можна виокремити такі, як: посилення вимог до якості і безпечності 
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агропродовольчої продукції, підвищення галузевого рівня 

інноваційності та технологічності, забезпечення конкурентних 

перевагах агропродовольчої продукції, екологізація сфери 

агровиробництва, гармонізація вітчизняних стандартів з міжнародними 

і європейськими, оптимізація та забезпечення відповідності структури 

агропромислового експорту попиту інших країн тощо. Закріплення 

позицій України на світовому ринку з кожним роком стає все 

очевиднішою, про що свідчить той факт, що аграрна продукція формує 

основну частину зовнішньої торгівлі.  

В останні роки відзначається стрімкий розвиток експорту за 

рахунок нарощування його обсягів, розширення географії та 
асортименту агропродовольчої продукції. Частка української 

агропродукції у загальному ВВП України становить 17%, з яких 12-13% 

– сировина та 4% забезпечує перероблена продукція. у загальному 

обсязі українського експорту питома вага сільськогосподарської 

продукції та продовольства (група 1-24 УКТЗЕД) становить близько 

40%. У вартісному виразі експорт агропродовольчої продукції зріс у 10 

разів, з 1,8 млрд дол. США у 2001 р. до 18,6 млрд дол. США у 2018 р., 

або з 11,8% до 39,3%. У 2018 р. відкрилося 85 нових ринків за різними 

видами продукції. Географія експорту доповнилася такими країнами, 

як: Албанія, Гонконг, Королівство Марокко, Республіка Гана та ін., 

куди постачається м'ясо птиці. До Республіки Македонія експортується 
молочна продукція та комбікорми, до ОАЕ - живі вівці та кози, до 

Туніської Республіки - м'ясо птиці, до Туреччини - м’ясо великої рогатої 

худоби, до Чорногорії - яйця та яєчні продукти тощо [2]. 

Експортоорієнтована політика є основним пріоритетом при 

формування бюджету країни та спрямована на адаптацію до світових 

стандартів виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції.  

Водночас, не виключені проблеми, що провокуватимуть 

ймовірність уповільнення темпів економічного розвитку аграрного 

сектора та у майбутньому вийдуть на поверхню. Доказом виникнення 

цих проблем, є сучасні негативні тенденції, які все впевненіше 

закріплюються в аграрному секторі. Зокрема, по-перше, звуженість 

експортної спеціалізації, особливо в галузі тваринництва, яка 
обмежується декількома видами продукції. Основні товарні сегменти 

складають такі види продукції, як м'ясо птиці і яйця. Так, приріст 

поголів’я свійської птиці у 2018 р. склав в цілому в Україні 2,9%, у 

корпоративному секторі - 4,9%. За підсумками минулого року приріст 

виробництва яєць склав 4,1% в цілому в Україні та 6,4% - на 

підприємствах підгалузі; по-друге, продукція тваринництва 

витісняється рослинницькою складовою. У ТОП-3 експортних 
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продукти входять зернові культури (36,2%), рослинні олії (25,1%), 

насіння олійних культур (11,3%). При цьому ТОП-5 країн-імпортерів 

вітчизняної продукції виступають: країни Азії (42,6%), ЄС (32,4%), 

африканські країни (14,2%), СНД (7,6%), США (0,4%). За результатами 

2018 р. експорт тваринницької продукції становив 1,4 млрд дол. США, 

або усього 7,4% у загальному експорті агропродовольчої продукції [2]. 

На тлі нарощування обсягів експорту рослинницької продукції, цей 

показник залишається на низькому рівні; по-третє, малі та середні 

підприємства (МСП) аграрного бізнесу “не дотягуються” до умов, які 

створюються для великомасштабних підприємств (агрохолдингів). 

Вони практично не забезпечені необхідними інституційними, 
нормативно-правовими, організаційно-технічними та соціальними 

умовами підтримки у якості експортерів продукції. Оскільки основний 

земельний банк 5,62 млн га належить агрохолдингам, яким і відводиться 

основна роль у формуванні спеціалізації зовнішньоекономічної 

діяльності, МСП залишаються меншою мірою ринково потужними; по-

четверте, процес адаптації таких підприємств до встановлених 

міжнародних і європейських норм (НАССР тощо) відбувається 

повільними темпами, хоча такі норми стають однаковими як для 

зовнішнього, так і для внутрішнього ринку; по-п’яте, обмеженість 

доступу до світового ринку МСП внаслідок незначного обсягу квот в 

рамках Угоди про ПВЗВТ між Україною та ЄС. Так, квоти на поставки 
цих товарів на ринки країн-членів ЄС, швидко вичерпуються, оскільки 

вони не є великими та діють за принципом “перший прийшов - перший 

пішов”. Із загальної кількості МСП, частка суб’єктів ЗЕД надзвичайно 

низька та не відображена у загальнодоступних статистичних даних. 

Отже, виникає питання – чи взагалі МСП офіційно беруть, або 

спроможні взяти участь у зовнішньоекономічній діяльності як 

самостійні гравці ринку?  

Виклад основного матеріалу. Відсутність можливістю продажу 

агропродовольчої продукції через неналежну вертикальну координацію 

та неналагодженість спеціальних механізмів постачання (контракти, 

контакти тощо), з одного боку, та недостатній рівень капіталізації, з 

іншого боку – основні гальмівні чинники розвитку фінансової та 
експортної діяльності МСП. Насамперед, для фермерів, земельні і 

фінансові ресурси – основні пріоритети виробничої діяльності. Проте, 

питання продажу землі в процесі вирішення, а за умови володіння 

землею на орендних принципах не менш, ніж 500 га, банки 

відмовляються від будь-яких фінансових відносин і зобов’язань 

відносно МСП. Спеціальні кредитні фонди, за прикладом країн-членів 

ЄС, в Україні відсутні. За підсумками 2018 р. обсяг фінансової 
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підтримки підприємств аграрного сектора склав 6,3 млрд грн, у т.ч 

розвиток фермерства профінансовано на 1 млрд грн; 2,0 млрд грн. – 

бюджетні дотації, майже 1,0 млрд грн спрямовано на здешевлення 

вітчизняної сільськогосподарської техніки [4].  

Як правило, банківські кредити виробники агропродовольчої 

продукції отримують за цільовим призначенням. Це три цілі: 1) для 

поповнення обігових коштів терміном до 2 років; 2) для придбання 

техніки й обладнання терміном на 5 років; 3) на будівництво об’єктів 

інфраструктури, наприклад, елеваторів. Проте, ці інвестиції, в 

основному, призначені для підприємств великомасштабного бізнесу, 

тобто для агрохолдингів. Причини існуючої різниці в умовах 
кредитування агрохолдингів та малих і середніх агропідприємств 

безпосередньо пов’язані з термінами дії кредиту: МСП залучають 

обігові кредити на строк 12-18 місяців, у той час, як великі 

підприємства, переважно на 1-3 місяці. Відповідно існуюча кредитна 

різностроковість означає, що кредити від 1 до 3-х місяців у середньому 

дешевші [3]. Існують деякі банківські кроки, які свідчать про 

покращення фінансової політики відносно МСП. Так, дев’ять 

українських банків надали кредити найменшим фермерським 

господарствам у розмірі 25-65 тис грн. Для порівняння: великим 

аграрним підприємствам було надано кредитів в обсязі - 280-620 млн 

грн [1]. 
Такий підхід до укріплення фінансового стану МСП є занадто 

однобоким, а рівень державної підтримки замалим. Цілі і необхідність 

фінансового забезпечення МСП очевидні, водночас відповідного 

механізму формування рівня капіталізації не існує. 

Висновки. Враховуючи зростаюче значення МСП в цілому для 

економіки України і аграрного сектора, зокрема, а також необхідність 

посилення їх ролі у зовнішньоекономічній діяльності, слід визначити 

реальні фінансові перспективи розвитку малого і середнього бізнесу. 

Вони мають включати: - розширений перелік банківських продуктів як 

для суб’єктів господарської діяльності аграрного сектора; - механізм 

(правила, норми, інструменти) широкого доступу до ринку землі (за 

умов його дії); - створення ліквідних застав; - формування фінансової 
грамотності та культури ведення звітності; - організацію системи 

навчання малих і середніх аграрних товаровиробників через держані 

інституції та фінансову підтримку; - чітку фінансову шкалу градації 

віднесення товаровиробників до групи “малі та середні” (можливо за 

нормами країн-членів ЄС) тощо. Без достатнього фінансового ресурсу 

МСП не зможуть скласти конкуренцію підприємствам великого 

аграрного бізнесу. 
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д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту, 

Державний університет «Житомирська політехніка»,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження 

обумовлена швидкими темпами розвитку ринків капіталу та появою все 

нових фінансових інструментів, ускладненням їх структури та виходом 

за межі регулюючого впливу наглядових органів. Дискусійні питання 

сутності, ідентифікації похідних фінансових інструментів, а також 

окремих їх видів, створюють суттєві проблеми щодо їх оцінки, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://agropolit.com/spetsproekty/391-finansova-simka--osnovni-sposobi-otrimati-koshti-dlya-rozvitku-agrarnogo-biznesu
https://agropolit.com/spetsproekty/391-finansova-simka--osnovni-sposobi-otrimati-koshti-dlya-rozvitku-agrarnogo-biznesu
https://agropolit.com/news/6229-fermeri-mojut-postrajdati-vid-novih-koruptsiynih-shem
https://agropolit.com/news/6229-fermeri-mojut-postrajdati-vid-novih-koruptsiynih-shem
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правильності відображення в обліку та застосування заходів 

регулюючого впливу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різновиди похідних 

фінансових інструментів розглядали у своїх працях Ф.Д. Фабоцці, Жан 

Жоб де Вріз Роббе та Поль Алі, А.Б. Фельдман, Дж. Сінкі молодший, 

Х.П. Бер, Л. Примостка, С.З. Мошенський, О.В. Дзюблюк, Л.В. 

Кузнєцова та інші. Однак, на сьогодні, відсутні єдині підходи до 

трактування сутності похідних фінансових інструментів. Крім того, 

розбіжності щодо трактування похідних фінансових інструментів 

мають місце і у вітчизняному законодавстві. 

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі поняття 
“похідні фінансові інструменти” досить часто ототожнюють з поняттям 

“похідні цінні папери”, “вторинні цінні папери”, “деривативи”, 

“гібридні фінансові інструменти” та “гібридні цінні папери”. 

Взаємозаміна понять призводить до практичних проблем ідентифікації 

конкретного похідного фінансового інструменту, порядку його оцінки 

та відображення в системі бухгалтерського обліку, а також порядку 

формування відповідних резервів для покриття ризиків за ним. 

Розглянемо трактування концептуальних понять у МСБО та 

МСФЗ. Ключовим поняттям у МСБО є поняття “фінансовий 

інструмент”, під яким розуміють “…будь-який контракт, який 

приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта 
господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу 

у іншого суб'єкта господарювання” [3]. Виходячи із сутності поняття, 

воно включає як строкові контракти (деривативи), так і традиційні цінні 

папери, оскільки і ті, й інші призводять до виникнення фінансового 

активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання – 

у іншого. У МСФЗ 9 “фінансові інструменти” наводиться визначення 

поняття “похідний інструмент (derivative)”, що визначається як 

“…фінансовий інструмент або інший контракт у межах сфери 

застосування цього Стандарту, який має всі три такі характеристики: а) 

його вартість змінюється у відповідь на зміни визначеної ставки 

відсотка, ціни фінансового інструмента, товарної ціни, валютного 

курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу 
кредитоспроможності, або іншої змінної величини, за умови, що у 

випадку нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є 

специфічною для сторони контракту (що іноді називають базовою); б) 

який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових чистих 

інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів 

контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни 

ринкових факторів; в) який погашається на майбутню дату”[4].  
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Що стосується вітчизняного законодавства, то фінансові 

інструменти в ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” трактують як 

“…цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові 

контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в 

майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного 

курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), 

опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із 

зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що 

передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)” 

[2]. Тобто, вітчизняне законодавство дає перелік фінансових 

інструментів, до яких належать як цінні папери, так і строкові 
контракти. При цьому, під цінним папером розуміють “документ 

установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове 

або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного 

папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний 

папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а 

також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним 

папером іншим особам” [2]. Тобто, до цінних паперів можуть 

відноситись ті фінансові інструменти, які випускаються на основі емісії, 

посвідчують грошове або інше майнове право. Отже форвардний 

контракт не може бути цінним папером. Крім того, закон також трактує 

поняття “похідні цінні папери”, під якими розуміють цінні папери, 
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи 

продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, 

інших фінансових та/або товарних ресурсів [2].  

Поняття “дериватив” визначене у Податковому кодексі України 

(ПКУ) та трактується як: “…стандартний документ, що засвідчує право 

та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, 

матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним 

умовах” [5]. До деривативів, відповідно до ПКУ, відносять: своп,  

опціон, форвардний контракт та ф’ючерсний контракт. При цьому, 

визначальним є той факт, що у визначеннях жодного з деривативів не 

звучить ототожнення з цінним папером. Зокрема, своп визначається як 

“цивільно-правова угода…”; опціон трактують як “цивільно-правовий 
договір…”; форвардний контракт – як “стандартизований цивільно-

правовий договір…”, а ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) – як 

“стандартизований строковий контракт…”[5].  

Висновки. Спираючись на результати проведеного аналізу, 

можна зазначити, що найширшим поняттям серед досліджуваних є 

поняття “похідні фінансові інструменти”, вдале трактування якого 

наведене в глосарії банківської термінології НБУ, а саме: «похідні 
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фінансові інструменти (деривативи) (derivative financial instruments 

(derivatives) – фінансові контракти або фінансові інструменти, що 

походять із (базуються на) інших фінансових інструментів(ах), які 

називають базовими інструментами. Основою такого фінансового 

інструменту (контракту) можуть бути активи (наприклад, товари, акції, 

житлові застави, нерухоме майно, облігації, позики), індекси (на 

відсоткові ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси споживчих 

цін) або інші умови. Кредитні деривативи походять від позик, облігацій 

чи інших форм кредитування» [1].  

Однак, результати проведеного дослідження не дозволяють 

поширити термін “деривативи” на всі види похідних фінансових 
інструментів, тому в основу класифікації закріплюємо найширше 

поняття «похідні фінансові інструменти», які в свою чергу поділяються 

на похідні цінні папери та строкові контракти (деривативи). При цьому, 

під деривативами потрібно розуміти строкові контракти у формі 

стандартного документу, що засвідчує право та/або зобов’язання 

придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах або 

зобов’язання здійснити виплати у результаті настання кредитної події. 

Основними ж ознаками похідних цінних паперів є такі особливості: 1) 

їх випуск здійснюється на основі емісії; 2) вони посвідчують право на 

інші цінні папери (гібридні) або право на отримання доходів що 
генерують їх забезпечення (інструменти сек’юритизації); 3) 

передбачають регулярне отримання фіксованого доходу та/або доходу 

від зміни їх ринкової вартості (дохід у вигляді курсової різниці). 

Список використаних джерел 

1. Глосарій банківської термінології. Національний банк України. URL: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545 

2. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32) 

Фінансові інструменти: подання. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#n27 

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) Фінансові 
інструменти. URL: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/929_016?find 

=1&text=%F4%B3%ED%E0%ED%F1%EE%E2%E8%E9+%B3%ED

%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2 

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010, № 2755-VI URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2?text=%E4%E5% 

F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2?text=%E4%E5%25%20F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2?text=%E4%E5%25%20F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2


Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

163 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Сіренко Наталя, 
д. е. н., професор,  

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Мікуляк Катерина, 

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Миколаївський національний аграрний університет 

м. Миколаїв, Україна 

За сучасних умов розвитку регіонів виникає необхідність 

постійного розширення прав громад у соціально-економічній сфері та 

забезпечення їх фінансовими ресурсами. Впровадження нового 

формату «центр – регіон – громада» потребує всебічного врахування 

інтересів усіх ланок та забезпечення інноваційно-інвестиційного 

стимулювання їх розвитку, адже соціально-економічний розвиток 
залежить від ефективності організації інвестиційного процесу.  

Питанням інноваційно-інвестиційного стимулювання розвитку 

регіонів приділяли увагу науковці, серед яких: Н. О. Андрусяк [1], 

М. І. Стегней [6], Т. Г. Затонацька [4] та ін. Дослідженню проблем 

інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів присвячено праці 

вітчизняних науковців, до числа яких належать: О. Ю. Бобровська [2], 

О. І. Волот [3], Б. І. Пшик [5] та ін.  

Розвиток регіонів у ринковому середовищі повинен 

забезпечуватись поєднанням виробничого та територіального 

інноваційного потенціалу з метою створення інвестиційної 

привабливості [6]. Інфраструктура інноваційного розвитку регіону 
повинна виконувати завдання, котрі виходять за межі виключно 

інноваційної активності, до яких належать: 

 патентування та стандартизація інноваційної продукції та 

технологій; 

 забезпечення матеріально-технічної бази розробки та розвитку 

інновацій, як у наукових установах, так і на підприємствах регіону; 

 надання консультативної, комунікаційної та інформаційної 

підтримки підприємствам-новаторам в частині обліку, аудиту та 

просування на ринку; 

 створення кадрового потенціалу інноваційного розвитку регіону; 
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 організаційний супровід пошуку, розподілу та руху фінансових 

ресурсів в розвиток інновацій; 

 створення інноваційної мережі, інформування про гранти, 

міжнародні програми, коворкінг-центри; 

 технологічна та виробнича підтримка інноваційної діяльності, 

збір та тестування експериментальних зразків [1]. 

Розробка напрямів інвестиційно-інноваційного розвитку 

регіонів у ринковому середовищі ґрунтується на попередньо визначеній 

системі цілей і задач. При цьому, формування таких цілей здійснюється 

на основі ресурсів, наявних в регіоні, перспектив галузевого розвитку 

та можливих обсягів інвестування. 
Ми погоджуємося з думкою Н. О. Андрусяк [1], що на кожному 

етапі розробки та реалізації напрямів забезпечення інвестиційно-

інноваційного розвитку регіонів повинні бути враховані елементи їх 

пластичності та можливості оперативно й адекватно реагувати на зміни 

в ринковому середовищі, науковій та технічній кон’юнктурі.  

 
Рис. 1. Напрями інноваційно-інвестиційного стимулювання  

розвитку регіонів у ринковому середовищі 

Джерело: побудовано з використанням [1]. 

Першочергові напрями інвестиційного та інноваційного 

розвитку регіонів (рис. 1) залишаються мінливими, зважаючи на значну 

Напрями інноваційно-інвестиційного стимулювання розвитку регіонів у 

ринковому середовищі 

Створення передумов 

інноваційного розвитку 

Зміна галузевої структури в 

напрямі інвестиційно-
привабливих та інноваційно-

перспективних видів 

діяльності 

Збільшення обсягів 

капіталовкладень місцевих 
бюджетів в інфраструктурні 

та соціальні об’єкти 

Створення сприятливих 
адміністративних, 

економічних та політичних 
умов у рамках місцевого 

самоврядування 

Забезпечення бізнес-комунікації 
підприємств-інноваторів, 

створення відповідних 
кластерів та лобіювання їх 

інтересів на макрорівні 

Інформаційний та організа-

ційний супровід інноваційної 
діяльності, просвітницька та 

популяризаційна робота 

Підтримка розвитку науки і 
техніки в регіоні, сприяння 

створенню науково-
технологічних парків та 

інноваційної інфраструктури 
  

Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 
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різницю інноваційної активності та повинні бути адаптовані для 

конкретних потреб регіону [1]. 

Ефективна діяльність суб’єктів інновацій у регіональному 

аспекті передбачає: співпрацю та кооперацію регіональних 

технологічних та індустріальних кластерів; участь у спільних 

технологічних і наукових проєктах та дослідженнях; оптимальне 

використання державного та місцевого бюджету; узгоджену роботу 

державних органів влади, відповідальних за розвиток і реалізацію 

національної наукової та інноваційної політики [6]. 

Для забезпечення ефективного розвитку регіонів необхідно 

максимально використовувати наявний інноваційно-інвестиційний 
потенціал, що дозволить посилити конкурентні переваги вітчизняної 

економіки, відкрити можливість інтеграції в глобальні інтеграційні 

процеси, забезпечити випереджальні темпи економічного зростання 

відносно розвинених країн світу і створити економічне підґрунтя для 

запровадження високих соціальних стандартів у ринковому 

середовищі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  

НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛІССЯ 

Тараріко Юрій,  

д.с.-г.н., професор, завідувач відділення агроресурсів  
та інформаційних технологій 

Лукашук Віта,  

к.с.-г.н., науковий співробітник,  

Інститут водних проблем і меліорації НААН,  

м. Київ  

Сучасна система аграрного виробництва в України, основною 

орієнтацією якої є виробництво зерна, обумовлює посилення 

деградаційних процесів в агроекосистемах та збільшення потреби в 

промислових ресурсах та енергії. В умовах їх високої вартості вкрай 

обмежено використовуються поновлювані енергетичні джерела. Станом на 

1990 р. щільність поголів’я сільськогосподарських тварин складала 0,81 

умовних голів на гектар ріллі (ум. гол./га), в т. ч. великої рогатої худоби – 
0,57 ум. гол./га. Станом на 2017 р ці показники відповідно становили 0,29 і 

0,11 ум. гол. /га. При цьому площа кормових в структурі посівних площ 

знизилася з 12,0 до 2,3 млн га або з 37 до 8%, а площа зернових і олійних 

зросла з 16,7 до 23,8 млн га або з 52 до 84% [1].  

В результаті такої трансформації змінилися і обсяги отримання 

продукції тваринництва. Так, Україна за виробництвом основних видів 

тваринницької продукції в 1990-1991 рр. займала одне з провідних місць 

в Європі. Нині споживання молока і молочних продуктів у порівнянні з 

1990 роком зменшилось з 373 до 214 кг., а м’яса і м’ясопродуктів 

відповідно – з 68,2 до 50,6 кг [2]. За категоріями продовольчої безпеки 

Україна займає 50 місце за економічною доступністю харчових 
продуктів, 65 – за їх фізичною доступністю і 42 – за якістю та 

безпечністю їжі [3].  

При цьому останні дослідження показали, що середня 

прибутковість продукції рослинництва по Україні дуже низька і в зоні 

Полісся складає 80 у.о./га, в Лісостепу коливається в межах 45-380 

у.о./га з середнім значенням 190 у.о./га і в Степу відповідно 30-190 та 

110 у.о./га [4-6]. Такі коливання пояснюються змінними умовами 

зволоження нестабільність яких посилюється. Статистичний аналіз 

метеорологічних даних свідчить про підвищення в останнє десятиріччя 

температури повітря по регіонах України за квітень-вересень – на 1,6-
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2,3 оС, що призводить до формування негативного кліматичного 

водного балансу навіть в зоні Полісся [7].  

Завданням даного дослідження було встановити реальний 

потенціал прибутковості сільськогосподарських угідь та можливості 

забезпечення населення доступними і якісними продуктами харчування 

за рахунок раціонального використання найбільш продуктивних 

меліорованих земель, зокрема в зоні Полісся. 

Перехід на засади аграрного виробництва, що забезпечують 

високий рівень його прибутковості, передбачає опрацювання і 

реалізацію перспективних сценаріїв галузевої структури аграрного 

виробництва з розвинутим молочним скотарством із щільністю 
поголів’я 1-2 ум. гол./га, продуктивністю тварин ВРХ по молоку 8-10 

тис. кг/га з його високими жирністю і білковістю, біоенергетичними 

комплексами з трансформацією усіх відходів у біогаз і біогумус, з 

глибокою переробкою сировини і зберіганням кінцевої продукції до 

вигідної реалізації, замкненими циклами біогенних елементів. Тобто це 

повинна бути достатньо складна міжгалузева оптимізація, коли відходи 

однієї її складової є цінною сировиною для іншої з одночасним 

отриманням значних обсягів готової для споживання продукції 

тваринництва, технічної сировини, тепло- та електроенергії та 

заощадженням при цьому значної кількості мінеральних добрив. 

Головні переваги такої біоенергетичної системи полягають в 
різноманітності продукції та стійкості до несприятливих кон’юнктур в 

умовах ринку, у низькій собівартості продукції за повного 

енергетичного самозабезпечення та у можливості її екологічної 

сертифікації за обмеженого застосування агрохімікатів.  

Так, наприклад, за оптимізації водно-повітряного і поживного 

режимів осушуваних земель в Житомирському Поліссі продуктивність 

ріллі залежно від складу культур в сівозміні можна збільшити до 150-

180 ц к. од./га. На органогенних ґрунтах передбачається вирощування 

найбільш адаптованих до цих умов багаторічних і однорічних трав, на 

мінеральних – кукурудзи, люпину і конюшини. На Поліссі 

продуктивність 1 га ріллі окремих кормових культур значно вище ніж 

зернових, тому за розвинутої галузі тваринництва, зерно вигідніше 
закуповувати ніж вирощувати. На найбільш родючих, окультурених 

ґрунтах перспективним є вирощування лікарських рослин, технічних, 

плодово-ягідних, горіхо-плідних культур. За використанні районованих 

сортів чистий дохід може становити 4 тис. у.о. з одного гектара. 

Вирощування льону, за умови організації власної переробки сировини, 

дає змогу отримувати до 3 тис. у.о./га при капітальних затратах на рівні 

5 тис. у.о./га. 
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Один з перспективних варіантів міжгалузевої оптимізації 

аграрного виробництва на площі 10 тис. га орних земель наведено на 

рисунку 1. За формування біоенергетичних різногалузевих 
меліорованих агроекосистем більша частина фінансових вкладень 

(більше 3,5 тис. у.о.) припадатиме на відновлення роботи меліоративної 

системи (МС), модернізацію її з точки зору можливості двостороннього 

оперативного регулювання водно-повітряного режиму грунту, що 

базується на засадах підвищення водозабезпеченості шляхом 

акумуляції місцевого поверхневого та дренажного стоку. На площі 10 

тис. га капітальні затрати по цій статті складуть 35,3 млн у.о., що дасть 

можливість отримати близько 110 тис. т зеленої маси на сіно, сінаж і 

силос, 50 тис. т соломи і стебел кукурудзи та майже 40 тис. т зерна. Для 

їх зберігання потрібно побудувати сховища для основних кормів – 

майже 8 млн у.о. і змонтувати елеватор – 1 млн у.о. Така кількість кормів 

дасть змогу мати майже 11 тис. дійних корів з відповідною кількістю 

Рис. 1. Схема перспективної біоенергетичної системи аграрного 

виробництва на меліорованих землях Полісся площею 10 тис. га 

СХОВИЩА 

 

МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО, 10000 га   

2000 га 6000 га 2000 га 

Льон 
1,5 т волокна, 0,5 т насіння  

Кукурудза  
6,4 т/га зерна, 8,3 т/га стебел 

Кормові 
53,6 т/га зеленої маси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             – Трансформація рослинної біомаси 

             – Органічні добрива (біогумус 30% вологості)          

             – Виробничі витрати 

1 – Кісткове борошно 

             –  Зберігання 

             –  Переробка 

             –  Готова продукція 

2 – Обрат 

 

ВИРОБНИЦТВО 

КОМБІКОРМУ  

 40 тис. т 
ТВАРИННИЦТВО 

1,83 ум.гол. на 100 га 

ріллі 

ЕЛЕВАТОР 

40 тис. т 

зерна 

 

45 тис. т  

БІОГУМУС 

4,4 т/га 

N – 77% 

Р – 92% 

К – 99% 

 

 

50 тис. т стебла 

6220 т 

ВЕРШКИ 

0,62 т/га 

 

125 млн у.о. 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

12,5 тис. у.о./га 

1 

157 тис. т зелена маса 

5960 т 

ТВЕРДІ  

СИРИ 

0,60 т/га 

 

1136 т 

 М’ЯСО 

0,11 т/га 

 

ПЕРЕРОБКА 
2 

БІОГАЗОВА  

УСТАНОВКА 

на 260 тис. т 

відходів 

м’ясо молоко 

111 млн кВт-год. 

ЕНЕРГІЯ 

11,1 тис. кВт-год/га 

20 млн у.о. 30 млн у.о. 

 ПЕРЕРОБКА 

ВОЛОКНА 

3 тис. т 

1500 т 

НИТКА 

1400 т 

ШПАГАТ 
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молодняку для утримання яких на тваринницькі приміщення 

знадобиться витратити майже 26 млн у.о., на придбання маточного 

поголів’я – більш як 20 млн у.о. За середньої продуктивності дійної 

корови 9 тис. л на рік валове виробництво молока сягне майже 100 тис. 

т для переробки якого потрібно поставити переробний модуль вартістю 

8 млн у.о. За створення такої галузі тваринництва буде накопичуватися 

велика кількість різних відходів і для їх переробки потужність 

біогазової установки (БГУ) становитиме майже 60 тис. т сухої речовини 

на рік, що потребує 16 млн у.о. В цілому потреба у фінансуванні всієї 

повністю збалансованої біоенергетичної інфраструктури складе 125 

млн у.о. (табл. 1).  
Таблиця 1. Потужності, вартість перспективної інфраструктури, 

виробництво та реалізація продукції 

Складові інфраструктури 
Показники 

одиниці обсяги млн у.о. 

Механізація тис. га 10 3,5 

Елеватор тис. т 40 1,0 

Ферми тис. голів 17 25,9 

Обладнання для МТФ тис. голів 8,5 2,2 

Маточне поголів’я тис. голів 8,5 20,4 

Переробка молока тис. т 95 7,7 

Переробка м’яса тис. т 2,8 0,9 

Біогазова установка тис. голів 15 15,6 

Переробка волокна тис. т 3 3,4 

Склади для продукції тис. т 13 0,5 

Сховища для кормів тис. м2 80 7,9 

Сховища для добрив тис. м2 11 1,1 

Меліоративна система тис. га 10 35,3 

Разом, млн у.о.   125,3 

 

Це дасть змогу в єдиному технологічному циклі виробляти 

льняного волокна 3 тис. т, вершків – 6,2, сирів – 6,0, м’ясопродуктів – 

1,5 тис. т, електроенергії – 50 млн кВт-год, теплоенергії – 60 тис. Гкал, 
з економією 3,7 тис. т аміачної селітри, 2,6 тис. т суперфосфату та 2,2 

тис. т калію хлористого. Тобто щорічно з 1 гектара 

сільськогосподарських угідь можна отримувати водночас 1,36 т 

продуктів тваринництва, 1,4 тис. м3 газу-метану, а також 0,3 т нитки і 

шпагату. При цьому за межі агроекосистеми будуть відчужуватися 

тільки складові повітря: вуглець, кисень, водень і азот у складі 

вуглеводів, жирів, білків і вуглеводнів з рециркуляцією азоту - 80%, 
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фосфору - 90%, калію – 100% і щорічною економією 300 кг д.р./га 

мінеральних добрив. Їх можна також віднести до виробленої продукції, 

оскільки якщо б винесені з грунту макро- і мікроелементи 

відчужувалися за межі землекористування, їх довелось би обов’язково 

компенсувати промисловими мінеральними туками щоб забезпечити 

заплановану біопродуктивність сівозміни. 

Найбільший внесок у формування валового доходу належить 

продукції тваринництва – майже 80 млн у.о., технічна продукція 

даватиме більше 31 млн у.о. та біоенергетичні ресурси – 10 млн у.о. 

загальною сумою, з врахуванням заощаджених добрив, 124,2 млн у.о. 

За створення замкнутих циклів макро- і мікроелементів, 
систематичного знезараження всієї біомаси на біоенергетичних 

комплексах і оптимізації сівозмінного фактору буде здійснено перехід 

на засади «органічних» землеробства і виробництва. Тобто за 

екологічної сертифікації отриманих продуктів харчування валовий 

дохід можна істотно збільшити (табл. 2). 

Таблиця 2. Виробництво і реалізація продукції 

Продукція 
Показники 

одиниці обсяги млн у.о. 

М'ясо тис. т 1,14 7,2 

Сири тис. т 5,96 45,9 

Вершки тис. т 6,22 26,4 

Електрика млн кВт-год 51,2 7,3 

Тепло  тис. Гкал 59,8 3,4 

Нитка тис. т 1,5 20,4 

Шпагат тис. т 1,4 11,0 

Азот тис. т ф.р. 3,73 1,0 

Фосфор тис. т ф.р. 2,57 0,8 

Калій тис. т ф.р. 2,14 0,8 

Разом 124,2 

 

Для визначення чистого прибутку необхідно встановити обсяги 

технологічних або виробничих витрат. Приймалося, що середня 

собівартість основних кормів становить 14 у.о./т, концентрованих – 160 

у.о./т, інші витрати на утримання тварин – 150% від вартості кормів, 

переробка молока і м’яса – 20% від їх собівартості, вирощування і 

переробка волокна льону – 2,9 тис. у.о./т, обслуговування БГУ і МС – 

0,9 млн у.о. на рік, що в сумі на весь технологічний цикл разом з ПДВ 

складає 50,8 млн у.о. 
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Таким чином, у разі залучення інвестиційних ресурсів в обсязі 

12,5 тис. у.о./га для створення біоенергетичної інфраструктури на площі 

10 тис. га очікуваний чистий прибуток буде на рівні 7 тис. у.о./га, що 

дасть змогу компенсувати понесені фінансові витрати за 2 роки (табл. 

3). Можливі також варіанти розвитку на основі поступового 

вдосконалення галузевої структури і збільшення чистого прибутку. При 

цьому очевидно, що найвищу віддачу на одиницю виробничих затрат 

рослинницька спеціалізація забезпечує на засадах меліоративного 

землеробства з пріоритетом вирощування льону та переробки його 

сировини з чистим прибутком 2,2 тис. у.о./га і рентабельністю 217%. Це 

дасть змогу поетапно розвинути галузеву структуру до запланованого 
рівня на протязі 8-10 років. Перспективним також може бути розвиток 

такої виробничої системи на засадах кооперації з іншими 

сільськогосподарськими підприємствами регіону. 

Таблиця 3. Економічна ефективність, млн у.о. 

Показники Значення 

Капітальні затрати 125,3 

Валовий дохід 124,2 

Виробничі витрати 50,8 

Чистий прибуток 73,4 

Окупність, років 2 

 

Окрім досягнення високого рівня економічної ефективності 

виробничої діяльності потрібно також враховувати її вплив на довкілля, 

зокрема на основній засіб виробництва у землеробстві - ґрунтовий 

покрив. Балансові дослідження показали, що втрати з грунту азоту, 

фосфору і калію в результаті виносу з врожаєм і інфільтрації відповідно 

складають 175, 54 і 138 кг/га, їх надходження в результаті азотфіксації, 

з органічними добривами, посівним матеріалом і опадами становить 

206, 51 і 131 кг/га.  
За впровадження сівозміни з 20% бобовими кормовими 

культурами (див. рис. 1) мінералізація гумусу буде на рівні 0,95 т/га, а 

його нагромадження за рахунок гуміфікації кореневих і 

післязбиральних решток – 1,03 т/га. З органічними добривами (біогумус 

після газогенерації) в грунт буде надходити 3,1 т/га сухої речовини - в 

перерахунку на стандартний гній 75% вологості - 12,4 т/га, що 

забезпечуватиме розширене відтворення гумусного стану грунту. Отже, 

за впровадження запропонованої виробничої системи агроекологічний 

стан грунту буде відтворюватися практично без застосування 

агрохімікатів.  
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Рис. 2. Потенціал прибутковості меліорованих земель Полісся [9]. 

У цілому для досягнення максимальної біопродуктивності 

осушуваних органогенних грунтів та їх збереження від деградації 

потрібно здійснювати корінне поліпшення природних кормових угідь 

та вирощувати сіяні кормові культури, зокрема нетрадиційні: гірчак 
забайкальський, козлятник східний, пайзу та редьку олійну [8]. 

Для отримання концентрованих і основних кормів на 

мінеральних осушуваних грунтах доцільно впроваджувати зерно-

кормові сівозміни з найбільш адаптованих до конкретних регіонів 

культур. Найбільш окультурені ділянки слід використовувати для 

вирощування технічних, овочевих і плодово-ягідних культурю. За 

відновлення і модернізації усіх меліоративних систем та створення 

відповідної інфраструктури валове виробництва продуктів 

тваринництва можна довести до 4 млн т, електроенергії - до 20 млрд 

кВт-годин, теплової енергії – до 20 млн Гкал. З урахуванням 

заощаджених мінеральних добрив, а також прибутковості інших 

найбільш цінних культур загальний чистий прибуток становитиме 30 
млрд у.о. При цьому очевидно, що вказані рівні продуктивності 

зернових культур, навіть за оптимізації водно-повітряного і поживного 

режимів, можливі лише за систематичного вапнування кислих 
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поліських грунтів. Тому в даних умовах вигідніше на всій площі 

вирощувати більш адаптовані і продуктивні кормові культури, а зерно 

закупати в інших регіонах. Це буде супроводжуватися значним 

розширенням поголів’я тварин, забезпеченням значно позитивного 

балансу макро- і мікроелементів без мінеральних добрив, зниженням 

радіоактивного навантаження в забруднених районах та збільшенням 

прибутку, як мінімум, у 2 рази. 

Також слід враховувати, що за впровадження біоенергетичних 

систем аграрного виробництва завдяки їх енергетичній незалежності та 

обмеженню застосування агрохімікатів, зокрема промислових 

мінеральних добрив, досягається зниження собівартості кінцевої 
продукції на 30-50% з відповідним зростанням її 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішніх ринках 

продовольства. В свою чергу широке просування продукції на експорт 

дасть змогу ще в більшій мірі знизити її собівартість за повернення 

ПДВ. Висока якість «органічних» продуктів визначає можливість її 

екологічної сертифікації і маркування з відповідним зростанням ціни 

реалізації. Очікуване зниження викидів СО2 в атмосферу - на рівні 8-10 

т/га, що також може бути використано для збільшення фінансових 

надходжень. До супутніх переваг також відносяться стабілізація та 

поліпшення екологічного стану довкілля, зокрема агроекологічного 

стану грунтів, підвищення зайнятості, і в цілому, створення комфортних 
умов життя для сільського населення.  
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РОЛЬ НАЛОГОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ 

Эргашев Рахматулла, 

д. э. н., профессор,  

Каршинский инженерно-экономический институт, 

Узбекистан 

Решения, связанные с организацией деятельности по управлению 

корпоративными финансами в зарубежных государствах принимаются 

с учетом налогового фактора и движение капитала определяется, исходя 
из степени налогового бремени. Практическое состояние налоговых 

отношений в странах инвесторы анализируют на основе отчетов Doing 

Business, Paying Taxes и группы Всемирного банка) [1]. 

В настоящее время в мире наблюдается практика всесторонней 

поддержки деятельности корпоративных структур с целью расширения 

деятельности этих корпоративных структур, конкуренции через налоги, 

направленной на стимулирование привлечения иностранного капитала. 

При налоговой конкуренции среди стран требуется уделить внимание 

резкому уменьшению степени налогового бремени через унификации 

налоговых ставок со стороны каждой страны, вопросам минимизации 

налоговых отчетов, упрощения налогового контроля. Как отдельное 
направление, возникает вопрос развития деятельности корпоративных 

структур посредством организации свободных экономических зон, где 

установлены особые налоговые режимы. Поэтому эффективная 

организация налоговых отношений имеет важное значение в 

управлении корпоративными финансами на основе вышеприведенных 

положений. 

За годы независимости в республике сформирована налоговая 

система, направленная на стимулирование финансово-хозяйственной 

деятельности корпоративных структур и развитие бизнеса. 
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Приоритетное внимание было уделено вопросам упрощения налоговой 

системы, совершенствования налогового законодательства с целью 

уменьшения налогового бремени. В результате, по сравнению с 49,3 % 

в 1992 г., налоговое бремя в 2016 году составило 20,6 %. Если 

предприятия в 1992 году платили налог из расчета 45 % ставки, то в 

2018 практикуется 7,0 % ставки. На сегодняшний день актуальными 

становятся вопросы расширения базы налогообложения, повышения 

правовой культуры налогоплательщиков, повышения степени 

собираемости налогов и обязательных платежей. 

В «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», в пяти приоритетных направлениях определено 
«продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощения 

системы налогообложения, совершенствование налогового 

администрирования и расширение мер соответствующего 

стимулирования» [2]. Выполнение этих задач требует 

совершенствования научно-методологических основ организации 

налоговых отношений в управлении корпоративными финансами. 

Вопросы эффективной организации налоговых отношений в 

управлении корпоративными финансами находятся в центре внимания 

таких ведущих мировых научно-исследовательских центров, 

университетов, финансово-экономических организаций, аудиторских 

организаций, рейтинговых агентств, финансовых институтов, как: 
World bank, Международная финансовая корпорация (International 

Finance Corporation), Центр экономических и бизнес исследований 

(Centrefor Economics nd Business Research), компания 

PricewaterhouseCoopers, Европейская фискальная федерация (The 

Confederation Fiscale Europeenne), Финансовой институт при 

Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, что подчеркивает 

актуальность исследования.  

В мировом масштабе проводятся также исследования по 

следующим вопросам: установление эффективных финансовых 

отношений с государством при управлении корпоративными 

финансами, совершенствование практики налогообложения 
корпораций, развитие корпоративного налогового менеджмента в 

качестве структурной части менеджмента корпоративных финансов, 

учет влияния налогов на принятие корпоративных финансовых 

решений, уменьшение налогового бремени путем планирования 

налогов в корпоративном масштабе, совершенствование практики 

управления налоговыми рисками, правильная организация налоговых 

отношений между государством и корпоративных структур 
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посредством развития институтов налоговых консультантов, 

оптимизация налогов в корпоративных структурах. 

По этому поводу Английский ученый-экономист Ричард 

А.Брейли и другие, исследовавшие этот вопрос, отмечали, что: 

«Корпоративные финансы – это все, что связан о максимизацией 

рыночной стоимости» [3]. Французский ученый Пьер Верниммен и 

другие высказали мысль о том, что «Корпоративные финансы – это не 

только учебник, но и также практическое пособие» [4]. А также Стефан 

А.Росс и другие на практику корпоративных финансов смотрят с точки 

зрения ответов на три вопроса: «Корпоративные финансы в общем 

случае «Как должны привлечь долгосрочные инвестиции?», «Откуда вы 
собираетесь получить долгосрочное финансирование: привлечете 

дополнительных учредителей или возьмёте займ?», «Как вы будете 

управлять расходами на снабженцев и поступлениями от покупателей 

по ежедневной финансовой деятельности?» [5]. 

В вышеназванных комментариях прослеживается узкий подход с 

точки зрения финансовых отношений корпоративных структур, 

продолжающих осуществлять деятельность. По нашему мнению, 

корпоративные финансы – это организация коммерческой структуры 

через добровольное объединение имущества юридических и 

физических лиц и финансовые отношения, связанные с деятельностью 

коммерческой организации.  
Именно в этой сфере финансовой системы формируется 

основная часть доходов, распределяющаяся по различным отраслям 

экономики, и эти доходы служат финансовым источником 

экономического развития и процветания общества. Доходы 

корпоративных структур распределяются для самофинансирования, 

оплаты рабочим и сотрудникам и обязательств перед государством и по 

другим направлениям. Поэтому требуется уделять постоянное 

внимание эффективной организации корпоративных финансов. для 

социально-экономического развития общества. Корпоративные 

финансы в настоящее время служат также в качестве основы 

международной финансовой системы. Именно в такой ситуации 

эффективная организация управления корпоративными финансами в 
стране, наряду с повышением экономического развития, способствует 

интеграции в международный экономический процесс. Потому что в 

отношениях внешней торговли вместе с государствами активно 

участвуют и корпоративные структуры. 

Теория и практика управления корпоративными финансами, 

исходя из развития экономики, постоянно развивается. На сегодняшний 

день основными теоретическими основами управления 
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корпоративными финансами считаются концепция денежных потоков, 

концепция временной стоимости денежных средств, концепция риска и 

доходности, гипотеза об эффективности рынка, теория портфеля и 

модель оценивания финансовых активов, структура капитала и теория 

дивидендной политики, теория агентских отношений и другие. В 

Узбекистане эти вопросам внимание не уделено и их развитие является 

необходимостью и требованием времени.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

Вдовенко Лариса, 

д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування 

Мельник Олександр, 

магістр, 

Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

Постановка проблеми. В умовах розбудови 

соціальноорієнтованої економіки, де найбільш ефективним та 

потенційним фактором виробництва є людський капітал, а основною 

метою функціонування економіки стає повноцінний розвиток 

людського суспільства, все більшого значення набуває питання захисту 
здоров’я і життя людини, підтримання умов нормальної 

життєдіяльності. На жаль, в Україні соціальній складовій економічного 

розвитку приділяється недостатньо уваги, що призводить до зниження 

життєвого рівня населення та уповільнення темпів економічного 

зростання [1, с. 589]. Тому питання захисту громадян від економічної 

дестабілізації можуть бути вирішені шляхом всеохоплюючого 

використання такого механізму як страхування життя.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку 

страхування життя присвячені праці таких науковців як В.Д. Базилевич, 

О.О. Радецька, Є.Ю. Ткаченко, О.В. Яришко та ін., які в своїх працях 

досліджують теоретичні основи та практичніф аспекти функціонування 
страхування життя . як складової особистого страхування. Однак 

сучасний стан ринку страхування життя залишається актуальною 

проблемою сьогодення, потребує постійного вивчення з метою 

вдосконалення діяльності страхових компаній в Україні. 

Метою статті є дослідження тенденцій на ринку страхування життя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Страхування життя 

- це соціально-орієнтований вид страхування, оскільки спрямований на 

захист життя фізичних осіб і виконання інших важливих функцій [2]. 

Актуальність дослідження ринку страхування життя підтверджується 

його вагомістю та важливістю в соціально-економічному житті країни. 

Ринок страхування життя в Україні в січні-березні 2019 року зріс до 

1,021 млрд грн валових страхових платежів, що на 23,6% більше, ніж за цей 
же період роком раніше: 95,4% із загального обсягу страхових платежів 

974,6 млн. грн. поступило від фізосіб и 4,6% чи 46,8 млн. грн. від юросіб 
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[3]. На 31 березня 2019 р. кількість застрахованих фізосіб зросла до 4,588 

млн. За квартал застраховано 1 056 171 осіб. В січні-березні 2019 року 

лайфові компанії виплатили клієнтам 146,2 млн грн (- 41,8%). 

За результатами 1 кварталу 2019 р. 7СК "Life" отримали від’ємне 

значення приросту резервів по страхуванню життя на загальну суму 25,4 

млн грн, що пов’язано з довгостроковим розірванням договорів 

страхування (за результатами першого кварталу 2018 року від’ємне 

значення задекларували 14 СК "Life" на загальну суму 191,3 млн грн). 

Приріст резервів по страхуванню життя склав 254 млн грн. Найбільший 

показник (больше 60 млн грн) задекларували дві страхові компанії "Life" в 

розмірі 128,5 млн грн и 66,1 млн грн (50,6% и 260% від загального приросту 
резервів відповідно). Кількість лайфових страхових компаній в Україні (за 

станом на 31 березня 2019 року) скоротилась до 27 з 32. На 20 страховиків 

життя за результатами 2018 року приходиться 100% страхових премій (в 

2017 р. - 99,9%). В цілому по страховому ринку життя індекс Герфіндаля-

Гіршмана склав 1441,37 [3].  

Слід відмітити, що розвиток ринку страхування життя як і 

діяльність страхових компаній, що ним займаються, напряму залежать 

від макроекономічної стабільності та рівня ділової активності в країні. 

Основними недоліками, що перешкоджають ефективному розвитку 

страхування життя є: зменшення доходів громадян, низький рівень 

страхової культури, недостатній рівень капіталізації страховиків, 
недосконалий механізм державних гарантій щодо страхової виплати у 

разі банкрутства страховика. 

Висновки. Таким чином, під страхуванням життя слід розуміти 

довгострокове накопичувальне страхування, потреба в якому зумовлена 

існуванням ризиків життя. Важливе значення страхування життя 

обумовлює необхідність модернізації цієї сфери та визначення перспектив 

розвитку. Зростанню ефективності страхування життя сприятимуть 

запровадження системи гарантування страхових виплат за договорами 

страхування життя; запровадження нових страхових продуктів; 

підвищення рівня доходів громадян та страхової культури в суспільстві.  
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ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Абрамова Ірина,  

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,  
Житомирський національний агроекологічний університет 

Кирилович Олена,  

провідний спеціаліст відділу комунальних послуг та енергоносіїв,  

Департамент фінансів Житомирської ОДА, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Наразі тарифна політика на послуги 

підприємств житлово-комунального сектору перебуває у центрі уваги 

суспільства, засобів масової інформації та наукової спільноти, оскільки 

значне зростання тарифів на комунальні послуги болюче вдарило по 

переважній більшості населення України. Розмір тарифів на комунальні 

послуги перестав співвідноситися з величиною доходів 

середньостатистичного домогосподарства. Саме тому питання 
діагностики тарифної політика на послуги підприємств житлово-

комунального господарства та наукове обґрунтування її соціально-

економічних наслідків є актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний стан та 

перспективи розвитку житлово-комунального господарства України 

досліджують Н. Дорохова, Т. Ровенчак тощо [1]. Тенденції формування 

й затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги вивчають 

К. Дорошенко, Р. Літвінова, В. Міхрякової, К. Чичуліної та ін. [2, 3]. 

Європейський підхід до тарифної політики у житлово-комунальній 

сфері розкривають у своїх працях О. Апостолюк, А. Грас, 

М. Косматенко, А. Стеценко, О. Тищенко, В. Рибачук [4]. Аналіз праць 
закордонних і вітчизняних науковців дає підстави стверджувати, що не 

всі питання, пов’язані з діяльністю підприємств житлово-комунального 

господарства й тарифною політикою на їх послуги, є достатньо 

вивченими й висвітленими у літературних джерелах, а це вказує на 

необхідність проведення окремого дослідження у зазначеному напрямі.  

Виклад основного матеріалу. Відносини, що виникають у 

процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним 

будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та 

поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають 
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у процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії 

і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних 

будинках, регулюються Законом України «Про житлово-комунальні 

послуги» [5]. Встановлення цін (тарифів) на переважну більшість 

житлово-комунальних послуг відповідно до зазначеного законодавчого 

акту є повноваженням органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої 

державної адміністрації” органом відповідальним за житлово-

комунальне господарство області є Департамент регіонального 
розвитку Житомирської обласної державної адміністрації [6]. На 

вимогу Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації несе відповідальність за встановлення тарифів на 

житлово-комунальні послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво. Виконання цієї норми закону, а також нові підходи 

до тарифної політики у комунальній сфері вплинули на зростання цін 

на переважну більшість комунальних послуг. Динаміку зростання цін 

на природний газ та електричну енергію для споживачів у 

Житомирській області зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка зростання цін на природний газ та електроенергію 

для побутових споживачів у Житомирській області 

Джерело: побудовано за даними Житомирської обласної державної 
адміністрації. 

Аналіз тарифів на житлово-комунальні послуги свідчить, що 

найбільш істотне зростання цін для споживачів відбулося на природний 

газ. Вартість 1 м3 газу збільшилася з 0,4836 грн у 2010 р. до 8,548 грн у 

2018 р. або у 17,7 рази. Підвищення ціни на електроенергію впродовж 

2010-2018 рр. відбувалося дещо нижчими темпами і досягло 679 %. Така 
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ситуація вплинула на збільшення вартості послуг з централізованого 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

Динаміку зростання цін на послуги з централізованого 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення у Житомирській 

області впродовж 2010-2018 рр. зображено на рис. 2. Дані рис. 2. 

вказують на те, що темпи зростання цін на теплопостачання мали 

випереджальний характер у порівнянні з темпами зростання цін на 

водопостачання й водовідведення. Так, якщо ціна на теплопостачання у 

2018 р. зросла у понад 10 разів проти 2010 р., то ціна на водопостачання 

та водовідведення впродовж зазначеного періоду зросла у 4 рази. 

Рис. 2. Динаміка зростання цін на теплопостачання та 
водопостачання й водовідведення для побутових споживачів  

у Житомирській області 

Джерело: побудовано за даними Житомирської обласної державної 
адміністрації. 

За даними Житомирської обласної державної адміністрації 
середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку у 2018 р. становили 2110,2 грн, що у 3,5 

рази більше у порівнянні з 2014 р. З одного боку ситуація із 

підвищенням тарифів є об’єктивною реакцією уряду на необхідність 

оновлення та модернізації підприємств житлово-комунального сектору, 

а з іншого – викликана необхідністю задоволення вимог Міжнародного 

валютного фонду (коштами якого, в межах чотирирічної програми 

розширеного фінансування (EFF), планувалося зміцнити економіку 

України).  

Паралельно зі зростанням вартості комунальних послуг почала 

зростати заборгованість населення по їх оплаті. Так, у загальному 
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підсумку заборгованість населення Житомирської області за послуги 

підприємств житлово-комунального господарства становила у 2018 р. 

8485,4 тис грн. Зросло і навантаження на Державний бюджет, пов’язане 

із виплатою субсидій для компенсації витрат населення, пов’язаних зі 

сплатою комунальних послуг. У 2018 р. на зазначені цілі у бюджеті було 

передбачено 55 млрд грн. Впродовж 2010-2018 р. істотно зросла і 

кількість одержувачів субсидій по Житомирській області (рис. 3). 

Рис. 3. Динаміка змін середньорічної кількості одержувачів субсидій 

та нарахувань субсидій по оплаті комунальних послуг  

у Житомирській області 
Джерело: побудовано за даними Житомирської обласної державної 

адміністрації. 

Як свідчать дані рис. 3. впродовж 2010-2018 р. середньорічна 

кількість одержувачів субсидій у Житомирській області збільшилася з 

117872 до 258164 осіб або у понад 2 рази. Паралельно із зростанням 

кількості одержувачів субсидій зростали і суми нарахувань по оплаті 

житлово-комунальних послуг. Так, якщо у 2010 р. середньомісячні 

нарахування становили 23057 тис грн, то у 2018 р. вони досягли 1589158 

тис грн. Загальна величина зростання становила 69 разів. 

Проте, очевидно, що лише за допомогою субсидії, проблеми, 
пов’язані з наявністю заборгованості по оплаті комунальних послуг, 

повною мірою вирішити не вдалося. Вагомою складовою наявності 

таких боргів є відставання темпів зростання реальної заробітної плати 

населення від темпів зростання вартості комунальних послуг, значний 

рівень інфляції, безробіття тощо. Залишається відкритим питання 
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економічної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги, 

їх якості, повноти та своєчасності надання.  

Висновки. Проведене дослідження довело, що наразі в Україні 

існує низка проблем пов’язаних з процесами ціноутворення в житлово-

комунальній сфері. Встановлено, що сьогодні найбільш болючим для 

населення залишається питання істотного зростання тарифів на 

переважну більшість житлово-комунальних послуг. Водночас 

механізми ціноутворення у цій сфері не є чіткими, прозорими та 

зрозумілими для пересічних громадян. Викликає сумніви як у експертів, 

так і у населення економічна обґрунтованість цін на енергоносії та 

тарифів на житлово-комунальні послуги. Розв’язання зазначених 
проблем лежить у площині впровадження комплексного підходу до 

зростання тарифів на житлово-комунальні послуги лише паралельно із 

поліпшенням їх якості; застосування чітких, прозорих та зрозумілих 

механізмів ціноутворення у комунальній сфері; диверсифікації 

постачальників та посилення впливу приватного бізнесу на ринку 

житлово-комунальних послуг. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ  

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Вдовенко Ірина 
аспірант, 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 

м. Київ 

Постановка проблеми. На формування кінцевих результатів 

діяльності аграрних підприємств значний вплив мають чинники 

зовнішнього характеру, зокрема недосконала законодавча база, високі 

відсоткові ставки за користування кредитом, великі податки, 

неефективне фінансове планування та управління активами та 

капіталом, що зумовлює потребу у своєчасному діагностуванні 

фінансової діяльності в управлінні фінансовим потенціалом загалом.  

Системні реформи економіки України, поступове подолання 

кризових процесів та рух до економічного зростання на основі світової 
інтеграції породжують необхідність адаптації аграрного сектору до 

нових вимог. Ставиться мета досягнення європейського рівня сталого 

соціально-економічного розвитку, що передбачає спрямованість 

державної фінансової політики на формування максимальної 

результативності сектору і оптимального розподілу фінансових 

ресурсів [1, с. 27].  

Зміни, що відбуваються в економічному середовищі суб’єктів 

господарювання аграрної сфери економіки вимагають більш ретельної 

уваги до фінансування своєї діяльності з метою запобігання ризиків 

непередбачуваності фінансової політики підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага стану 
фінансового забезпечення аграрних підприємств у своїх наукових 

дослідженнях і працях приділена такими вченами як О. Є. Гудзь, 

М. Я. Дем’яненко , Ю. О. Лупенко, П. М. Макаренко, Л. Ю. Наумова, 

П. Т. Саблук, П.А.Стецюк та ін. При цьому зазначене питання й досі 

залишається відкритим і потребує подальшого аналізу та вивчення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес формування 

фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

зорієнтований на максимальну взаємодію зі зовнішнім середовищем, 

врахування вимог ринку й часу та спрямований на забезпечення 

економічного зростання реалізації поставлених цілей [2, с.164]. 

В умовах економічної нестабільності ринкового середовища 

фінансовий потенціал відіграє вагому роль в ефективності діяльності 
підприємства та сталого його розвитку, використовується для 
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фінансування всіх напрямків його виробничо-фінансової діяльності 

підприємства, є базовою характеристикою економіки підприємства від 

якого залежить прийняття управлінських фінансових рішень. 

Фінансовий потенціал є базовою характеристикою економіки 

підприємства від якого залежить прийняття управлінських фінансових 

рішень, використовується для фінансування всіх напрямків його 

виробничо-фінансової діяльності. Виходячи з цього важливим 

завданням підприємств є пошук резервів його збільшення та ефективне 

використання з метою підвищення ефективності їх діяльності, 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства 

в цілому. Категорія «фінансовий потенціал» тісно пов'язана не лише з 
поняттями «фінансові ресурси» та «фінансові активи», але й з іншими 

фінансовими термінами: «фінансова спроможність», «фінансовий 

стан», «фінансова стійкість», «фінансові резерви», що відображається в 

різних підходах до його трактування дослідниками. 

В умовах швидко мінливого ринкового середовища в Україні 

перед підприємствами аграрного сектору економіки постають проблеми 

формування та ефективного використання наявних ресурсів, пошуку 

резервів підвищення прибутковості діяльності, оптимізації структури 

майна, що вимагає ефективного механізму управління фінансовим 

потенціалом, опираючись на стратегію розвитку підприємств в 

майбутньому.  
Ресурсний потенціал сільського господарства України, в основі 

якого знаходяться високопродуктивні землі сільськогосподарського 

призначення та сприятливі агрокліматичні умови вказує на 

невикористані можливості для подальшого розвитку аграрного сектору 

через збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 

внеску галузі в підвищення рівня продовольчої та енергетичної безпеки, 

зростання експортного потенціалу держави. 

Виявлено, що існуючий рівень фінансового потенціалу аграрного 

сектору недостатній для забезпечення його активного розвитку, 

оскільки не скоординований по вертикальній та горизонтальній 

структурах. Він забезпечує вирішення завдань стратегічного розвитку, 

передбачених Концепціями та Стратегією розвитку сільського 
господарства та сільських територій лише на 60-65% до реальної 

потреби. Якщо у 2017 р. обсяг фінансового потенціалу аграрного 

сектору становив близько 1024 млрд грн (37 млрд дол. США), то на 

період до 2020 р., за оптимально сприятливих умов, прогнозується його 

зростання до 1915 млрд грн (68 млрд дол. США), або на 83%. Тобто 

передбачається, що він може зростати щорічно не менше, ніж на 215 

млрд грн (15-20%) у найближчі 3-5 роки і до кінця 2020 р. проти рівня 
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2015 р. зросте у 2,5 раза. Потенціал сільського розвитку у 2017 р. сягнув 

майже 45 млрд дол. США і до 2020 р. очікується зростання на 76 % або 

до 80 млрд дол. США [1, c.35]. 

Як свідчить світова практика, вагому роль у фінансуванні 

діяльності аграрних підприємств відіграє механізм державної 

фінансової підтримки. Роль держави і фінансової підтримки повинна 

бути адресно направлена на аграрний сектор економіки і підтримку 

сільськогосподарських товаровиробників у країні через володіння 

значним природним та людським потенціалом для розвитку сільського 

господарства. На даний час на державному рівні мають гостро постати 

питання дослідження існуючих і пошук нових та дієвих джерел 
фінансового забезпечення аграрних підприємств. 

Аналізуючи обсяги видатків Державного бюджету України 

впродовж 2013-2018 рр. можна зробити висновки, що вони зросли в 2,7 

раза (з 360,5 млрд.грн. до 988,6 млрд. грн.), видатки на фінансування 

Міністерства аграрної політики та продовольства України зросли в 1,6 

раза (з 8,6 млрд грн. в 2013 р. до 13,4 млрд грн. в 2018 р.). В процентному 

відношенні ми спостерігаємо скорочення частки фінансування за цей 

період - з 2,4% до 1,4%. Впродовж останніх трьох років частка 

фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України 

з 0,3% в 2016 р. до 1,4% в 2018 р. [3]. 

В структурі видатків загального фонду державного бюджету на 
підтримку розвитку АПК бюджетом на 2019 р. передбачено скорочення 

обсягів фінансування заходів шляхом здешевлення кредитів більш як в 

2 раза: з 266000 млн грн. до 127160 млн грн. Зросли обсяги запланованих 

асигнувань на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств 

з 210000 млн грн. до 800000 млн грн. або в 3,8 раза; обсяги фінансування 

підтримки галузі тваринництва зросли з 2401000 до 3500000 або в 1,5 

раза, в тому числі на часткову компенсацію відсоткової ставки за 

банківськими кредитами бюджетом на 2019 р. передбачено в 12,5 раза 

більше коштів (50000 млн грн. проти 4000 млн грн.). Крім того 

бюджетом на 2019 р. передбачено також надання кредитів фермерським 

господарствам в сумі 20000 млн грн. [4]. 

Нинішня практика фінансового забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників не відзначається 

комплексністю та системністю, і діюча державна фінансова політика 

щодо регулювання темпів розвитку агропромислового виробництва не 

забезпечує належного доступу сільськогосподарських 

товаровиробників до ринку фінансових ресурсів, формування 

сприятливого інституційного середовища та вирівнювання умов 

господарювання. 
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Для ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств 

України та підвищення їх конкурентоспроможності необхідно залучати 

значні кошти, що зумовлює необхідність впорядковувати процес 

державного фінансування сільського господарства, його значне 

зростання та ефективність використання, що відповідає як принципам 

ринкової економіки, так і підходам до державного стимулювання 

сільськогосподарського виробництва. 

Висновки. Отже, в діяльності аграрних підприємств роль 

держави і фінансової підтримки є досить вагомою і вона повинна бути 

адресно направлена в аграрну сферу України завдяки невикористаному 

потенціалу розвитку сільського господарства. На даний час на 
державному рівні мають гостро постати питання дослідження існуючих 

і пошук нових та дієвих джерел фінансового забезпечення аграрних 

підприємств. Неврегульованість розвитку аграрного сектору економіки 

зумовлює нетільки спад в економіці країни в цілому, а й занепад 

значних сільських територій України. Сталий розвиток аграрного 

сектору економіки України значною мірою залежить від ефективності 

управління фінансовим потенціалом окремого аграрного підприємства 

та заходів аграрної політики по забезпеченню рівня. Тому в основі 

державної фінансової політики України на перспективу мають бути 

заходи сприяння формуванню фінансового потенціалу на рівні 

достатньому для ефективного сільськогосподарського виробництва, що 
сприятиме розвитку галузі та економіки країни в цілому.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 

Вікарчук Ольга, 
к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту і маркетингу  

Калініченко Олена, 

к. е. н, ст викл., кафедри економіки, менеджменту і маркетингу, 

Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Складність та неоднозначність 

визначення інноваційного потенціалу обумовлюється його 

багатофункціональністю, а також тим, що у наукових працях цей термін 

часто використовується при характеристиці більш глобальних проблем, 

або навпаки, більш вузьких питань, при вивченні окремих складових 

інноваційного потенціалу. Він розглядається як сучасний інструмент 

управління, основа зростання показників ефективності 
господарювання, основа зростання конкурентоспроможності 

підприємства і основа розробки стратегії розвитку підприємств. 

Інноваційний потенціал є динамічною системою із багатьма 

компонентами.  

Економічне зростання і забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств зумовлене ефективним використанням інноваційного 

потенціалу. Тому з метою ефективного функціонування підприємств і 

забезпечення їх конкурентоспроможності необхідно якісно розвивати 

матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові, 

інформаційні, фінансові та інші елементи потенціалу. ї 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробками різних 
проблем інноваційної діяльності на різних рівнях управління 

інноваціями займалися такі вітчизняні фахівці: М. Чумаченко, А. Чухно, 

Г. Добров, В. Геєць, О. Федонін, І. Рєпіна, В. Верба, І. Новикова, 

А. Гриньов, та ін., серед іноземних дослідників слід виділити: 

С. Валдайцев, Є. Голубков, А. Ніколаєв, А. Градов, С. Ільєнкова, 

П. Завлін, П. Зав'ялов, А. Казанцев, В. Ковальов. Але у сучасних умовах 

відчувається брак системних підходів в дослідженнях інноваційного 

потенціалу підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна економіка запозичила 

термін «потенціал» із фізики, де він означає кількість енергії, яку 

накопичила система і яку вона спроможна реалізувати в роботі. 

Потенціал – це прихована можливість використання виробничої сили 

https://zu.edu.ua/
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ресурсу, він міститься в самому наявному ресурсі. Поняття 

«інноваційний потенціал» стало концептуальним відображенням 

феномена інноваційної діяльності, яке розгорталося й уточнювалося 

шляхом методологічних, теоретичних та емпіричних досліджень і 

отримало розвиток на початку 80-х років XX ст. Інноваційний потенціал 

– це сукупність елементів, необхідних для вирішення певних 

виробничих проблем, і готовності суб'єкта господарювання до їх 

вирішення. Погляди щодо трактування цієї категорії не мають значних 

відмінностей. У більшості джерел інноваційний потенціал 

характеризується як множина переваг, перспектив і змін, які можуть 

бути реалізовані за цілковитого задоволення потреб у даній інновації. 
Досить недавно поняття «інноваційний потенціал» ввійшло до 

числа термінів економічної науки як економічна категорія. У сучасній 

економічній літературі відсутнє однозначне визначення інноваційного 

потенціалу. Науковці у багатьох дослідженнях визначають окремі 

сторони інноваційного потенціалу, які слабко співвідносяться між 

собою [1, 2, 3, 4]. 

Отже, є різні підходи до тлумачення поняття «інноваційний 

потенціал». Одні автори наголошують на наявності ресурсів, інші на 

можливості їх використання. Більшість дослідників і науковців 

керуються так званим ресурсним підходом, тобто уявляють 

інноваційний потенціал як сукупність наукових, технічних, 
технологічних, кадрових, просторових, організаційних, фінансових, 

інформаційних ресурсів. 

Базовою складовою здійснення інноваційної діяльності є 

інноваційний потенціал, який являє собою сукупність елементів, які 

необхідні для вирішення конкретних виробничих завдань та 

відображають готовність підприємства для їх рішення [4, с. 62]. За цих 

умов в рамках потенціалу підприємства особливу актуальність 

набувають питання щодо створення, розвитку і використання 

інноваційного потенціалу, що дозволить більш ефективними шляхами 

досягти намічених результатів у прийнятні терміни. 

При цьому виникає проблема щодо визначення місця 

інноваційного потенціалу у складі загального потенціалу підприємства, 
що підкреслювалося багатьма дослідниками. Зокрема, А. Ніколаєвим 

зазначено, що недооцінка такого підходу призводить до того, що за 

характеристики інноваційного потенціалу часто видаються показники, 

що відносяться до науково-технічного, виробничо-технологічного, 

кадрового або іншого компоненту загального потенціалу підприємства 

[3, с. 62]. В таких випадках безпосередньо інноваційний потенціал не 

виокремлюється, не вимірюється і, як наслідок, цілеспрямовано не 
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розвивається. За таких умов не досягається результат – прирощення 

нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Аналіз літературних джерел дозволив виділити декілька підходів 

до визначення сутності інноваційного потенціалу: ресурсний; науково-

технічний; ринковий; ресурсно-ринковий; з точки зору спроможності і 

можливості підприємства до інноваційної діяльності; через структуру 

його складових. 

Ресурсний підхід до визначення поняття «інноваційний 

потенціал», який був найпоширенішим довгі роки, також зазнав 

значних трансформацій. Інноваційний потенціал підприємства було 

прийнято трактувати як сукупність матеріальних, фінансових, 
трудових, інфраструктурних, інтелектуальних інформаційно-

комунікаційних ресурсів [5, с. 50]. Не поділяємо думку деяких авторів, 

які вважають, що в поняття «інноваційний потенціал» включаються 

виключно приховані ресурси: «інноваційний потенціал містить 

невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, що 

можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб'єктів» [6, с. 

33]. Вважаємо, що наявні ресурси і можливості при кваліфікованому і 

креативному менеджменті також можуть стати факторами інновацій. 

У визначенні інноваційного потенціалу В. А. Ізюмської присутня 

ресурсна складова, але обмежена лише матеріальними і 

нематеріальними ресурсами, при цьому відсутні фінансові і трудові 
ресурси, а також ринкова складова. Інноваційний потенціал розглядався 

як здатність створювати нову вартість шляхом цільової інтеграції 

матеріальних і нематеріальних активів для забезпечення його 

інноваційного розвитку [4, с. 64]. 

Подібною була і позиція А. В. Гриньова, який вважав, що 

інноваційний потенціал – це «сукупність усіх наявних матеріальних і 

нематеріальних активів підприємства, що використовуються в процесі 

здійснення інноваційної діяльності. Він містить усі ресурси, що в змозі 

забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства з 

використанням інновацій» [2, с. 108].  

Для того, щоб впровадити інновацію (виробничу, маркетингову, 

організаційну), підприємство має володіти відповідними можливостями 
на кожному етапі інноваційного циклу – від НДДКР до впровадження 

інноваційного товару на ринку. Ці можливості становлять основну 

частину інноваційного потенціалу підприємства.  

Серед усіх ресурсів підприємства (матеріальних, інноваційних, 

фінансових), як свідчить накопичений досвід у різних за рівнем 

розвитку країнах світу, найважливішим є саме ресурс управління. 

Ресурс управління визнає здатність управлінської ланки оперативно 
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приймати рішення, визначати правильні інноваційні цілі, ціннісні 

орієнтири та координувати виконання функцій і завдань, об'єднати 

колектив людей до спільної творчої праці [7, с. 49]. 

Інноваційний потенціал формується значно ефективніше під час 

проведення заходів в таких зонах організаційної системи, де 

реалізовуватимуться найзначніші нововведення, заплановані проектом 

реструктуризації. Зміни в організаціях, які відбуваються у процесі 

реструктуризації, в одних випадках здійснюються цілеспрямовано на 

засадах розроблених концепцій удосконалення, а в інших мають 

неформальний і адаптивний характер, коли організація оперативно 

пристосовується до зовнішнього середовища шляхом модифікації своєї 
поведінки [6, с. 32]. 

Висновки. Формування інноваційного потенціалу з огляду теорії 

систем цілеспрямованої активності викликаний наступними 

чинниками. По-перше, відсутністю такого підходу в науковій 

економічній літературі. По-друге, на наш погляд, тільки представлення 

інноваційного потенціалу у вигляді системи дозволяє поглиблено 

виявити його сутність, структуру, а також взаємодію і 

взаємообумовленість структурних елементів, що сприяє розвитку 

інноваційного потенціалу та можливостей підприємства у інноваційній 

діяльності для задоволення зростаючих потреб ринку. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Викторович Кристина, 
магистрант УО «Полесский государственный университет»,  

г. Пинск, Республика Беларусь 

Постановка проблемы. В современной бизнес-среде возникает 

потребность в развитии действенных инструментов обеспечения 

экономической безопасности организации. Однако еще наиболее важно 

своевременно отражать их результаты на счетах бухгалтерского учета и 

осуществлять анализ причин и условий способствующих образованию 

недостач, хищений, фактов мошенничества.  

Анализ последних исследований по публикации. 
Исследование проблем обеспечения безопасности организации в 

экономической литературе уделяется недостаточно внимания. В 

основном отечественные ученые и экономисты отражают проблемы 
организации и проведения инвентаризаций активов и обязательств, что 

в настоящее время не отвечает потребностям развития бизнеса. 

Изложение основного материала. Корпоративные 

преступления представляют собой реальную и весьма серьезную угрозу 

экономической безопасности бизнеса. Недостачи, хищения 

материальных и информационных ресурсов, мошенничество с данными 

бухгалтерской отчетности могут привести к значительным негативным 

последствиям. Согласно исследованиям PwC примерно каждая третья 

организация в мире (36%) за 2015– 2016 гг. столкнулась с разными 

видами мошенничества, а в России этот показатель составляет 48%, 

следовательно, почти каждая вторая компания имела дело с незаконным 
присвоением активов, фальсификацией отчетности, выводом активов, 

киберпреступностью и другими видами мошенничества [1]. 

Следовательно, необходимо разрабатывать политику 

прогнозирования и предотвращения угроз экономической безопасности 

организации, что позволит оперативно выявлять и расследовать 

финансовые правонарушения, злоупотребления, а также 

незамедлительно реагировать на противоправные действия 

материально ответственных и должностных лиц. Индикаторами 

недостач, хищений и злоупотреблений могут быть низкая 

эффективность управленческой структуры, отсутствие коммуникаций и 

обратной связи, привычка работы по шаблону, как раньше, нежелание 

видеть проблемы и их решать.  
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Для выявления и оценки возможного влияния недобросовестных 

действий сотрудников организации, а также профилактике 

злоупотреблений наряду с традиционными инструментами обеспечения 

сохранности собственности, такими как инвентаризация, контрольные 

проверки, служебные расследования и др. широкое применение 

получил форензик. На данный момент наибольшее распространение 

форензик получил лишь за рубежом. Следовательно, форензик, 

используемый для расследования финансовых преступлений, 

представляет собой новый инструмент экспертно-аналитической и 

контрольной деятельности во всем мире. 

В экономической литературе существуют различные точки 
зрения относительно сущности дефиниции форензик. По мнению Чирве 

Е.В. форензик - это независимое экономическое расследование, которое 

проводится по инициативе собственников или совета директоров 

в отношении менеджеров компании [2]. Резниченко С.М., Сафонова 

М.Ф., Швырева О.И. считают, что форензик является деятельностью по 

выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, когда между 

сторонами существуют разногласия по финансовым, коммерческим, 

правовым и другим вопросам, содержащим в себе значительные 

экономические риски, или когда действия сотрудников или 

организаций не соответствуют законодательным или нормативным 

актам, принципам и стандартам [3, с. 387]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что форензик представляет собой инструмент, 

позволяющий собственникам имущества и руководителям организаций 

выявлять злоупотребления, расследовать причины их возникновения, 

урегулировать споры и принимать стратегические решения по 

профилактике выявленных нарушений в будущем. 

Однако ряд авторов считают, что форензик по своему 

содержанию соответствует служебному расследованию или 

контрольной проверке либо иным приемам и формам контроля. 

Проанализировав различные подходы к содержанию, целям и задачам 

форензика, требованиям и его результатам автор пришел к выводу, что 

между ними существуют отличия. Во-первых, форензик проводится с 

целью выявления и предотвращения угроз, а контрольная проверка 
устанавливает фактической наличие активов ранее подвергшихся 

инвентаризации. Правовое регулирование порядка проведения 

форензика не установлено в Республике Беларусь, а проведение 

контрольной проверки регламентировано постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. Служебное расследование и 

контрольная проверка являются исполнительской деятельностью, а 

форензик – предпринимательская деятельность. Кроме того, расходы по 
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проведению контрольной проверки, служебного расследования несет 

вышестоящая организация, контролирующий орган, а услуги по 

проведению форензика оплачивает клиент – заказчик услуг. 

Однако, существуют общие черты, а именно форензик, 

контрольную проверку, служебное расследование проводят 

специалисты в области бухгалтерского учета, финансов, 

налогообложения, права и др.; все контрольные действия 

осуществляются периодически, по мере необходимости; присутствуют 

вертикальные связи; результаты проводимых мероприятий 

документируются и по ним принимаются решения о привлечении к 

ответственности виновных лиц, а также возмещении причиненного 
вреда, что позволит обеспечить экономическую безопасность 

организации. 

Выводы. Каждая организация, исходя из множества как 

объективных, так и субъективных факторов, принимает самостоятельно 

решение о выборе инструментов обеспечивающих экономическую 

безопасность. Главное, по мнению автора, необходимо знать, понимать 

и правильно оценивать преимущества и недостатки как традиционных, 

так и современных рычагов контроля и управления, что позволит 

достигать стратегических целей бизнеса. 

Список использованных источников 

1. Официальный сайт компании PricewaterhouseCoopers. Всемирный 
обзор экономических преступлений за 2016 г. URL: 

https://www.pwc.by/ru/publications/other-publications/economic-crime-

survey-2016.html (дата обращения: 18.11.2017).  

2. Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент 

предотвращения и уменьшения рисков мошенничества // 

Актуальные проблемы современной экономической науки. - 2016. - 

С. 308–310. 

3. Современные системы внутреннего контроля: учеб. пособие / С.М. 

Резниченко, М.Ф. Сафонова, О.И. Швырева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 510 с. 

4. Данилкова С.А. Внутренний аудит как бизнес-инструмент 

эффективного функционирования субъекта хозяйствования / 
С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. – № 4 (256). 

– С. 23-27. 

5. Данилкова С. Контроль и аудит: в рисунках и таблицах: учеб. 

пособие / С. Данилкова. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2018. – 187 с.: табл.: рис.  

http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/23_9.pdf
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/23_9.pdf
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/23_9.pdf
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/23_9.pdf


Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

196 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ В КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУРАХ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Галкина Марина,  
ассистент, УО «Полесский государственный университет», 

г. Пинск, Республика Беларусь 

Становление и развитие управленческого аудита в 

корпоративных структурах обусловлено развитием и 

совершенствованием управленческого учета и анализа, а также новых 

методов управления экономическими субьектами. Управленческий 

аудит это логическое продолжение управленческого учета и анализа, 

проверка их эффективности на основе выработанных теорией и 

практикой методов управления.  

Как научная и практическая деятельность управленческий аудит 

возник за рубежом, в первую очередь, в США и Великобритании, на 

стыке аудита, анализа и менеджмента. 
Актуальность управленческого аудита системы управленческого 

учета и анализа на современном этапе продиктована объективно 

назревшей необходимостью повышения эффективности управления 

организацией и принимаемых руководством управленческих решений. 

Управленческий аудит системы управленческого учета призван оказать 

позитивное воздействие на повышение результативности, 

действенности и эффективности деятельности организаций 

корпоративного управления, обеспечить большую прозрачность 

управления, повысить эффективность их деятельности.  

Анализ экономической литературы показал, что методология и 

методика управленческого аудита не достаточно изучена, его часто 
рассматривают в отрыве от учетно- аналитической подсистемы. 

Взаимосвязь управленческого учета, отчетности и аудита представлены 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Роль и место управленческого аудита в системе 

корпоративного управления 

управленческий 

учет

управленческая 
отчетность

управленческий 
аудит
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Организация управленческого аудита не относится к вопросам, 

законодательно регламентируемым государством. Это прерогатива 

самой корпорации. От эффективности его функционирования зависит 

не только сохранность активов, но и работоспособность организации. 

Управленческий аудит указывает направления и пути 

совершенствования системы управления в организации. 
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Аудит документов Аудит 
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Осуществление функций управленческого аудита может быть 

возложено на специальные службы или отдельных специалистов 

корпоративных структур. Служба управленческого аудита может быть 

создана как самостоятельное подразделение аппарата управления, при 

этом она подчиняется только руководителю корпорации. Согласно 

международного опыта, возможно вынесение структур 

управленческого аудита за рамки корпорации с подчинением совету 

директоров или учредителям. Однако в этом случае неизбежно 

удлиняется процедура получения и эффективного использования 

оперативной информации, т.е. создастся параллельная информационная 

структура с возможным дублированием первичных документов и 

процедур, что экономически невыгодно и может привести к снижению 
качества информации. При любых вариантах организации такой 

службы для экономии средств, повышения эффективности ее работы и 

обеспечения конфиденциальности информации, составляющей 
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коммерческую тайну, деятельность службы управленческого аудита 

должна быть строго регламентирована. 

Изучив последние исследования и публикации о методике 

управленческого аудита, мы видим, что практически отсутствуют 

научные и учебно-методические разработки по проблемам внедрения 

управленческого аудита в практику корпоративных организаций 

Республики Беларусь. С целью решения данной проблемы автором 

разработана и представлена (рис. 2) методика проведения 

управленческого аудита в корпоративных структурах. 

Таким образом, предложенная автором методика проведения 

управленческого аудита может быть применена для решения проблем 
по внедрению и проведению управленческого аудита в корпоративных 

структурах Республики Беларусь.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКА 

ЛИКВИДНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

Гадоев С. Ж.,  
научный соискатель 

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан, 

Узбекистан 

В статье выявлены проблемы, связанных с управлением риска 

ликвидности в коммерческих банках Узбекистана и разработаны 

научные предложения, направленных на решение этих проблем. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, просроченный 

кредит, ликвидность, депозит, депозит до востребования, ценная 

бумага, риск трансформации, регулятивный капитал, капитал первого 

уровня. 

Обеспечение ликвидности коммерческих банков является 

обязательным условием обеспечения бесперебойности платежей в 
экономике. Также, ликвидность банков имеет очень важное значение в 

развитии депозитно-ссудных операций банков. Поэтому, в Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы конкретно указано, что обеспечение 

ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков 

является одним из обязательных условий дальнейшего развития 

банковской системы страны [1].  

В свою очередь, обеспечение ликвидности коммерческих банков 

требует совершенствование управления риска ликвидности. Поскольку, 

углубление риска ликвидности, в конечном счете, приведет к потери 

ликвидности коммерческого банка. 
В экономической литературе различаются два вида рсика 

ликвидности: 

– риск несбалансированной ликвидности (недостаточность 

денежных средств на корреспондентских счетах) связан со снижением 

способности банка выполнить свои обязательства по основным видам 

банковской деятельности; 

– риск ликвидности активов связан с невозможностью 

размещения средств на корреспондентских счетах банков. 

В мировой банковской практике качественная оценка риска 

ликвидности коммерческих банков осуществляется на основе 

расчетные коэффициентов ликвидности в виде экономических 

нормативов Центрального банка. А количественная оценка риска 
ликвидности основывается анализу разрыва ликвидности. 
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Необходимо отметить, что Центральным банком Узбекистана 

осуществляются конкретные меры, направленных на поддержание 

ликвидности коммерческих банков. В частности, Центральным банком 

был введен новый экономический норматив – коэффициент мгновенной 

ликвидности [2]. 

Коэффициент мгновенной ликвидности коммерческих банков 

определяется делением суммы наличных денег и остаток 

корреспондентского счета «Ностро» банка в Центральном банке к 

общую сумму депозитов до востребования. Минимальное нормативное 

значение данного коэффициента в настоящее время составляет 0,10. 

Кроме того, повышается требования к достаточности капитала 
коммерческих банков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Минимальное нормативное требование к достаточности 

капитала коммерческих банков Республики Узбекистан,  

в процентах [3] 

Как видно из рис.1, поэтапно осуществляется повышение 

требования к достаточности капитала коммерческих банков. При этом, 

основное внимание уделяется повышению требования к достаточности 

капитала первого уровня. 
Однако, в настоящее время, в крупных банках республики 

наблюдается углубление риска ликвидности. На наш взгляд, углубление 

риска ликвидности объясняется углублением риска трансформации в 

банках. 

Таблица 1 Сроки активов и объязательств УзПромстройбанка [4] 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы со сроками свыше 
одного года, трлн. сум 3,2 4,1 4,9 7,5 13,2 

Объязательств со сроками 
свыше одного года, трлн. сум 4,0 4,8 5,6 6,7 16,9 
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Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

201 

Как видно из табл. 1, в УзПромстройбанке имеется существенная 

несбалансированность между сроками активов и пассивов. Что 

отрицательно влияет на ликвидность банка. 

Также, углубление ликвидности в коммерческих банках 

объясняется увеличением размера просроченных кредитов. 

По состоянию на 1 января 2018 года, пррсроченные кредиты 

коммерческих банков Узбекистана составил 2611 млрд. сумов, что на 

80,6% больше, чем предыдущего года [5]. Такой высокий рост 

просроченных кредитов объясняется двумя причинами: во-первых, 

значительная часть крелитов коммерческих банков, предоставленных 

для финансирования государственннх программ, не возвратились, 
поскольку, в госпрограммах не указан исчник погащения просроченных 

кредитов коммерческих банков; во-вторых, девальвация национальной 

валюты по оношению к доллару США в сентябре 2017 года (на 92,4%) 

привело к невозврату валютных кредитов. 

Важно подчеркнуть, внешние факторы серьёно влияет на 

ликвидность коммерческих банков. 

К внешним факторам, влияющих на ликвидность банков, 

относятся следующие: 

* общая политическая и экономическая обстановка в стране; 

* развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка; 

* система рефинансирования Центральным банком 
коммерческих банков;  

*эффективность надзорных функций Центрального банка [6]. 

Изменение денежно-кредитной политики активно влияет на 

ликвидность коммерческих банков, иногда оно способствует 

углублению риска ликвидности. 

Повышение ставке рефинансирования и ставки обязательных 

резервов Центрального банка отрицательно повлияли на ликвидность 

отечественных банков. 

Таблица 2. Годовые уровни инфляции, ставке рефинансирования и 

ставке обязательного резерва Центрального банка [7], % 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инфляция 5,7 14,4 20,0 

Ставка рефинансирования Центрального 
банка 9,0 14,0 16,0 

Ставка обязательного резерва 

Центрального банка, установленная по 
валютным депозитам коммерческих 
банков 12,5 12,5 14,0 
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Как видно из табл. 2, в 2017 и 2018 годах существенно 

повысились инфляция, ставки рефинансирования и обязательных 

резервов Центрального банка, что отрицательно влияет на ликвидность 

коммерческих банков. 

Ставка рефинансирования оказывает влияние на процентные 

банковские ставки по кредитам и депозитам. Изменяя размер ставки 

рефинансирования, Центральный банк дает коммерческим банкам 

своеобразный сигнал для изменения процентных ставок по банковским 

операциям. Центральный банк, учитывая текущую ситуацию, обладая 

максимально полной и достоверной информацией о состоянии 

финансового сектора экономики, на основе профессиональной оценки 
инфляционных ожиданий, перспективных возможностей 

экономического развития в стране, изменений в различных секторах 

экономики, спросе на банковские услуги, производит расчет и 

устанавливает справедливый размер ставки рефинансирования. В 

результате, кредитные организации должны привлекать денежные 

средства во вклады по ставке, близкой к ставке рефинансирования, а 

размещать средства, в том числе в кредиты, по ставке, превышающей 

ставку рефинансирования [8]. 

На наш взгляд, для совершенствования управления риском 

ликвидности в коммерческих банках республики необходимо принять 

следующие меры: 
1. Необходимо устранить риска трансформации в крупных 

коммерческих банках путем: 

– увеличения удельного веса краткосрочных кредитов в общем 

объеме кредитов коммерческих банков; 

– размещения средств государства в иностранных валютах 

(полученных от продажи золота на мировых рынках) на срочные 

депозитные счете коммерческих банков. 

На 1 января 2019 года, удельный весь кредитов долгосрочных 

кредитов в общем объеме кредитов коммерческих банков Республики 

Узбекистан составил 93 %. 

Повышение удельного веса долгосрочных кредитов в общем 

объеме кредитных вложений отечественных коммерческих банков во 
многом объясняется принятием Постановления Президента Республики 

Узбекистан №1438 от 26 ноября 2010 г. «О приоритетных направлениях 

дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-

банковской системы республики в 2011 – 2015 годах и достижения 

высоких международных рейтинговых показателей». Поскольку, в 

данном Постановлении была постановлена задача увеличить объем 
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долгосрочных кредитов коммерческих банков в 2015 году на 2,5 раза по 

сравнению с 2011 годом. 

2. Повысить уровень ликвидности коммерческих банков путем 

инвестирования стабильного остатка депозитов до востребования на 

высоколиквидные ценные бумаги. 

В настоящее время, свыше 55% депозитов крупных 

отечественных банков составляют депозиты до вотребования. А 

коммерческие банки имеют право использовать депозиты до во 

стребования без согласия владелцев счетов депозитов до вотребования.  

Использование депозитов до востребования в качестве источника 

активных операций отрицательно влияет на ликвидность коммерческих 
банков. Поэтому, с целью устранения отрицательного воздействия 

депозитов до востребования на ликвидность банков, было бы 

целесообразно использовать только стабильный остаток депозитов до 

востребования. 
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Постановка проблеми. Всебічне реформування фінансової 

системи країни на шляху до розширення фінансових можливостей 

органів місцевого самоврядування зумовило посилення соціальної 

відповідальності у забезпеченні якості та безпеки життя територіальних 

громад. У цьому контексті особливого значення набуває постійна 

взаємодія держави, бізнесу та місцевих громад. Це зумовить нагальне 
вирішення проблем, пов’язаних з реалізацією державної фінансової 

політики з огляду на необхідність посилення відповідальності за 

збереження довкілля.  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми збереження природного 

навколишнього середовища відображено у працях таких науковців, як: 

Т. В. Іванова [2], Н. М. Кривокульська [3], М. С. Самойлік, А. В. 

Степаненко, М. А. Хвесик [4] та ін. Проте, подальшого дослідження 

потребує забезпечення достатнього рівня фінансування для реалізації 

основних напрямів регіональної фінансової політики у процесі вирішення 

екологічних питань. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація цілей методів і завдань 
суспільства щодо посилення відповідальності за збереження 

навколишнього середовища є надзвичайно актуальним у зв’язку з 

необхідністю досягнення рівноваги між інтересами держави, 

корпорацій і територіальних громад. При цьому вирішення найбільш 

важливих проблем галузі охорони довкілля і природокористування 

покладені саме на місцеві громади, а, отже, вимагають достатнього 

обсягу фінансових ресурсів. Зокрема, динаміка витрат місцевих 

бюджетів Житомирської області на охорону навколишнього 

природного середовища в цілому позитивна (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка витрат місцевого бюджету Житомирської області  

на охорону довкілля у 2005-2017 рр., тис. грн 

Джерело: побудовано за даними [5]. 

Аналіз вказаних показників засвідчує, що сума витрат місцевого 

бюджету Житомирської області на охорону довкілля суттєво зросла за 

досліджуваний період. Загалом за період 2005-2017 рр. сума витрат 

місцевого бюджету зросла більше, ніж на 6175,2 тис. грн або у 38 разів. 

Проте, не зважаючи на зростання абсолютних параметрів фінансування, 
частка екологічної складової у загальній сумі витрат місцевого бюджету 

є незначною і в різні роки не перевищує 1 % [1, с. 38].  

У процесі дослідження встановлено, що негативним явищем у 

динаміці витрат місцевого бюджету є недостатнє спрямування ресурсів 

капітального характеру на інвестиційні витрати. Так, на капітальні 

інвестиції у 2005-2017 рр. припадає набагато менше частка, ніж на 

поточні витрати (рис. 2). 

 
Рис. 2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону довкілля 

Житомирської області у 2005-2017 рр., % 
Джерело: побудовано за даними [5]. 
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З рисунка можна зробити висновок про те, що на капітальні 

інвестиції щодо охорони довкілля виділяється значно менша частка, ніж 

на поточні витрати. Це обмежує фінансування місцевої громади для 

капітального ремонту та модернізації природоохоронних засобів. 

Зокрема, витрати на охорону довкілля фінансується з державного 

бюджету, їх питома вага у загальній структурі складає від 2,4 % у 2005 

р. до 5,0 % у 2017 р., а у сумі окремо капітальних інвестицій – від 6,2 % 

до 35,3 % відповідно.  

Важливо зауважити, що реалізація державної регіональної 

політики щодо фінансування заходів екологічного спрямування 

потребує поєднання зусиль на державному, місцевому корпоративному 
та індивідуальному рівнях. Зокрема, індивідуальний рівень полягає у 

активній громадській позиції, морально-етичних навичках та соціальній 

відповідальності кожної особистості, корпоративний – зумовлює 

відповідальність бізнесу в процесі здійснення господарської діяльності на 

основі застосування ресурсозберігаючих технологій, виробництва 

безпечної продукції, фінансової підтримки природоохоронних заходів 

тощо, місцевий – має забезпечити збереження природних об’єктів громади 

та сприяти розвитку відповідної екомережі, державний – покликаний 

удосконалювати механізми фінансування природоохоронних заходів, 

запроваджувати екологічну освіту, удосконалювати відповідну 

законодавчу базу та сприяти розвитку міжнародної співпраці. Відтак, 
реалізація вищезазначених заходів зумовить збалансований розвиток 

суспільства, спрямований на забезпечення якості та безпеки життя 

суспільства. 

Висновки. Отже, у сучасних умовах господарювання постає 

необхідність у вирішенні питань, пов’язаних зі збереженням довкілля. 

У цьому контексті особливого значення набуває посилення 

відповідальності всіх суб’єктів економіки для реалізації фінансової 

політики держави у площині охорони навколишнього середовища. 

Реалізацію заходів щодо забезпечення збалансованого 

природокористування необхідно проводити на всіх рівнях 

(індивідуальному, корпоративному, регіональному та державному). 

Такий підхід підвищить ефективність виконання основних завдань 
державної політики та сприятиме створенню позитивних перетворень у 

суспільстві. 
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СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Коваль Любов,  

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

Найвагомішим для сільськогосподарських товаровиробників є 

страхування операційної діяльності, від якої залежить фінансовий стан 

підприємства. Ризики виробництва включають в себе вимушений 

простій обладнання, невчасне надходження сировини та матеріалів зі 

сторони та ін. Ризики операційної діяльності супроводжуються 

додатковими витратами підприємства в результаті настання страхового 

випадку. Інші ризики виникають в ході іншої звичайної діяльності.  

На сьогодні найбільш поширеним серед інших видів ризиків є 

саме ризик неповернення отриманого кредиту. Як правило кредитний 
ризик розглядається в переважній більшості з позиції банку. На нашу 

думку, необхідно розглядати кредитний ризик також зі сторони 

підприємства, тому що неповернення кредиту підприємством вчасно за 

будь-яких умов призводить до виникнення додаткових 

непередбачуваних витрат. Ризик неповернення кредиту підприємством 

спричиняється наступними подіями: настанням непередбачуваних 

подій; спадом попиту на виготовлену продукцію; невиконанням умов 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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договору партнерами суб’єкта господарювання; зміною активів 

підприємства. 

Однією з умов отримання кредиту є надання застави. Заставою 

може бути як рухоме так і нерухоме майно підприємства. Внаслідок 

непередбачуваних обставин на заплановану дату погашення кредиту у 

підприємства може не бути вільних коштів. В результаті такої ситуації 

підприємству нараховується пеня за прострочення платежу, а також 

можлива втрата заставного майна. За таких умов підприємству 

необхідний дієвий інструмент, що зможе запобігти додатковим 

витратам та втратам підприємства. Кредитні ризики – ризики 

неповернення суми кредиту та відсотків за кредит боржником 
кредитору. При цьому має місце погашення заборгованості третьою 

особою. У зв’язку з цим доцільне страхування даного виду ризику. 

Страхування кредитів передбачає використання делькредерного 

страхування, кауційного страхування та страхування ризику довіри.  

Делькредере (італ. «del credere») – зобов'язання брокера або 

агента гарантувати виконання угоди перед особою, яку він представляє. 

У випадку невиконання третьою особою зобов'язань за угодою, брокер 

або агент, який узяв на себе Делькредере, відшкодовує збитки особі , яку 

представляє [2, с.12]. 

Таким чином, делькредерне страхування передбачає страхування 

кредитора від ризику неповернення дебітором суми наданого кредиту. 
В такому випадку кредитор виступає як страхувальником, так і 

застрахованою особою. Делькредерне страхування поділяється на: 

 - страхування загальної заборгованості по усіх позичальниках; 

- страхування заборгованості окремих позичальників.  

Проте, якщо перший вид делькредерного страхування 

страховики здійснюють без заперечень, страхування заборгованості 

окремих позичальників здійснюють не охоче. Це пояснюється тим, що 

кредитор має можливість страхувати тільки ризик неповернення 

заборгованості тих позичальників, заборгованість за якими є 

безнадійною. В цьому випадку страховик обов’язково має сплатити 

страхове відшкодування, що є для нього не вигідним.  

В літературі чимало уваги присвячено делькредерному 
страхуванню. При цьому всі автори наголошують на безпосередньому 

зв’язку лише позичальника з ризиком неповернення, що призведе до 

додаткових витрат та втрат в разі його настання. Однак, ще й 

страхувальник має безпосередній зв'язок з цим ризиком, здійснюючи 

його страхування. Також має місце страхування підприємством ризику 

неповернення кредиту. Такий вид страхування називається кауційним 
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(гарантійним) страхуванням, тому що при страхуванні своєї 

платоспроможності позичальник гарантує кредитору повернення боргу.  

Термін «Kaution» в перекладі з німецької означає «порука», 

«заклад», «застава», «кауція». На відміну від делькредерного 

страхування, кауційне передбачає взаємовідносини трьох сторін. При 

чому страхувальником є позикоотримувач, а застрахованою особою – 

кредитор.  

На сьогодні важливого значення набуває кредит довіри, що 

передбачає довірчі відносини боржника та кредитора. Але можуть 

виникати ситуації, коли з певних причин виникає ризик недовіри 

кредитора. В такому випадку має місце страхування цього ризику, на 
випадок його настання та втрати кредитором свого майна. Такий вид 

страхування частково включає в себе ознаки делькредерного та 

кауційного. Так, при страхуванні ризику недовіри страхувальником 

виступає кредитор (ознака делькредерного страхування), предметом 

застави виступає поліс страхування (ознака кауційного страхування). 

Усі види страхування можуть бути у добровільній та/або обов’язковій 

формах. При чому загальнообов’язкове державне страхування 

провадиться виключно в обов’язковій формі. 

Підвиди слід розглядати в розрізі законодавчо встановлених 

норм. Тобто, згідно з Законом України «Про страхування» , в розрізі 

форм виділити такі підвиди як: страхування життя, страхування від 
нещасних випадків, медичне страхування, страхування майна та ін..  

Згідно з Законом України «Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підвидами 

страхування є: пенсійне страхування, медичне страхування, 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності…, 

страхування від нещасного випадку…, страхування на випадок 

безробіття та інші види соціального страхування, що передбачені 

законами України [1].  

Так як страхування з позиції підприємства є сукупністю операцій 

щодо формування резерву на покриття збитків від непередбачуваних 

надзвичайних подій, тому за способом розміщення таких резервів 

страхування (в т.ч. і кредитів) слід поділити на внутрішнє і зовнішнє.  
При цьому внутрішнє страхування кредитних ризиків або 

самострахування передбачає формування внутрішнього резерву 

самостійно підприємством за рахунок частини чистого прибутку. За 

умови невикористання коштів такого резерву в поточному році вся 

наявна сума переходить на наступний рік з подальшим його 

поповненням. Зовнішнє страхування ризиків кредиту передбачає 
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укладення договору страхування із страховиком на певний термін та на 

визначених умовах. 

За такого поділу операції по внутрішньому та зовнішньому 

страхуванню матимуть свої відмінності при відображенні в обліку та 

дозволять чітко отримати інформацію про готовність підприємства до 

непередбачуваних подій.  
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ФОРМУВАННЯ 
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та інвестиційної діяльності, 

Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Розвиток України піддається впливу 

процесів євроінтеграції, фінансової глобалізації, а відтак, і 
запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності. Фінансова 

звітність забезпечує інформаційні потреби управління підприємством, 

визначає результати діяльності та дає можливості для фінансового 

менеджменту. Поява нових видів економічних відносин між суб’єктами 
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господарювання, закономірно, викликають потребу удосконалення 

інформаційного забезпечення процесу та визначення результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади 

фінансової звітності, знайшли відображення в працях багатьох відомих 

вчених облікового процесу, та практиків, таких як В. Андрієнко, Ю. 

Волкова, Ф. Голов, Г. Журавель, М. Костюченко, Т. Кучеренко, М. 

Пушкар, С. Лень, М. Чумаченко та інші. Дослідження науковців в 

більшій мірі, стосується розуміння сутності, механізму та особливостей 

формування фінансової звітності. Однак важливі питання методології 

та організації обліку та формування форм фінансової звітності в умовах 

переходу на міжнародні стандарти залишаються відкритими. 
Результати досліджень. Проблема інтеграції України в 

європейський фінансовий простір зумовлює об’єктивну необхідність 

дослідження особливостей функціонування системи обліку та 

оподаткування, що сприятиме виявленню важелів забезпечення 

стабільності в розвитку, збільшення ринкової вартості підприємства та 

його прибутковості. Облік, як інформаційна система зобов’язана 

задовольнити потреби менеджменту в достовірній, вичерпній 

інформації, щодо діяльності підприємницької структури. 

Результативною метою облікової системи є формування фінансової 

звітності. Стан активів і пасивів, результати діяльності, наявність та 

розмір власного капіталу, а також рух вхідних та вихідних грошових 
потоків, розрахунки з бюджетом – інформація що відображається у 

фінансовій звітності. 

Разом з тим, на думку Домбровської Н. Р. фінансову звітність 

можна віднести до провідних економічних категорій і репрезентувати її 

як сукупність специфічних суспільно-економічних відносин, які 

укладаються між господарюючими суб’єктами з претексту розкриття і 

використання інформації про стан і результати діяльності підприємства 

для ухвалення ними рішень про формування, розподіл і використання 

економічних ресурсів [1]. 

Можна погодитися із висновками Торшин Є. О. що фінансова 

звітність при цьому є чи не єдиним доступним і достовірним джерелом 

інформації, необхідність встановлення загальних правил в її 
формуванні та трактуванні є базовою передумово розвитку 

національної економіки [4]. 

Однак ми категорично не погоджуємося із групою науковців Л. 

В. Коваль, О. Ф. Томчук, Г. С. Немеш та їхніми твердженнями, що 

фінансова (корпоративна) звітність як публічна інформація водночас є 

джерелом для зовнішніх користувачів [2], оскільки фінансова звітність 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%84$
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дає можливість впливу менеджменту на прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

За умови динамічних змін та переходу облікової системи на 

міжнародні стандарти фінансової звітності, першочергового значення 

набуває розробка методики формування фінансової звітності. 

Формування такої методики, на наш погляд, слід здійснювати у чіткій 

послідовності (рис. 1). 

Цілі та завдання методики мають бути узгоджені із нормативно-

правовою базою, декларуванням та можливостями забезпечення 

аудиту. Кінцевими результатами методики виступають: формування 

правдивої, достовірної фінансової звітності.  

 
Рис. 1. Методика формування фінансової звітності 

Джерело: власні дослідження. 

Метою представленої методики є розробка науково-практичних 
рекомендацій щодо формування фінансової звітності.  

Чітке розмежування стратегічних та тактичних цілей методики 

формування фінансової звітності, узгодження її за формами складання і 

термінами подання в державні інституції та науково-практична 

обґрунтованість підвищить її значущість, забезпечить інтеграцію 

вітчизняних підприємств до європейського простору.  

На діяльність обліково-звітної системи впливають зовнішні та 

внутрішні чинники. Пріоритетність зовнішніх чинників залежить від 

ступеня їх впливу на фінансову звітність. Оскільки звітність 

нормативно-регульована то правовий чинник виступає домінуючим 

(рис. 2). 

Визначення мети та завдань фінансової звітності 

підприємств 
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Гармонізація з міжнародними стандартами 

 

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

213 

 
Рис. 2. Чинники зовнішнього впливу  

на формування фінансової звітності  

Джерело: власні дослідження. 

Оскільки фінансовий стан підприємств та результати їх 

діяльності є ключовими факторами впливу на економічний розвиток та 

підвищення показників капіталізації не можна занижувати роль 

економічних чинників. Так в своїх наукових доробках. К. Нагірська 

стверджує що сучасний характер змін в системі економічних відносин 

та рівень розвитку господарюючих суб’єктів стали передумовою 

збільшення кількості користувачів з різними інформаційними 

запитами. Для обґрунтування та прийняття стратегічних, тактичних та 

оперативних рішень, зацікавленим користувачам необхідна така 

інформаційна система, що адекватно реагуватиме на їх потреби [3]. 
Аналіз технологічного аспекту формування фінансової звітності дає 

змогу своєчасно виявляти ті можливості, які за рахунок розвитку інтернет-

технологій відкриваються для формування існуючих та нових форм у 

фінансовій звітності а також удосконалення інформаційної системи 

бухгалтерських програм. 

При побудові й застосуванні обраної стратегії фінансової 

звітності, обліковці повинні своєчасно реагувати на зміни зовнішнього 

середовища, виявляти інструменти впливу та ефективно їх 

використовувати.  

Оцінка внутрішніх чинників формування фінансової звітності 

повинна базуватися на моніторингу внутрішнього потенціалу: 

достовірності визначення та оцінки активів капіталу та зобов’язань, 
економічному обґрунтуванню доходів та здійснення витрат а також 

чіткому та ефективному русі вхідних та вихідних грошових потоків 

формування стабільного власного капіталу та своєчасних розрахунків з 

бюджетом. 

Фінансова 
звітність

Економічні
чинники

Правові чинники

Технологічні
чинники
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Висновки та перспективи подальших досліджень Методика 

формування фінансової звітності являє собою комплекс організаційно-

економічних, облікових та науково-практичних заходів, що спрямовані на 

своєчасне формування фінансової звітності без викривлення даних. Таким 

чином застосування парадигми формування фінансової звітності дозволить 

враховувати зовнішні та внутрішні чинники впливу на формування 

фінансової звітності підприємств. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Махмудов Л. У. 

 ассистент кафедры "Экономика",  
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан 

Сегодня общество находится на стадии инновационного 

развития, широко распространены новые информационные технологии, 

в результате которых происходят изменения во многих секторах 

социально-экономической сферы. 

Особенностью современной экономики Узбекистана является 

появление электронной среды в результате развития глобальных ИКТ и 
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наличия достаточного количества предприятий, которые используют 

эту среду в своей деятельности. Современные информационные 

технологии активно используются в современном бизнесе. В то же 

время использование этих технологий в предпринимательской 

деятельности определяет уровень успешности предпринимателей на 

внутреннем и мировом рынках. 

Последние достижения в области информационных технологий 

помогут снизить зависимость узбекской экономики от сырья и укрепить 

сферу высокотехнологичных услуг. Сбалансированный рост экономики 

страны определяется появлением и ростом новых бизнес-направлений 

предпринимательства с использованием традиционных секторов 
экономики и информационных технологий. 

Одним из наиболее важных достижений информационных 

технологий в 20-м веке является появление и развитие Интернета. 

Технологии и стандарты передачи данных через Интернет являются 

универсальным инструментом для обмена информацией, прежде всего 

в области электронной коммерции. 

Интернет - это уникальная среда, в которой любая компания 

может предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, 

проводить маркетинговые исследования и оказывать поддержку 

клиентам после продажи. Малый бизнес и частное 

предпринимательство также могут воспользоваться преимуществами 
электронной коммерции с помощью интернет-технологий. 

Электронная среда открыла новые экономические возможности 

для предпринимателей. Широкое использование Интернета в бизнесе 

привело к появлению новых форм электронной коммерции в 

коммерческом секторе. 

Деятельность любого коммерческого предприятия заключается в 

удовлетворении потребностей альтернативных потребителей товаров и 

услуг. Потребителей в секторе электронной коммерции отличаются от 

обычные маркет-мейкеры. 

Любое предприятие, выходящее на рынок электронной 

коммерции, должно учитывать эту специфику. 

Методы и инструменты, используемые для осуществления 
коммерческих операций, отличаются от обычной коммерческой 

деятельности в реальном секторе. 

Чем больше информационных технологий и интернет 

распространяются, тем больше бизнесменов занимаются электронной 

коммерцией. В настоящее время открыты предприятия направленые 

только на электронную коммерцию, в то время как электронная 

коммерция растет на обычных предприятиях.  
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Учитывая основополагающую тенденцию развития электронной 

коммерции в экономике Узбекистана, обобщение опыта зарубежных 

стран и разработка руководства по использованию и развитию 

электронной коммерции в Узбекистане являются одними из важнейших 

задач национальной экономики. 

Исследования в этой области - одна из важнейших задач. 

Проблемы с использованием принципов электронной коммерции 

в деловом секторе можно считать неисследованными. Появление и 

быстрый рост электронных информационных технологий в 

краткосрочной перспективе привели к значительному прогрессу в 

развитии электронной торговли на практике и следовательно, роль 
отрасли и ее роль в экономике плохо изучены. 

Янсоф, Д. Велик, А. Волков, П. Дракер, Dj. Кейнс, И. Массуд, Б. 

Мизес, М. Портер, Г. Титоренко, Ю. Шумпетер, И.Балабанов, 

И.Гольдовский, Д.Козе, Г.Мин, А.Наумов, И.Стритс, Д.Шнайдер и 

другие прямо или косвенно занимались вопросами развития 

электронной коммерции. 

Хотя некоторые исследования в области информационных 

технологий и электронной коммерции проводились в области 

предпринимательской деятельности, предпринимательские процессы, 

основанные на принципах электронной коммерции, не были полностью 

раскрыты. 
Важно, что долгосрочные исследования в области расширения 

использования бизнеса электронной коммерции на предприятиях в 

контексте перехода к инновационной экономике, а также разработка 

рекомендаций для простоты использования Интернета и развития 

электронной коммерции. 

Методологические рекомендации и выводы могут быть 

использованы для разработки бизнес-стратегических и основных 

коммерческих документов для повышения эффективности управления, 

функциональной стратегии и производительности. 

Результаты исследований международной исследовательской 

организации ICTSUMMIT четко указывают на количество и 

социальную структуру узбекских пользователей интернета. Количество 
интернет-пользователей в Узбекистане превысило 12 миллионов [1]. По 

состоянию на январь 2018 года более 48% всего населения пользовались 

доступом в Интернет в Узбекистане. Основная часть (64%) находится в 

возрасте от 16 до 34 лет, и 37% веб-путешественников - это молодые 

люди в возрасте до 25 лет. Зачастую среднемесячный доход узбекского 

интернет-пользователя не превышает 200 долларов на человека в месяц. 
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Среди веб-путешественников 59% составляют мужчины и 41% - 

женщины. 68% интернет-пользователей имеют высшее образование. 

Интернет-пользователи растут хорошими темпами, но 12,1 млн. 

«Потенциальные пользователи» - не означает 12,1 млн «потенциальный 

клиент». Это очень важный фактор в бизнес-планировании. 

Основным преимуществом для продавцов является то, что 

заработки членов семьи составляют от 51 до 100 долларов в месяц 

(немного выше, чем среднесуточный минимум). По результатам 

исследования, проведенного Фондом общественного мнения (SOF), на 

него приходится 34 процента пользователей. Они могут назвать их 

«потенциальными покупателями». Было бы логично рассматривать этот 
вопрос как основное преимущество для тех, кто предлагает недорогие 

товары (книги, музыка, онлайн-услуги), а также для тех, кто предлагает 

своим клиентам низкие цены. 

Самое интересное для продавцов - это то, что у них есть более 

100 долларов в месяц для каждого члена их семьи. Эта категория 

«потенциальных клиентов» постепенно растет (с 34% в 2012 году до 

49% в 2016 году), что позволяет предпринимателям рассматривать эту 

категорию интернет-пользователей в качестве «Потенциальных 

клиентов»[2]. 

Одним из основных показателей развития Интернета является 

количество вторичных доменов в региональной зоне регистрации. В 
октябре 2017 года количество вторичных доменов в домене UZ (над 

Узбекистаном) превысило 65 000. 

Сегодня в 243 национальных двухбуквенных доменах домен UZ 

входит в 100 самых популярных национальных доменных зон. Домен 

UZ На уровне домена доминируют Великобритания, США, Канада, 

Бельгия, Китай, Гонконг, Россия и другие. 

Вместе с ростом зарегистрированных доменов происходит их 

децентрализация. Если ранее большинство доменов были 

зарегистрированы организациями и населением Ташкентской области, 

то в последние годы регистрируются домены из регионов, в основном 

из Самарканда и активных центров наибольшего населения 

Узбекистана. Таким образом, если не менее 66,5% всех доменов второго 
уровня зарегистрировано в ташкентском UZ два года назад, в настоящее 

время количество регистраций уменьшается, а сегодня - на 57,1%. 

Традиционное предпринимательство продолжает активно 

изучать интернет. На данный момент наиболее быстро растут активы, 

товары, услуги, предприятия и связанные с ними сайты. Возможно, что 

многие малые предприятия приняли новые информационные 

технологии и используют их в своей работе. 
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Согласно исследованию Interland, проведенному американскими 

провайдерами, 56 процентов американских малых предприятий 

считают, что некоторые из их годовых продаж связаны с доступностью 

электронной коммерции. Около 260 клиентов компании были 

проверены, из которых 42% занимались предпринимательской 

деятельностью более десяти лет, 76% занимались предпринимательской 

деятельностью в Интернете в течение 3-9 лет. Опрос потребителей 

показал, что 23% респондентов считают, что от 1 до 10% годовых 

продаж приходятся на интернет-трейдинг, а у 12%- продажи с 76% до 

100% из онлайн-трейдинга. 

В целом, 78% респондентов заявили, что могут использовать веб-
сайт компании на своих сайтах. В частности, половина респондентов 

считают, что веб-сайт компании повысит доверие клиентов, а 33% 

считают свой веб-сайт своим самым мощным маркетинговым 

инструментом [3]. 

Существуют дальнейшие шаги по использованию Интернета в 

коммерческом бизнесе для различных форм собственности и видов 

бизнеса: 

- создание информационного портала (веб-сайта) в качестве 

информационной интернет-книги; 

- создание электронного каталога товаров и услуг предприятия; 

- создание корпоративного портала, который организует 
внутренние бизнес-процессы на основе использования принципов 

электронной коммерции; 

- создание электронного магазина; 

- разработка и внедрение полноценной системы электронной 

коммерции на основе бизнес-информационных систем [4]. 

На первом этапе сайт обычно создается, его содержание и 

контент повторяют содержание листовок, специфичных для компании. 

Ресурс, созданный с помощью рекламных баннеров и других 

маркетинговых подходов, рекламируется, и потенциальные клиенты 

привлекаются к страницам сайта. На этом этапе полезно создать 

разделы, в которых можно получать запросы от существующих или 

потенциальных клиентов - опросы, «напишите нам», пользовательские 
конференции. Эти инструменты позволяют вам быстро и легко 

обрабатывать ваши данные. Создание такого сайта во многом решит 

проблему сбора информации - ознакомление будущих клиентов с 

компанией и ее продуктами. Реальные клиенты компании должны быть 

обеспечены значительной частью, они должны иметь доступ к 

приобретенным продуктам, информации по обслуживанию клиентов и 

советам по продажам. При создании сайта для информации важно иметь 
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роль поддержки клиентов (будь то корпоративные клиенты или 

потенциальные покупатели) с продажами и услугами. 

Однако со временем продукты будут меняться, интерес 

посетителей тоже, удержат растущие интерес интернет-пользователей к 

сайту станут проблемой.  

На следующем этапе возникает желание купить продукцию 

компании. Роль интернет-магазина состоит в том, чтобы предоставлять 

каталоги информации о продуктах, которые будут предоставлены, и 

собирать корзину заказов. Заказы онлайн, сделанные покупателями, 

снижают операционные издержки покупателей (продажи, продажи и 

сертификаты покупки и т.д.). 
Часто электронное окно (витрина) называется электронной 

торговлей, а в последнем нет системы электронной коммерции (front 

offis). Все заказы клиентов не пойдут в автоматизированную систему, а 

перейдут к менеджерам по продажам. После этого бизнес-процесс 

электронной коммерции полностью копирует бизнес-процессы 

продавца. Таким образом, интернет-магазин - это инструмент для 

привлечения покупателей, интерфейс для общения и маркетинга. Такое 

электронное окно (витрина) - первоначальные затраты на создание 

магазинов электронной коммерции намного ниже, чем на создание 

полноценного магазина электронной коммерции на основе службы 

внутренней торговой информационной системы, подключенной к 
Интернету. 

Нам нужны серьезные усилия для создания магазина (витрины), 

такого как: 

- обеспечение технологического порядка управления контентом, 

т.е. систематическое обновление информации о товарах и ценах 

менеджерами предприятия; 

- электронные окна (витрина) - интеграция предприятия в 

финансовые и бухгалтерские системы; 

- поддержка механизмов координации для будущих заказов. 

Эти задачи решаются путем создания корпоративного магазина 

электроники на базе корпоративного портала. Преимущество 

корпоративного портала в том, что данные сайта обновляются 
напрямую корпоративными менеджерами без посредников. Целью 

данного принципа является обеспечение точности и значимости 

информации, представленной на корпоративном портале организации. 

Скорость появления новых данных имеет большие преимущества по 

сравнению с ростом доверия наших клиентов. В то же время стоимость 

эксплуатационных расходов сводится к передаче коммерческих данных 

и отслеживанию запросов из корпоративной базы данных. 
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Конечно, система электронной коммерции должна 

соответствовать самым высоким стандартам информационной 

безопасности и конфиденциальности. Следует также выделить 

существующие электронные платежные системы. Способ оплаты 

товаров, приобретенных курьером, проданным в Узбекистане (для 

частных клиентов) или на банковский счет (безналичный расчет), будет 

пополняться новыми системами электронных денежных переводов. 

Наличие таких систем на сайте является гарантией уровня 

профессионализма технического персонала, который подтверждает 

надежность компании и знает последние достижения интернет-

информационных технологий. 
Наилучшим решением для производителя является внедрение 

информационной системы TIS-Trading и методов электронной 

коммерции в отделах маркетинга компании. 

Чтобы максимизировать экономическую эффективность 

внедрения систем электронной коммерции, информационные 

маркетинговые системы должны быть «заполнены» системой 

планирования производства и системой цепочки поставок. Таким 

образом, многие затраты могут быть уменьшены - TIS позволяет 

снизить затраты на складские продукты, компоненты и так далее. 

При разработке TIS, его интерфейсов и контента разработчики 

должны руководствоваться принципом, согласно которому любой 
интернет-ресурс должен быть нацелен на конкретные группы 

пользователей. Например, если производитель предназначен для 

работы с сетью дистрибьюторов-дилеров, в TIS должны в первую 

очередь входить дистрибьюторы и дилеры, если они являются 

отдельными покупателями, а затем включать определенный сегмент 

пользователей Интернета. Было бы ошибкой использовать Интернет 

как «место хранения» по принципу «любой, кто хочет получить то, что 

он хочет». Интернет-система должна быть максимально простой и 

доступной для конкретного потребителя [5]. 

Исследование электронной коммерции показало следующие 

результаты: 

1. Сегодня экономика Узбекистана - это еще один способ 
экономического развития - какой это должна быть экономика: как и в 

прошлом, отраслевой рост основан на интенсивной интенсификации 

науки. Учитывая современный научно-технический потенциал, можно 

прогнозировать инновационную экономику Узбекистана. Широкое 

использование информационных технологий в практической 

деятельности предпринимателей позволит им повысить свою 

конкурентоспособность и вывести на новый уровень развития. 
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2. Огромная страна с обширной, сложной и очень широко 

распространенной сегодня коммуникацией не способна эффективно 

управлять бизнесом без использования стандартных информационных 

технологий. Широкое развитие Интернета в Узбекистане позволит 

разработать модель управления сетью в предпринимательской 

деятельности частных компаний (бизнес, финансы, торговля, 

маркетинг) и на государственном уровне (взаимодействие бюджетов, 

анализ товарных стратегий стратегического значения, исполнение 

решений правительства). 

3. Обычно компании проходят несколько этапов использования 

интернет-технологий. Первый шаг используется в качестве инструмента 
сетевого маркетинга; во-вторых, интернет становится инструментом 

предпринимательства, объединяющим бизнес-процессы, его поставщиков 

и потребителей. Принципы электронной коммерции начинают 

использоваться в экономической деятельности предприятий на всех этапах 

производства (от предпродажной и послепродажной поддержки до 

потребителей и заканчивая немедленным производством товаров). 

4. Рынок мобильных услуг в Узбекистане динамично 

развивается. Приоритеты постепенно направляются через службы 

поддержки сети в службы предпочтений сети. Развитие Интернета и 

электронной коммерции является одним из важнейших условий 

повышения конкурентоспособности местного бизнеса. Увеличение 
количества доменов, зарегистрированных от имени частных 

предпринимателей и организаций, что является основанием для 

признания узбекскими предпринимателями их растущей популярности. 

Использование принципов электронной коммерции является 

обязательной характеристикой бизнес-стратегии компаний, которые 

хотят занять достойное место на рынке. Уровень дохода на одного члена 

семьи и регулярный рост числа пользователей Интернета обеспечивают 

активную политику поощрения продажи товаров и услуг на 

электронном рынке. Использование электронной коммерции в бизнесе 

предприятий позволит им повысить эффективность своего 

предпринимательства, привлекая своих клиентов и выводя их на новый 

уровень обслуживания, внедряя современные методы ведения бизнеса, 
которые снижают стоимость предпринимателей. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Мулик Тетяна, 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, 

Вінницький національний аграрний університет,  

м. Вінниця 

Розвиток будь-якої держави неможливий без належного рівня 

інвестицій, дотримання найкращого співвідношення між ними, 

скерованості в пріоритетні галузі національного господарського 

комплексу та ефективного використання. Проте нинішня ситуація, що 

склалась в Україні, внаслідок політичної нестабільності, кризового 

стану економіки, практичного самоусунення державних органів від 
регулювання і здійснення інвестиційних процесів, характерна слабким 

інвестиційним кліматом, не спроможністю нарощувати інвестиції, що 

спонукає до того, що вкрай необхідна якнайшвидша та якісна розбудова 

інвестиційних процесів при належній інвестиційній безпеці.  

Теоретичній розробці питань, пов’язаних з підтримкою 

достатнього рівня інвестицій, економічної та інвестиційної безпеки на 

всіх рівнях управління, багато уваги приділяли .І. Барановський, К.П. 

Боримська, Л.В. Гнилицька, Д.О. Грицишен, А.П. Дикий, В.М. Жук, 

В.В. Євдокимов, В.І. Кириленко, Я.Д. Крупка, О.А. Лаговська, Н.О. 

Лоханова та інші. 

Відповідно до сутності інвестиційної політики підприємства її 
мета полягає у забезпеченні надання інформації про формування та 

реалізацію інвестиційних рішень, операцій з інвестиціями, а також стан 

інвестування підприємства для забезпечення здійснення контролю і 

управління ними. 

Для будь-яких елементів політики характерні специфічні ознаки, 

задачі та принципи існування. Сутність інвестиційної політики 
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підприємства проявляється в реалізації наступних задач, що 

забезпечують досягнення стратегії розвитку підприємства [1]:  

– розробка стратегії і тактики економічної діяльності 

підприємства на короткостроковий і довгостроковий період; 

 – пошук найбільш ефективних об’єктів для інвестування; – вибір 

оптимального варіанта інвестиційного проекту;  

– пошук і оцінка альтернативних джерел інвестиційних ресурсів 

для здійснення інвестиційних проектів;  

– досягнення максимального результату в процесі реалізації 

інвестиційної політики при мінімально можливому обсязі капіталу, 

тривалості експлуатації активів і докладених зусиль. 
Сьогодні для розробки інвестиційної політики підприємства 

необхідна єдність методологічної та інформаційної бази, що дозволяє 

впорядкувати підготовчий процес і полегшує надалі моніторинг даних 

проектів і програм [1]. 

Щодо інформаційного забезпечення, відомо, що основна мета 

бухгалтерського обліку полягає в наданні користувачам своєчасної, 

достовірної, корисної інформації, необхідної для прийняття ними 

ділових рішень. Фінансова інформація, сформована в рамках 

бухгалтерського фінансового обліку, не представляє собою комерційної 

таємниці, і вона відкрита для користувачів. Якісну систему 

інформаційного забезпечення процесу управління необхідно формувати 
на стадії створення підприємства. 

Система бухгалтерського обліку має відображати специфіку 

діяльності підприємства та бути адаптованою до його конкретних 

інформаційних потреб. В процесі діяльності підприємства менеджерам 

необхідно контролювати роботу бухгалтерії та своєчасно коригувати 

завдання, рішення яких націлене на забезпечення економічної та 

інвестиційної безпеки бізнесу.  

Формування якісної інформації можливе тільки в умовах тісної 

взаємодії бухгалтерії зі структурними підрозділами підприємства, тому 

керівництву необхідно регламентувати порядок встановлення зв’язків 

та рух інформації між структурними підрозділами та бухгалтерією. 

Виходячи з аналізу діючих форм фінансової звітності 
підприємств, вітчизняні підприємства не надають у відкритому доступі 

детальну інформацію про обсяги, джерела та напрями використання 

інвестиційних ресурсів, що залучаються в процесі їх діяльності. 

Практика формування фінансової звітності свідчить про те, що 

існує необхідність формувати інформацію для максимального 

задоволення інтересів всіх користувачів. Нажаль, сучасна форма 
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балансу не дозволяє достовірно інтерпретувати користувачами 

результати аналізу фінансового стану підприємства. 

Однією з основних функцій має стати створення повного 

інформаційного забезпечення інвестиційного процесу, необхідного як 

підприємству, так і інвестору, включаючи:  

- прогнози попиту, ресурсів і цін на послуги;  

- формування чітких пріоритетів у розвитку підприємства;  

- забезпечення прозорих схем страхування ризиків інвесторів;  

- систему оподаткування і податкових пільг. 

Загалом, інвестиційна безпека на рівні окремого підприємства 

забезпечується системою заходів, які в сукупності створюють 
сприятливі умови для інвестиційно-інноваційної діяльності і, як 

наслідок, позитивно відображаються на результатах операційної 

діяльності. І серед таких передумов потрібно виділити створення 

надійної і постійно діючої системи інформаційного забезпечення – 

системи моніторингу інвестиційної діяльності [2]. 

Отже, запорукою здійснення ефективної та безпечної інвестиційної 

діяльності на підприємстві є налагоджена система моніторингу. Вона 

повинна включати два блоки: збір і обробку інформативних показників із 

зовнішніх та внутрішніх джерел для обґрунтування інвестиційних рішень; 

спостереження і виявлення негативних критичних відхилень у ході 

реалізації інвестиційних рішень [2]. 
Таким чином, організація бухгалтерського обліку дозволяє 

виявити проблеми і скорегувати відповідно діяльність підприємства до 

того, як ці проблеми переростуть в кризу і негативно вплинуть на 

економічну та інвестиційну безпеку підприємства, забезпечувати 

послідовну і ефективну його роботу. Формування повної і достовірної 

інформації в цілях управління нею, сприяє забезпеченню економічної та 

інвестиційної безпеки на рівні підприємства. 

Список використаних джерел 

1. Берляк Г.В. Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації 

облікової політики в частині реалізації інвестиційної безпеки. 

Економічні науки: Збірник наукових праць. / Серія “Облік і 

фінанси”. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк: 
Луцький національний технічний університет, 2015. Випуск 12 (45). 

Ч. 1. С. 22-34. 

2. Басюк Т. П. Інформаційне забезпечення системи інвестиційної безпеки 

підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління : 

електронний науково-практичний журнал. 2017. № 3 (08). Режим доступу 

до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua/8-2017-ukr 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

225 

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ:  

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

Микитюк Валерій, 
д.е.н., професор кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича 

Паламарчук Тетяна, 

к.е.н., доцент кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича 

Русак Олена, 

к.е.н., доцент кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Формування механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку країни є вимогою сучасності та 

необхідною мірою стійкого і збалансованого її розвитку. Саме 

інвестиції є своєрідним маркером, який формує виробничий потенціал 

на новій науково-технічній базі та визначає конкурентні позиції країни 
на світових ринках. Зважаючи на це, важливого значення набуває 

поглиблене дослідження основних тенденцій та обґрунтування 

напрямів активізації прямого іноземного інвестування в економіку 

країни як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та 

практичні аспекти іноземного інвестування досліджували вчені-

економісти, а саме: Андрійчук В. Г., Бланк І. О., Гойко А. Ф., Кисіль М. 

І., Лукінов І. І., Лупенко Ю. О., Мертенс О. В., Пересада А. А., Пилипів 

В. В., Рогожин П. С., Ульянченко О. В., Юхименко В. В., Гітман Л., 

Джонк М., Норкотт Д., Хавранек П., Шарп У. та ін. Однак потребують 

подальшого дослідження та вирішення проблемних аспектів щодо 
залучення іноземних інвестицій в економіку країни. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах динамічного 

розвитку інноваційних технологій інвестиції виступають 

найважливішим засобом забезпечення прогресивних структурних 

зрушень в економіці, призводять до покращення показників 

ефективності діяльності на мікро- і макрорівнях. Чим більші обсяги 

інвестицій та вища ефективність інвестицій, тим швидше відбувається 

відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові зрушення та 

перетворення [6].  

Правові, економічні та соціальні умови здійснення інвестиційної 

діяльності в нашій державі визначаються Законом України «Про 
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інвестиційну діяльність», в якому зазначається, що інвестиціями є всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [5]. Важливим 

аспектом в забезпеченні інвестиційних процесів економічного розвитку 

держави чи регіону є визначення відповідного механізму регулювання, 

який забезпечить формування набору інвестиційних потоків, що 

сприятимуть отриманню максимального ефекту [6]. 

Практика світового досвіду показує, що іноземні інвестиції 

надходять, насамперед, у ті країни, де створена стабільна й ефективна 

законодавча база щодо режиму залучення та використання іноземних 
інвестицій. Серед головних факторів, що стримують процес залучення 

іноземного капіталу в Україну є наступні: корупція та неефективна 

судова система, питання виділення земельних ділянок і відшкодування 

ПДВ, а також подолання технічних бар'єрів у торгівлі та проходження 

митних процедур, нечіткість та непрозорість законодавчих норм, 

високий рівень бюрократії (необхідність отримання великої кількості 

дозвільних документів у різних інстанціях); перевищення повноважень 

органами контролю та перевірки тощо [7]. Урахування сукупності 

факторів передбачає обережну, зважену та стриману стратегію 

іноземних інвесторів на українському ринку. 

Слід зазначити, що Україна поступово перетворюється на значного 
гравця на світовому аграрному та продовольчому ринках. Країна займає 

провідні місця у торгівлі зерновими та олійними культурами, експортує 

значні обсяги молочної продукції та соняшникової олії, а також нарощує 

обсяги експорту органічної продукції.  

Щодо інвестиційних показників, то вони залишаються вкрай 

низькими і поки не дають підстав формувати нову (інвестиційну) модель 

розвитку української економіки та сподіватися на стійке довгострокове 

зростання на основі міцного інвестиційного базису. Так, у І-ІІІ кв. 2018 р. 

підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування 

було освоєно 337 млрд. грн. (за відповідний період 2017 р. – 259,5 млрд. 

грн.) капітальних інвестицій. Структура ж їх фінансування не зазнала 

помітних змін. Так, левова частка інвестицій сформована за рахунок 
власних джерел (73,2% загальних обсягів, у 2017 р. – 72,2%), а кошти 

державного і місцевих бюджетів склали менше 10% [7]. 

Зважаючи на зазначене, актуалізується питання залучення 

іноземних інвестицій. Згідно статистичної інформації обсяги прямих 

іноземних інвестицій в економіці України станом на 1 січня становили: 

у 2010 р. – 38992,9 млн. дол. США, у 2011 р. – 45370,0 млн. дол. США, 

у 2012 р. – 48197,6 млн. дол. США, у 2013 р. – 51705,3 млн. дол. США, 
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у 2014 р. – 53704,0 млн. дол. США, у 2015 р. – 38356,8 млн. дол. США, 

у 2016 р. – 32122,5 млн. дол. США, у 2017 р. – 31230,3 млн. дол. США, 

у 2018 р. – 31606,4 млн. дол. США (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка прямих інвестицій (акціонерний капітал)*  

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики  

*дані наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, за 2014–2018 рр. –також без 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 

 
Дані рис. 1 свідчать про стабільну динаміку руху прямих 

інвестицій з України. Разом з тим, на противагу цілком позитивній 

тенденції щодо рівня надходжень інвестицій в Україну до 2014 р., 

спостерігається різке його зменшення у 2015-2018 рр. Загальновідомо, 

що така ситуація обумовлена політичним становищем і воєнним 

конфліктом на сході країни. Щодо регіонального аспекту, слід 

зазначити, що рівень надходжень прямих іноземних інвестицій був 

неоднорідним. Так, зокрема, у 2018 р. до Дніпропетровської, Донецької, 

Київської, Харківської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, 

Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ надійшло понад 

90 % всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Таке спрямування не 
сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та 

посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку [2]. 

З метою забезпечення економічної безпеки державою повинні 

бути розроблені критерії щодо доступу до прямого інвестування в 

економіку регіонів. Ключовим критерієм при цьому може бути 

визначення граничного рівня іноземного капіталу окремих 

геополітичних операторів (країн, регіонів, ТНК) [4]. 

Перспективними напрямами інвестиційної політики в Україні 

повинна стати активізація іноземного інвестування, як на державному, 
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так і на регіональному рівнях. При цьому необхідна зважена політика 

держави щодо залучення іноземного капіталу, адже вплив іноземного 

капіталу є двояким. Так, з однієї сторони, надходження іноземного 

капіталу в економіку дає додаткові можливості для створення нових 

якісних товарів та послуг за доступними для місцевого населення 

цінами, розширює можливості підприємств щодо підвищення рівня 

життя населення, стимулює економічну активність у депресивних 

регіонах. Однак, прямі іноземні інвестиції переважно надходять не в 

депресивні регіони, а в регіони з високими показниками зростання, тим 

самим збільшуючи регіональну соціально-економічну диференціацію. 

Додатковий ефект у даному напрямі може мати рух незайнятого 
населення з інших (депресивних) регіонів у регіони, де створюються 

нові робочі місця іноземними компаніями. Як наслідок, при існуванні 

високої пропозиції робочої сили її ціна буде знижуватись, що може 

привести до зниження добробуту населення. Тому в зазначеному 

контексті механізм залучення іноземного капіталу повинен бути 

максимально виважений з точки зору державних позицій з метою 

уникнення негативних ефектів регіонального розвитку [4].  

Для подальшого розвитку вітчизняної економіки важливим є 

удосконалення географічної структури іноземного інвестування, 

зокрема надходження інвестицій з країн, які є технологічними лідерами 

та спеціалізуються на виробництві товарів з високою часткою доданої 
вартості, а саме з країн-членів Європейського Союзу (Франції, Італії, 

Німеччини), а також США та Японії. Серед пріоритетних галузей для 

іноземного інвестування в країні залишаються харчова та хімічна 

промисловість, металургія, машинобудування, виробництво 

будівельних матеріалів, сільське господарство, а також розвиток 

високотехнологічних та наукоємних виробництв, що сприяють 

розширенню експортного потенціалу та посилюють 

конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках. 

Висновки. Ефективна реалізація економічних та 

адміністративних реформ, дерегулювання, боротьба з корупцією, 

вдосконалення нормативно-правової бази, прозорий процес 

приватизації, формування позитивного іміджу тощо повинні стати 
ключовими напрямами державної політики на шляху стимулювання 

іноземних інвестицій в економіку України. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Пиршін Максим 

аспірант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

м.Житомир 

Постановка проблеми. Аналіз фінансового стану підприємства 

є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового 
оздоровлення підприємства. Фінансовий стан підприємства треба 

систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, 

прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства 

формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. 

Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через 

один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою 

комплексу, системи показників, що детально й усебічно 

http://www.zt.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=405
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характеризують господарське становище підприємства. Також, 

головним завданням кожного підприємства є виявлення шляхів 

покращення фінансового стану. Отже, тема аналізу та оцінки 

фінансового стану підприємства є дуже актуальною. Лісове 

господарство України потребує шляхів вирішення покращення свого 

фінансового стану, тому кожне підприємство повинно аналізувати свій 

фінансовий стан та знаходити шляхи його покращення в сучасних 

умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 

значення та особливостей оцінювання фінансового стану на 

підприємстві присвячено ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних 
вчених, як: Базилевич В.Д., Базилевич К.С.[1], Болюх М.А.[2], 

Гадзевич О.І.[3], Головко В.І., Мінченко В.А., Шарманська В.М.[4], 

Івахненко В.М. [5] та інші. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства - 

це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, 

що визначає реальну та потенційну можливість підприємства 

забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської 

діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому [5].  

Таблиця 1. Рентабельність підприємств Житомирського обласного 

управління лісового і мисливського господарства 

Підприємство 
Рентабельність підприємства, % 

2015 2016 2017 2018 

ДП Словечанське ЛГ 3,7 1,9 1,4 1,0 

ДП Лугинське СЛГ 2,9 0,6 3,5 0,7 

ДП Радомишльське ЛМГ 6,2 2,0 1,2 1,1 

ДП Попільнянське ЛГ 7,0 5,1 1,3 0,3 

ДП Олевське ЛГ 2,1 1,7 0,6 0,7 

ДП Овруцьке СЛГ 6,7 4,5 1,4 1,5 

ДП Овруцьке ЛГ 10,5 3,3 1,1 1,6 

ДП Новоград-Волинське ДЛГ 7,8 3,4 1,3 2,4 

ДП Народицьке СЛГ 6,3 2,5 0,8 1,3 

ДП Малинське ЛГ 6,2 1,6 1,6 1,3 

ДП Лугинське ЛГ 5,6 5,9 3,2 3,3 

ДП Коростишівське ЛГ 1,6 2,4 0,6 0,7 

ДП Коростенське ЛМГ 11,6 9,3 4,6 3,9 

ДП Зарічанське ЛГ 5,5 14,6 2,4 2,1 

ДП Житомирське ЛГ 9,2 2,5 1,2 1,9 

ДП Ємільчинське ЛГ 3,3 2,6 2,5 0,8 

ДП Городницьке ЛГ 3,3 1,9 0,5 0,7 

ДП Білокоровицьке ЛГ 8,6 2,3 0,7 1,5 

ДП Бердичівське ЛГ 5,8 0,7 0,7 0,6 

ДП Баранівське ЛМГ 10,6 5,1 3,6 2,7 

Всього по ЖОУЛМГ 6,2 3,1 1,6 1,5 
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Для визначення фінансового стану використовують низку 

аналітичних показників: ліквідності, платоспроможності, майнового 

стану, рентабельності тощо [2]. В своєму дослідженні ми вирішили на 

основі статистичного методу економічного аналізу проаналізувати 

показники рентабельності підприємств лісового господарства ЖОЛМГ 

за період з 2015-2018. 

Рентабельність знижується за рахунок збільшення витрат на 

виготовлення одиниці продукції, та зменшення прибутку за рахунок 

зниження цін на продукцію. Вирішення цих завдань залишається на 

рівні держави тому що після введення мораторію на експорт ділової 

деревини підприємства монополісти встановили ціни які не 
відповідають ринковим. Також важливим фактором який не дозволяє 

збільшити рентабельність підприємств є застарілі основні засоби, які 

потрібно поступово оновлювати для зменшення ціни на виготовлення 

одиниці продукції. 

Висновки. Отже, покращення фінансового стану підприємства 

можливе шляхом підвищення результативності розміщення та 

використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується 

розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання 

прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та 

кредитоспроможності. Задовільний фінансовий стан є найважливішою 

характеристикою діяльності підприємства, яка відображає 
конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому 

співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічні процеси 

самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими 

відносинами.  
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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в аграрному 

секторі економіки передусім позначилися на забезпеченні фінансовими 

ресурсами сільськогосподарських підприємств, більшість з яких 

сьогодні гостро відчувають їх дефіцит. Основні причини такого 

становища пов’язують із кризовими явищами в економіці та 

відсутністю на підприємствах ефективної системи менеджменту 

фінансового забезпечення, що зумовило необхідність пошуку шляхів 

покращення фінансової ситуації в сільському господарстві, є 
актуальним та потребує подальших досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансове 

забезпечення сільськогосподарських підприємств є темою дослідження 

провідних вітчизняних учених, серед яких О.Є. Ґудзь, Н.М. Давиденко, 

М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, П.А. Лайко, П.А. Стецюк та ін. 

Зокрема, П.А. Стецюк та О.Є. Ґудзь увагу акцентують на тому, що і нині 

фінансове забезпечення поточної діяльності та перспективного 

економічного розвитку сільськогосподарських підприємств 

залишається найбільш гострою та болючою проблемою. Її негативним 

наслідком є хронічна збитковість значної частини 

сільськогосподарських товаровиробників, висока варіативність 
фінансових результатів їхньої діяльності, низький рівень 

кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств 

галузі [1, с.73]. Н.М. Давиденко вважає, що сучасна практика 

фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств не 

відзначається комплексністю та системністю, має низку недоліків, що 

не дають змоги задовольнити фінансові потреби суб’єктів 

агропромислового виробництва [2, с. 6]. Низка дослідників 

стверджують, що в умовах обмеженості бюджетних ресурсів 

особливого значення набуває необхідність активізації механізму 

державного регулювання економічних процесів, що реалізується 

методами правового, адміністративного та фінансово-економічного 
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впливу [3, с. 38]. Усе це актуалізує проблему фінансового забезпечення 

як важливого чинника їх економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на накопичений 

науковий та практичний світовий досвід розвитку фінансових відносин 

в аграрному секторі, подолання кризових явищ у сільському 

господарстві можливе при створенні дієздатної системи забезпечення 

його фінансовими ресурсами. Адже зміни, що відбуваються в аграрній 

сфері співпали в часі з періодом глибокої економічної кризи всієї 

економіки України. Дефіцит бюджету, інфляція, підвищення кредитних 

ставок, неплатежі підприємств негативно вплинули на всі сфери 

агропромислового комплексу. До того ж сільськогосподарські 
товаровиробники попали в жорсткі лещата цінового диспаритету, 

втратили канали збуту своєї продукції і придбання матеріально-

технічних засобів. На результатах їх господарювання негативно 

позначилася низька купівельна спроможність населення. В результаті 

відбулося порушення обороту фінансових ресурсів сільського 

господарства по всіх основних напрямках: отримання виручки від 

реалізації виробленої продукції, залучення в галузь кредитів та 

інвестицій на комерційних засадах, отримання державної фінансової 

підтримки [4]. 

Забезпечення фінансовими ресурсами має на меті гарантування 

безперервності процесу виробництва продукції, товарів, дієво впливати 
на процес розширеного відтворення та покращення ефективності 

виробництва.  

У ході формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 

підприємств особливу увагу слід приділяти структурі їхніх джерел. Як 

відомо, фінансові засоби формують з власних, залучених, позичених 

каналів. Висока частка власних джерел має позитивний влив на 

фінансову діяльність підприємства. Нарощування в складі капіталу 

залучених й позикових ресурсів значно утруднює виробничо-фінансову 

діяльність товаровиробників. Звичайно, фінансове забезпечення 

сільськогосподарських підприємств лише за рахунок власних джерел 

зміцнює фінансову стабільність підприємств, дозволяє фінансувати 

ризикові проекти, під які важко залучити кошти інвесторів. Проте, 
господарська діяльність не проходить без залучення позикових 

ресурсів, які забезпечують розширення виробничо-господарської 

діяльності, оновлення технічної бази, використання ефекту фінансового 

левериджу та ін. [5, с. 266].  

Однак, сьогодні ситуація пов’язана з фінансовим забезпеченням 

носить негативний характер, оскільки власні фінансові ресурси 

сільськогосподарських підприємств не забезпечують їх розширеного 
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відтворення, що спричинює погіршення фінансового стану, ускладнення 

взаєморозрахунків між підприємствами та уповільнення тривалості 

обороту фінансових ресурсів. 

Державна фінансова допомога підприємствам сільського 

господарства – вагома складова системи аграрної політики і державного 

регулювання. Вона скеровується на створення раціональних умов для 

забезпечення ефективності розвитку виробництва 

сільськогосподарської продукції, темпи, обсяги та пропорції якого 

окреслюють позитивні зміни забезпечення суспільних потреб та 

соціального розвитку села та має цілком відповідати загальним основам 

бюджетного фінансування, а саме, що стосується отримання 
максимального ефекту від використання бюджетних коштів.  

Висновки. Результати дослідження показали, що успішне 

функціонування сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах 

господарювання безпосередньо залежить від організації їх фінансового 

забезпечення, сучасних форм та напрямів залучення фінансових 

ресурсів у виробництво, державної фінансової підтримки держави, а 

також ефективного управління фінансовим забезпеченням 

сільськогосподарського підприємства, яке полягає у забезпеченні 

достатнього рівня і структури його активів з формуванням обсягів та 

структури джерел фінансування цих активів. Подальші наукові 

дослідження спрямовуватимуться на вивчення організації фінансового 
менеджменту та обґрунтування взаємодії його складових для 

забезпечення оптимальної структури джерел фінансування, підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ СТАВКИ ПДВ  

ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Самарічева Тетяна, 

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування  

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 

м. Хмельницький 

В умовах євроінтеграційних процесів метою вітчизняного 

удосконалення податку на додану вартість є приведення механізму його 

справляння у відповідність з європейською моделлю податкового 

врядування, сприяння сталому економічному зростанню 

молокопереробної промисловості, полегшення умов ведення бізнесу, 

зменшення податкового тягаря соціально незахищених верств 

населення. Це неможливо досягнути в умовах відсутності 

диференційованих ставок ПДВ.  

Перевагам та недолікам податкового стимулювання підприємств 
за рахунок застосування пільг з ПДВ у вигляді диференціації його 

ставок присвячена значна кількість наукових досліджень, серед яких 

варто виділити праці В. Л. Андрущенка [1], А. М. Соколовської [2], 

В. Б. Тропіної [3], Л. Д. Тулуша [4].  

Слід відзначити, що у більшості країн ЄС, на відміну від України, 

застосовують знижені ставки ПДВ до окремих видів харчових 

продуктів. Продукти харчування оподатковуються лише за зниженими 

ставками в Австрії, Іспанії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Румунії, 

Словенії, Фінляндії, Чехії, причому в Іспанії, Італії та Чехії діє не одна, 

а одночасно декілька знижених ставок до таких продуктів. Найбільш 

різнорідні ставки ПДВ на харчові продукти застосовуються в Ірландії, 
де діє нульова ставка податку, 4,8 %, 9 %, 13,5 % та стандартна – 23 %. 

На молочну продукцію пільгова ставка ПДВ в Угорщині складає 18 %, 

в Хорватії та Польщі – 5 %, у Франції – 5,5 % [5]. В Україні, відповідно 

до Податкового кодексу, молокопереробні підприємства 

оподатковуються за основною ставкою ПДВ (20 %) та нульовою – в 

межах здійснення ними експортних операцій. Враховуючи 

вищезазначене, в нашій державі доцільно застосовувати знижені ставки 

ПДВ також до постачання суспільно-необхідної молочної продукції. 

Визначення впливу зниження ставки податку на додану вартість 

у системах ціноутворення та оподаткування молокопереробних 



Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

236 

підприємств сформовано із врахуванням економічних та соціальних 

наслідків для основних учасників ринку молокопродуктів.  

Зміст економічних вигід полягає у досягненні макроекономічної 

стабільності, а саме за рахунок створення сприятливих умов ведення 

бізнесу для виробників молочної сировини та непрямої фінансової 

підтримки молокопереробних підприємств, що забезпечить 

продовольчу безпеку країни, ріст ВВП, конкурентоспроможність 

вітчизняної молочної продукції на зовнішньому ринку. Так, підтримка 

підприємств молокопереробної промисловості може стати 

синергетичним ефектом для всієї економіки країни, оскільки зниження 

податкового навантаження за рахунок зниження ставки податку та 
збільшення обсягу обігових коштів спонукатиме підприємства 

удосконалювати технологію виробництва продукції, впроваджуючи 

інновації та нові енергозберігаючі технології, що в свою чергу 

здешевить витрати виробництва, а виготовлена продукція стане 

доступнішою для населення. Крім того згадані тенденції стануть 

причиною підвищення якості молочної продукції та її 

конкурентоздатності. Це дасть змогу вийти на зовнішній ринок, сприяти 

подальшому впливу України на світову продовольчу безпеку.  

Соціальні вигоди можна визначити, як забезпечення високо рівня 

життя населення, збільшення зайнятості, становлення середнього класу 

зайнятого підприємництвом населення, уникнення цінових коливань на 
молоко та молокопродукти, які стануть більш корисними та доступними 

для населення.  

Наслідки для споживачів від зниження ставки ПДВ включають 

більше позитивних результатів, ніж негативних, оскільки вони націлені 

на зменшення оптово-відпускних цін, відтак молочна продукція стане 

більш доступною. Зниження податкового навантаження з ПДВ та 

розпорядження обіговими коштами стимулюватиме молокопереробні 

підприємства удосконалювати технології виробництва, переробки та 

зберігання своєї продукції. Це може призвести до загального зниження 

грошових витрат на харчові продукти, збільшення споживання 

молочної продукції, повнішого задоволення смаків і потреб споживачів, 

усунення з виробництва неякісної продукції. З негативних ефектів слід 
відзначити можливість ймовірного встановлення підвищених цін 

окремими молокопереробними підприємствами через підвищення 

якісних характеристик молочної продукції. 

Очікувані результати для молокопереробних підприємств можна 

сформувати у три напрями: по-перше, зниження податкового 

навантаження на підприємство внаслідок зниження ставки ПДВ; по-

друге, можливість ефективно використовувати вільні обігові кошти; по-
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третє, зростання доходів внаслідок збільшення обсягів реалізації за 

рахунок зросту споживання молочної продукції населенням шляхом 

зниження оптово-відпускних цін на неї викликану зміною ставки 

податку. Крім того, виникнення можливості оновлення потужностей 

виробництва при використанні обігових коштів, які 

спрямовуватимуться на інноваційний розвиток молокопереробних 

підприємств, дозволить їм випускати більш якісну та 

конкурентоспроможну продукцію, що дозволить вийти на зовнішній 

ринок та збільшити обсяги продажу на вітчизняному ринку молочної 

продукції. 

Наслідки для бюджету можна поділити на дві статті: 1) втрати, 
через зменшення надходжень від сплати ПДВ, внаслідок зниження 

ставки податку; 2) доходи утворені шляхом перерозподілу податкового 

навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток, 

оскільки під впливом пропонованих податкових новацій рентабельність 

молокопереробних підприємств буде зростати.  

Таким чином, зниження ставки ПДВ забезпечить зменшення 

податкового навантаження на молокопереробне підприємство, 

забезпечить можливість збільшення їх рентабельності, а отже і 

зростання обсягів нарахованого податку на прибуток підприємств. У 

довгостроковому періоді, зниження ставки ПДВ спонукатиме 

молокопереробні підприємства вдосконалювати технологію 
виробництва молочної продукції, уводячи нові енергозберігаючі 

технології та інновації, що підвищить її якість та конкурентоздатність, 

здешевить її виробництво, а відтак дана продукція стане доступнішою 

для населення.  
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Постановка проблеми. В умовах сучасних викликів суттєво 

зросла роль наукомістких, високотехнологічних виробництв. Тому, 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіонів, 

зростання національного виробництва можливі за умови впровадження 

інноваційного розвитку на основі наявного науково-технічного 
потенціалу та з урахуванням світових тенденцій науково-

технологічного розвитку. Підвищення рівня інноваційності є не лише 

засобом активного розвитку регіонів, але й перш за все важелем 

забезпечення незалежності країни, її конкурентоздатності у сучасному 

динамічному середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

інноваційного регіонального розвитку присвячено роботи М. 

Барановського, В. Геєця, Б. Данилишина, Ф. Заставного, О. Кириченка, 

С. Коломийчука, Ю. Макогон, С. Науменкова, М. Пашути, А. 

Поддєрьогіна, О. Топчієва, В. Трегобчука, Л. Хомич, Л. Федулова, Д. 

Шиян та ін. Однак, ця тематика потребує подальшого вивчення, 
оскільки не достатньо уваги приділяється виявленню проблем 

інноваційно-технологічного розвитку регіонів. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах активізація 

інноваційна спрямованого інвестування, трансферту технологій і 

технологічного розвитку є одним з пріоритетів економічної політики 

всіх провідних країн. 

За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation 

Index), у 2018 році Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за 

останні сім років – 43 місце, покращивши його з минулого року на сім 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/tаxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.xls
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/tаxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.xls
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позицій, а в попередньому Україна піднялася на шість пунктів, що 

обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної ефективності – 

співвідношенням отриманого результату до інноваційних ресурсів [1]. 

Однак, особливістю інноваційного розвитку України у 

порівнянні з більшістю розвинених країн є високий ступінь 

нерівномірності регіонального розвитку. В більшій мірі нерівність 

визначається специфікою кожного регіону, що характеризується 

спеціалізацією, особливим географічним положенням, а також 

інноваційним потенціалом. Найбільш активно наукові дослідження і 

розробки виконували у м. Київ – 46% загального обсягу, Харківській – 

16,4%, Дніпропетровській – 9,82%, Запорізькій – 8,27%, Львівській – 
2,54% та Миколаївській – 1,97% областях (табл. 1). 

Таблиця 1. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок  

за регіонами України у 2018 році 
 

Регіони 

Усього, у 

фактичних 

цінах, млн. грн. 

 

% 

Кількість 

працівників – 

усього, осіб 

 

% 

Рей-

тинг 

Україна 16773,7 100 88128 100 х 

Вінницька 49,1 0,29 625 0,71 15 

Волинська 18,4 0,11 317 0,36 23 

Дніпропетровська 2029,8 12,10 8658 9,82 3 

Донецька 16,2 0,10 226 0,26 24 

Житомирська 30,6 0,18 367 0,42 19 

Закарпатська 75,1 0,45 526 0,60 14 

Запорізька 1387,9 8,27 3913 4,44 4 

Івано-Франківська 47,9 0,29 600 0,68 17 

Київська 410,8 2,45 1798 2,04 5 

Кіровоградська 100,8 0,60 467 0,53 9 

Луганська 36,9 0,22 301 0,34 18 

Львівська 426,8 2,54 4869 5,52 5 

Миколаївська 330,7 1,97 2116 2,40 6 

Одеська 299,2 1,78 2548 2,89 7 

Полтавська 80,7 0,48 1016 1,15 13 

Рівненська 19,3 0,12 340 0,39 22 

Сумська  182,4 1,09 1638 1,86 8 

Тернопільська 30,2 0,18 345 0,39 20 

Харківська 3144,4 18,74 14226 16,14 2 

Херсонська 81,2 0,48 699 0,79 12 

Хмельницька 21,3 0,13 348 0,39 21 

Черкаська 98,6 0,59 676 0,77 10 

Чернівецька 87,9 0,52 731 0,83 11 

Чернігівська 49,3 0,29 665 0,75 16 

м. Київ 7718,2 46,01 40113 45,52 1 

Джерело: Розраховано за даними Держстату України [2]. 

Загальна кількість працівників організацій, які виконували 

наукові та науково-технічні роботи, на кінець 2018 р. становила 88,1 
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тис. осіб, у т.ч. дослідників – 58,4 тис., техніків – 10,7 тис. У 

регіональному розподілі 45% працівників знаходиться у Києві, 16,14% 

– у Харківській, 9,82% – у Дніпропетровській, 5,52% – у Львівській, 

4,44% – у Запорізькій областях.  

Таким чином, за своїми кількісними та якісними параметрами 

(економічний, природно-ресурсний, науково-технічний потенціал, 

рівень соціально-економічного розвитку) регіони України поділяються 

на три основні групи: регіони великих індустріальних агломерацій з 

високим рівнем концентрації виробництва і населення 

(Дніпропетровська, Запорізька); індустріально розвинені регіони з 

концентрацією виробництва у регіональних центрах і великих містах 
(Київський та м. Київ, Харків, Одеса, Львів, Полтава); регіони з 

промисловістю місцевого характеру (зокрема західні регіони). 

Висновки. Державна інноваційна політика регіонів має 

фокусуватися на напрямах, які відповідають «вузьким місцям» 

інноваційного процесу в Україні, враховуючи інтереси всіх 

зацікавлених сторін. Саме тому особливо важливою є співпраця між 

усіма учасниками інноваційного процесу, які сприяють інноваціям на 

всіх етапах створення і виведення інноваційного продукту на ринок. 

Розв’язання проблем передбачається шляхом виконання заходів 

за такими напрямами:  

- створення сприятливого нормативно-правового поля для 
суб’єктів господарювання, що провадять інноваційну діяльність;  

- розвиток інноваційної інфраструктури, методично-

консалтингове забезпечення, розширення зв’язків вітчизняних 

науковців і винахідників з іноземними підприємствами; 

- збільшення фінансування досліджень на конкурсній основі з 

акцентуванням уваги на переході результатів, отриманих у рамках 10 

фундаментальних досліджень, у тематики прикладних досліджень і 

науково-технічних розробок, до фінансування яких залучається бізнес; 

- створення елементів інноваційної інфраструктури, які 

надаватимуть фінансову допомогу винахідникам та стартапам; 

- забезпечення державної підтримки створення та ефективного 

функціонування на базі ЗВО та наукових установ безперервного 
ланцюга стартап-школа, акселератор, бізнес-інкубатор.  

Крім того, необхідним є загальне покращення середовища для 

ведення бізнесу, особливо в частині правосуддя, захисту від незаконних 

дій силовиків та здирництва і рейдерства, спрощення і здешевлення 

ведення бізнесу (зокрема, його закриття). 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
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Постановка проблеми. Фінансове планування на підприємстві 

відіграє особливу роль в забезпеченні фінансової стабільності, оскільки 

воно пов’язане з ресурсним чинником – формуванням, розміщенням і 

використанням фінансових ресурсів та отримання прибутку на 

вкладений у господарську діяльність капітал. Саме в процесі 

фінансового планування економічно обґрунтовується потреба 

підприємства у капіталі, створюються передумови фінансової 

стабільності підприємства. Підприємствам потрібно вміло управляти 

активами і джерелами їх формування. Цьому має сприяти ефективна 
організація фінансового планування. 

Досвід багатьох компаній промислових країн показує, що за 

сучасного ринку, з його жорсткою конкуренцією, планування 

фінансової діяльності є найважливішою умовою їх виживання, 

економічного зростання та процвітання. Саме воно дає змогу 

ефективніше організувати свою виробничо-господарську та фінансово-

економічну діяльність, виявити проблеми, що існують на підприємстві, 

і намітити необхідні заходи для їх подолання у майбутньому. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Аналіз останніх досліджень. Дослідженням фінансового 

планування на підприємстві присвячено значну кількість наукових 

праць. Серед яких потрібно відмітити здобутки таких вчених як І. 

Бланка, В. Костецького, І. Когута, Т. Ставерської, О. Терещенка, Р. 

Брейлі, І. Брігхема, Дж. Ван Хорна, Дж. Ваховича та ін. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки 

найважливішими факторами, що обумовлюють масштаби і темпи 

розвитку підприємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, які 

перебувають в його розпорядженні. Без визначення фінансових 

можливостей та перспектив забезпечення сталого фінансового стану 

підприємство не може досягти стабільного економічного розвитку. Для 
здійснення ефективного менеджменту на підприємстві необхідно 

обов’язково визначати майбутній обсяг фінансових ресурсів, 

прогнозувати можливий потенціал підприємства, оптимально пов’язати 

наявні можливості підприємства щодо випуску продукції з попитом і 

пропозицією, що склалися на ринку, тобто здійснювати фінансове 

планування.  

Досвід як зарубіжних фірм, так і українських підприємств 

свідчить, що недооцінка планування, в тому числі фінансового, його 

ігнорування призводять до значних, нічим невиправданих економічних 

втрат, і в кінцевому рахунку до банкрутства.  

Адже процес фінансового планування активно впливає на всі 
сторони діяльності підприємства через вибір об’єктів фінансування, 

скерування коштів, в залежності від їх видачі на ті чи інші заходи, 

сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів, передбачає 

розробку й обґрунтування планових показників, що характеризують 

розвиток економіки в майбутньому.  

Фінанси висвітлюють всі напрямки діяльності підприємства, а 

фінансове планування представляє ці напрямки у відповідних 

фінансових показниках, що застосовуються керівництвом для 

ефективного управління, як економікою країни в цілому, так і окремого 

взятого підприємства [1, с.57]. 

Функція планування в системі управління підприємством є 

однією з головних, центральних функцій, що визначає кінцеві 
результати виробничо-збутової, економічної, фінансової й 

інвестиційної діяльності. У процесі планування визначаються основні 

напрямки розвитку підприємства. На основі маркетингових досліджень 

підприємство визначає види й обсяги продукції, що планує випускати, 

потребу в ресурсах та ефективність їх використання. Планування 

забезпечує підприємству основу для прийняття оптимальних 
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управлінських рішень, знижує ризик та сприяє пошуку найбільш 

придатних напрямів дій. 

Місія фінансового планування – виявлення загальної потреби 

підприємства у фінансових ресурсах, у такому об’ємі, що буде 

забезпечувати йому нормальну діяльність на ряду з виконанням 

зобов’язань перед своїми кредиторами, такими як, банки, бюджет тощо. 

Також фінансове планування слугує унеможливленню 

понаднормативних та понадпланових витрат фінансових ресурсів, як по 

окремими підрозділам, так і по підприємству в цілому [3, с.144]. 

Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства 

спільною метою, надає всім процесам односпрямованості й 
скоординованості, що дозволяє найбільш повно й ефективно 

використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно 

розв’язувати різноманітні завдання управління. 

Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах 

сучасного ринкового господарства є: рухливість зовнішнього 

середовища; збільшення розмірів підприємства та розширення напрямів 

його діяльності; зростаюче значення часу; обмеженість ресурсів; 

комплексність господарських завдань та ін. [2, с.154]. 

Застосування планування створює такі важливі переваги:  

- дає можливість передбачити різні майбутні ситуації та 

заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку 
підприємства;  

- поліпшує координацію дій в організації;  

- сприяє більш раціональному розподілу ресурсів;  

- чітко розмежовує обов’язки та відповідальність працівників 

підприємства за виконання планових завдань;  

- поліпшує контроль в організації та ін. [4, с.168]. 

Отже, успішна робота підприємства значною мірою залежить від 

забезпеченості його необхідними ресурсами та ефективності їх 

використання. Здійснення цього можливе на основі планування. 

Висновки. Таким чином, фінансове планування представляє 

сукупність дій, щодо складання фінансових планів, що включає всі 

напрямки діяльності підприємства, прогнозування ресурсної бази та 
визначення можливого потенціалу підприємства. Воно дає можливість 

визначити можливий потенціал підприємства, оптимально пов’язати 

наявні можливості підприємства щодо випуску продукції з попитом і 

пропозицією, що склалися на ринку.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕОБАНКІВ В УКРАЇНІ 

Стойко Олег,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 
Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. Загострення конкуренції у банківській 

сфері та зміна вимог клієнтів до якості отриманих послуг змушує 

комерційні банки шукати можливості для зменшення витрат на 

утримання та розробляти нові підходи до банківського обслуговування 

своїх клієнтів. Водночас розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій, доступність мережі Інтернет, активне застосування 

смартфонів і мобільних додатків сприяли появі так званих необанків. 

Оскільки така форма банку з’явилася не так давно, але уже успішно 

конкурує з традиційними банками, виникає необхідність поглибленого 
вивчення сутності необанку, особливостей його діяльності та 

перспектив подальшого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами 

становлення та розвитку мобільного банкінгу займаються такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці: Кінг Бретт, Л. В. Городянська, Л. В. 

Гут, А. Й. Павлик, С. І. Паперник, І. П. Петренко, Ю. Ю. Полтавська, О. 

М. Рудська та інші. Однак окремі питання функціонування необанків та 

подальшого їх розвитку недостатньо опрацьовані й вимагають 

поглибленого дослідження. 
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Виклад основного матеріалу. Поява нового покоління клієнтів, 

зміна їх очікувань на фінансовому ринку, активне застосування 

смартфонів для керування фінансами, новий підхід до регіонального 

управління, розширений доступ до новітніх технологій, – усі ці фактори 

разом із демографічними, соціальними, економічними та 

регулятивними чинниками сприяли революції у сфері банківського 

бізнесу, результатом якої стала поява необанків [1]. 

Термін «необанк» утворено шляхом додавання до усталеного 

поняття «банк» слова «нео», що в перекладі з грецької означає «новий» 

і «молодий». Відтак, необанки можна визначити як ті ж банки, але 

тільки оновлені і модернізовані. Так як будь-яка модернізація у наш час 
означає використання цифрових технологій і мережі Інтернет, то 

необанки являють собою звичайні банки, але без фізичних відділень, які 

надають послуги своїм клієнтам за допомогою мобільних додатків і 

сайтів. Водночас такі банки на практиці називаються ще по різному: 

«онлайн-банк», «цифровий банк», «мобільний банк», «віртуальний 

банк», «інтернет-банк». У Великобританії їх відносять до «челенжер-

банків» (challenger в перекладі з англійської – «той, хто кидає виклик»), 

так як спочатку такі установи прагнули захопити той сегмент клієнтів, 

які були незадоволені рівнем обслуговування у традиційних кредитних 

установах [2, с. 36]. 

Враховуючи погляди вчених і практиків щодо специфіки 
діяльності необанків, можна дати таке трактування цього терміну: 

необанк – це фінансово-кредитна установа, яка не має традиційної 

інфраструктури банківських відділень і здійснює банківські операції 

тільки через мережу Інтернет і сучасні технологічні платформи [1; 2, 

с. 36; 3, с. 144]. 

Створення необанку може здійснюватися двома способами: 

необанк сам одержує банківську ліцензію або функціонує на базі одного 

з існуючих традиційних банків. Першим шляхом йдуть більшість 

челенжер-банків у Великобританії, яка останнім часом узяла курс на 

лібералізацію фінансової сфери: лояльне ставлення державного 

регулятора (FCA), мінімальне оподаткування, доступ до величезної 

бази інвесторів, величезний ринок персоналу в сфері фінансових 
технологій [4]. Другий обирають необанки, для яких отримання ліцензії 

є занадто дорогим і складним процесом. Вони започатковують свою 

діяльність на базі класичного банку, купуюють оптом послуги у 

фінансової установи, яка надала ліцензію, і продають їх у роздріб своїм 

клієнтам. 

Що стосується правового регулювання, то в європейському 

просторі основне значення має Директива про надання платіжних 
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послуг (PSD2), яка набула чинності на початку 2016 р. Директива 

досить прогресивна і веде класичний документарний підхід фінансових 

сервісів в бік парадигми повністю цифрового взаємодії, в той же час 

детально прописуючи всі нюанси щодо захисту даних [4]. 

Перехід банківського сервісу у віртуальний простір почався вже 

досить давно. Одним з перших необанків можна вважати британський 

First Direct, який запустив телефонний банкінг в 1989 р. Банк першим 

застосував концепцію роботи без відділень, цілодобово обслуговуючи 

клієнтів з допомогою колл-центру [4]. В травні 1991 року клієнтура 

банку нараховувала 100 тис чоловік, а за станом на сьогодні 1,5 млн 

клієнтів [5]. 
З розвитком мережі Інтернет, комерційні банки все частіше почали 

пропонувати своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу з метою 

скорочення операційних витрат. Одночасно з цим, вперше з’явилися 

перші інтернет-банки. У 1998 році знову ж таки у Великій Британії 

з’явився інтернет-банк Egg. За допомогою колл-центру та інтернет-

порталу клієнти могли керувати своїми рахунками. Завдяки зручному 

сервісу, незабаром банк мав більше 2 мільйонів клієнтських рахунків 

[4]. З середини 2000-х років онлайн- і телефонний банкінг стали 

основою роздрібних банківських послуг, і більшість банків це 

врахували, включивши такі онлайн-рахунки в свої основні продукти, 

паралельно змінюючи або скорочуючи мережі своїх відділень [4]. 
Світовий ринок повнофункціональних необанків почав прискорено 

розвиватися лише з середини 2010-х років. За станом на початок 2017 р. 

у світі нараховувалося 70 необанків, переважна більшість з яких (40 

банків) знаходилося у Великобританії [2, с. 37]. 

Наразі необанки надають по суті такий же перелік послуг, що й 

класичний банк. Згідно з дослідженнями компанії Burnmark 54 % 

необанків здійснюють кредитування, 52 % – надають строкові депозити, 

42 % – надають доступ до ощадних облігацій, 34 % – здійснюють 

операції з кредитними картками, 25 % – надають доступ до іпотечних 

кредитів та короткострокових депозитів, 21 % – дозволяють управляти 

своїми заощадженнями та рахунками [6]. Водночас, окрім традиційних 

банківських послуг, необанки дедалі частіше використовують нові 
інструменти: Р2Р- і P2В-кредитування, краудфандінгові платформи, 

чат-бот технології, криптовалюти, штучний інтелект тощо. 

Основними джерелами доходів необанків є:  

- комісія – отримується частина міжбанківської комісії, яка 

стягується з кожної операції за банківськими картками і ділиться між 

банком-емітентом картки та банком, який проводить транзакцію, 

платіжною системою та іншими учасниками системи;  
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- чистий процентний дохід – різниця між сумою процентів, 

одержаних за наданими кредитами, і сумою процентів, виплачених за 

депозитами;  

- абонентська плата, яка стягується окремими необанками. 

Наприклад, нідерландський Knab бере абонентську плату в розмірі від 

5 € до 7 € [5]. 

Основні переваги та ризики функціонування необанків наведені 

в табл. 1. 

Таблиця 1. Переваги та ризики функціонування необанків  

на ринку банківських послуг 

Переваги Ризики 

- економія операційних витрат 
завдяки відсутності мережі відділень 
та іншої інфраструктури;  
- забезпечення користувачам 
онлайн-сервісу доступу до 
банківських послуг у форматі 24/7; 

- сучасний інтерфейс для клієнтів, 
зручний та зрозумілий формат 
інтернет-банкінгу;  
- високий рівень обслуговування та 
підтримки користувачів банківських 
послуг; 
- нижчий рівень комісійних 
порівняно з традиційними банками 

або їх відсутність; 
- низькі відсоткові ставки за 
наданими кредитами;  
- швидке реагування на виклики з 
боку клієнтів шляхом розширення 
та вдосконалення свого 
продуктового ряду 
 

- залежність онлайн-сервісу від 
фінансового стану банку-партнера;  
- значна залежність результатів 
діяльності мобільного банку від 
комісійного доходу;  
- збільшення витрат у короткостроковій 

перспективі на залучення нових 
клієнтів; 
- зниження прибутковості через 
погіршення якості кредитного портфеля 
та збільшення простроченої 
заборгованості за кредитами; 
- потреба у дотриманні фінансової 
безпеки та забезпечення надійного 

захисту персональних даних клієнтів; 
- необхідність конкурувати не лише з 
традиційними банками, а й 
протистояти брендовим компаніям, 
які мають доступ до даних значної 
бази клієнтів і пропонують їм 
різноманітний асортимент фінансових 
послуг 

Джерело: власні дослідження 

Впродовж останніх років в Україні спостерігається підвищений 

інтерес до мобільного банкінгу. З 22 листопада 2017 р. в Україні був 

запущений проект «Monobank», який позиціонує себе як «банк без 
відділень» і спроможний виконувати усі базові банківські операції. У 

Monobank немає банківської ліцензії, яка видається НБУ і надає право 

проводити розрахункові операції, приймати гроші на депозити або 

видавати кредити. Monobank – це всього лише онлайн-сервіс, який 

забезпечує доступ до банківських послуг. При цьому безпосередньо 

операції здійснює Universal Bank, який є фінансовим партнером 
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Monobank і саме він оперує грошима клієнтів. Підключаючись до 

онлайн-сервісу, фізична особа стає клієнтом Universal Bank, але доступ 

до його послуг він отримує не безпосередньо у відділеннях Universal'а, 

а дистанційно через Monobank [7]. Працюючи на базі класичного 

комерційного банку, Monobank розв'язав проблему відсутності ліцензії 

та своєї участі у Фонді гарантування вкладів. 

Головними перевагами Monobank є простота і зручність 

використання рахунку – те, що у світовій практиці називається UX (User 

Experience). В нашому технологічному суспільстві, обділеному вільним 

часом, тільки один цей фактор може зіграти вирішальну роль в 

популярності продукту [4]. Для клієнтів Monobank доступні перекази 
між картками, оплата різноманітних послуг та сервісів, кредитний ліміт, 

послуга на виплат, опція кешбек, а також можливість відкриття 

депозиту. 

Діяльність Monobank характеризується такими особливостями: 

- у банку немає інтернет-банку для настільних комп'ютерів, його 

клієнтами можуть стати тільки ті, у кого є смартфони з версією 

операційної системи Android 4.4 і вище або iPhone c версією iOS 10.0 і 

вище; 

- користувач смартфону безкоштовно отримує 

неперсоніфіковану платіжну картку Mastercard, а за іменну картку 

необхідно заплатити 150 грн; 
- клієнти онлайн-сервісу мають можливість безкоштовно 

оплачувати комунальні послуги і поповнювати мобільний телефон, 

здійснювати перекази коштів на рахунки інших фізичних або 

юридичних осіб без комісії; 

- банк відкриває кредитну лінію з лімітом до 100000 грн і 

пільговим періодом до 62 днів;  

- клієнти банку мають доступ до депозитів з підвищеними 

процентними ставками (від 16 % річних); 

- банк дає можливість клієнтам купувати товари або послуги на 

виплат на суму до 100000 грн;  

- можливість для клієнтів банку внести готівку на депозит або 

картковий рахунок через відділення кількох визначених банків, 
зокрема: Універсал Банку, Таскомбанку та ін. 

- за платіжною карткою встановлено досить великий кешбек, 

однак банк може несподівано його урізати тим клієнтам, у яких в 

поточному місяці операції виключно з кешбеком перевищують 

відповідний пороговий рівень. 

- курс валют онлайн-банку завжди підтримується конкурентним 

у порівнянні з іншими банками;  
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- служба підтримки спілкується з клієнтами у популярних 

менеджерах таких як Viber i Telegram.  

У результаті аналізу клієнтської бази Monobank можна скласти 

такий портрет його користувача – це молодий чоловік з вищою освітою: 

чоловіків-користувачів – 68,78 % проти жінок-користувачів (31,22 %). 

Більше 50 % користувачів банку мають вищу освіту, приблизно 17,6 % 

– неповну середню і 15,4 % – середню. Більша частина клієнтів – це 

люди у віці 16-30 років, 38,5 % – 30-45 років, 8,2 % – 45-60 і 1,2 % – 

понад 60 років [8]. 

На офіційному сайті Monobank зазначається, що онлайн-сервіс 

пропонує найвигідніші умови за тарифами в Україні, оскільки не несе 
ніяких витрат на утримання відділень та іншої інфраструктури. 

Порівняльні дані за тарифами в окремих комерційних банках за станом 

на 01 вересня 2018 р. наведені у табл. 2. 

Таблиця 2. Тарифи в окремих вітчизняних комерційних банках 

за станом на 01 вересня 2018 р. 

Показник Universal Bank 

Monobank 

Приват Банк 

«Універсальна» 

Альфа Банк 

«Максимум» 

Пільговий період за 

картковим овердрафтом 
До 62 днів До 55 днів До 55 днів 

Відсоткова ставка за 
кредитом, місячних 

3,2 % 3,6 % 3,33 % 

Зняття готівки у 
банкоматі 

0,5 % – 
власні кошти 

4 % – кредитні 
кошти 

1 % – власні 
кошти 

4 % – кредитні 
кошти 

4 % 

Поповнення Безкоштовно Безкоштовно 50 грн 

Відсоток на залишок на 
картці 

10 % річних 7 % річних - 

Кешбек До 20 % - До 5 % 

Джерело: [9]. 

Впродовж своєї діяльності онлайн-проект демонструє позитивну 

динаміку приросту платіжних карт. Так, на момент виходу з бета-тесту 

в Monobank було 15000 активних карт, у лютому 2018 р. сервіс 

зареєстрував 100000-го клієнта, у липні 2018 р. − 300000-го, а в жовтні 

2018 р. – 500000-го користувача. На грудень 2018 р. у сервісі 

зареєстровано понад 600000 клієнтів, а на 25 травня 2018 р. – 1000000 

користувачів. Загалом в Україні цей сервіс зростає приблизно на 60000 

клієнтів в місяць і доки ця динаміка зберігається [8; 10].  

Основні показники користування платіжними картками клієнтів 

Monobank у 2019 р. наведені у табл. 3. 
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Таблиця 3. Показники користування платіжними картками клієнтів 

Monobank за станом на 25.05 та 25.09.2019 р. 

Показник 

За станом на 

25.05.2019 р. 

За станом на 

25.09.2019 р. 

25.09.2019 р. 

у % до 

25.05.2019 р. 

Кількість клієнтів з активними 
гривневими рахунками, млн 

1,0 1,3 130,0 

Кількість купівель у торгово-
роздрібних мережах та інтернеті, 
млн 

177,9 288,4 162,1 

Сума купівель у торгово-
роздрібних мережах та інтернеті, 
млрд 

73,5 118,8 161,6 

Сума накопиченого кешбека 
усіма клієнтами, млн 

341,2 490,6 143,8 

Кількість прийнятих P2P-
платежів, млн 

23,9 
31,2 130,5 

Кількість відправлених P2P-
платежів, млн 

18,5 30,0 162,2 

Джерело: [9; 10].  

Дані табл. 1.3 показують позитивну динаміку основних показників 

діяльності Monobank у 2019 р. Досягнувши позначки в 1,0 млн активних 

платіжних карт за станом на 25.05.2019 р., онлайн-сервіс впродовж 

чотирьох місяців наростив клієнтську базу до 1,3 млн активних 

платіжних карт, або на 30,0 %. На підставі наведених даних можна 

констатувати, що сервіс наразі зростає приблизно на 75000 клієнтів 

щомісяця. Водночас спостерігається значний приріст кількості та суми 
купівель у торгово-роздрібних мережах та інтернеті відповідно на 62,1 % 

і 61,6 %, а також кількості відправлених P2P-платежів на 62,2 %. 

У червні 2019 р. команда Monobank отримала фінансову ліцензію 

британського регулятора FCA. Продукт, який планується запустити в 

Британії, схожий на Monobank. Після Британії також планується запуск 

проекту і в нових країнах [11].  

Надалі розвиток необанків в Україні пов'язаний або із швидким 

нарощенням своєї присутності у банківському секторі, або ж із 

захопленням постійної частки конкретної цільової аудиторії 

(наприклад, студентів, дітей та їх батьків тощо). Головними завданнями 

для необанків є збереження високого рівня модульності своїх послуг, 

здатність задовольнити потреби роздрібних клієнтів за рахунок 
персоналізованих продуктів, а у перспективі – можливість 

співпрацювати з корпоративними клієнтами (насамперед, малими та 

середніми підприємствами), та пропонувати більш складні продукти з 
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точки зору впровадження на мобільних пристроях, але при цьому більш 

прибуткових [2, с. 38]. 

Висновки. Виникнення необанків є об’єктивним і закономірним 

явищем в умовах глобальної доступності до Інтернету, підвищеного 

інтересу до соціальних мереж, появи нового покоління клієнтів, 

активного використання смартфонів і мобільних додатків для керування 

фінансами. Необанки порівняно з традиційними банками пропонують 

своїм клієнтам вищий клас обслуговування та підтримки користувачів 

банківських послуг, нижчий рівень комісійних, низькі відсоткові ставки 

за наданими кредитами, вищі відсоткові ставки за депозитами, що 

досягається за рахунок економії операційних витрат через відсутність 
мережі відділень та іншої інфраструктури. Необанк, як нова форма 

фінансово-кредитної установи, успішно адаптується на ринку 

банківських послуг України. Проте повноцінно реалізованим проектом 

у сфері необанкінгу наразі може слугувати лише Monobank, який дає 

можливість клієнтам зручно та просто отримати платіжну картку з 

повним доступом до банківських послуг за допомогою мобільного 

додатку. Для розвитку необанкінгу в Україні необхідно внести зміни у 

національне банківське законодавство стосовно відкриття і ведення 

банківських рахунків, емісії платіжних інструментів, можливості 

отримання спеціальної ліцензії з урахуванням вимог Директиви про 

надання платіжних послуг (PSD2). 
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Развитие малого бизнеса играет большую роль в обеспечении 

экономического роста, создании при низких затратах новых рабочих 

мест и возможности занять те сегменты рынка, которые не способен 

занять крупный бизнес, особенно в освоении небольших баз местных 

ресурсов. Поэтому ускоренное развитие малого бизнеса тесно связано с 

локализацией производства, развитием сферы услуг и повышением 

экспортного потенциала страны. 
В результате продолжающихся экономических реформ в стране 

неуклонно растет доля малого бизнеса и частного предпринимательства 

в ВВП. Достижению таких положительных результатов способствует 

создание экономических и правовых основ для развития малого бизнеса 

и частного предпринимательства в стране. В результате 

широкомасштабных налоговых и таможенных льгот для развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства значительно 

улучшилось социально-экономическое состояние малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 

30 августа 2003 года N УП-3305 "О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Узбекистан" О мерах по дальнейшему 

стимулированию развития частного малого предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса "от 9 апреля 1998 года" с 1 января 2014 года 

в категорию малых субъектов бизнеса входят: 

а) индивидуальные предприниматели; где индивидуальные 

(частные) предприниматели должны регистрироваться в местных 

органах власти и налоговых органах в качестве физических лиц.  

б) микрофирмы;  
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в) малые предприятия. 

Для того, чтобы понимать сущность малых предприятий, фирм и 

индивидуальных предпринимателей, необходимо различать их. 

Субъекты малого предпринимательства - это субъекты с 

ограниченными возможностями, такими как размер предприятия, объем 

производства, количество работников, объем средств и т.д. В 

Республике Узбекистан в субъекты малого бизнеса включает 

индивидуальных предпринимателей, микрофирмы и малый бизнес. 

В настоящее время частное предпринимательство трактуется по-

разному, например, статья 18 налогового кодекса Республики 

Узбекистан определяет следующее понятие индивидуального 
предпринимателя и дает следующее определение : 

Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, самостоятельно, на базе имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного 

вещного права, допускающего владение и (или) пользование 

имуществом. 

Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять виды 

деятельности и найм работников в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Во многих публикациях и официальных документах частные 
предприятия включены в малые предприятия, которые описываются 

следующим образом. 

Индивидуальное предпринимательство - это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая отдельными 

гражданами в соответствии с действующим законодательством на свой 

риск и личную ответственность, с целью получения личного дохода 

(пособий). 

Микрофирмы и малые предприятия согласно действующему 

законодательству Республики Узбекистан, наряду с индивидуальными 

предпринимателями, являются субъектами малого 

предпринимательства при их соответствии нижеперечисленным 

критериям: 
- микрофирмы со среднегодовой численностью работников, 

занятых в производственных отраслях, - не более двадцати человек, в 

сфере услуг и других непроизводственных отраслях - не более десяти 

человек, в оптовой, розничной торговле и общественном питании - не 

более пяти человек; 

- малые предприятия со среднегодовой численностью 

работников, занятых в отраслях: 
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легкой и пищевой промышленности, металлообработки и 

приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной 

промышленности и промышленности строительных материалов - не 

более ста человек; 

машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и 

химической промышленности, производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей 

промышленно-производственной сферы - не более пятидесяти человек; 

науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг 

(кроме страховых компаний), торговли и общественного питания и 

другой непроизводственной сферы - не более двадцати пяти человек. 
«Мы прекрасно понимаем необходимость полной поддержки 

мер, принимаемых для улучшения бизнес-среды и создания более 

благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства.  

Важнейшим вопросом в системе мер по стимулированию малого 

бизнеса стало увеличение числа работников в самых требовательных 

отраслях, таких как легкая промышленность, производство продуктов 

питания и строительных материалов, со 100 до 200 человек» [2]. 

Субъектами предпринимательства могут быть: [3] 

- гражданин Республики Узбекистан не ограниченный в 

установленном законом порядке в своей дееспособности; 
- группа граждан (партнеров) в том числе трудовой коллектив 

государственного, кооперативного и иного предприятия – 

коллективный предприниматель; 

- иностранный гражданин или юридическое лицо, а также лица 

без гражданства в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан; 

- субъекты смешанной собственности. 

Предпринимательской деятельностью не могут заниматься 

руководящие работники органов государственной власти и 

государственного управления и другие лица, которым это запрещено 

законодательством Республики Узбекистан. 

С точки зрения предпринимательства участники оформляются в 
следующих формах:  

- индивидуальная деятельность;; 

- предпринимательство, осуществляемое с привлечением труда 
по найму;  

- коллективное или совместное предпринимательство, 
осуществляемое группой граждан и юридических лиц.  
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Виды бизнеса разнообразны. Целью деятельности может быть - 

производственная, сервисная, инновационная, коммерческая и 

финансовая деятельность, в зависимости от типа и 

направленияпредпринимательства. 

В целом, в решении проблем, быстро развивающегося малого 

бизнеса, который относительно стабилен и быстро адаптируется к 

конъюнктуре рынка, создает новые рабочие места, все еще остаются 

некоторые пробелы, которые должны решаться. Задачами сектора 

малого бизнеса в экономике являются решение этих проблем: 

1. Обеспечение конкурентной среды в экономике; 

2. Поставка товаров и услуг для крупных предприятий; 
3. Создание новых рабочих мест и обеспечение вторичной 

занятости; 

4. Повышение гибкости рыночной системы; 

5. Ускорение научно-технической прогресса; 

6. Мобилизация ресурсов; 

7. Обеспечение роста налоговых поступлений; 

8. Стабилизация уровня доходов населения и др. 

 
Рис. 1. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства  

в валовом внутреннем продукте Узбекистана (%) [4] 

Сегодня доля малого бизнеса и частного предпринимательства в 

валовом внутреннем продукте, в результате развития отрасли, а также 

системной и всесторонней поддержки, стимулов со стороны 

государства, доля малого бизнеса в ВВП страны по состоянию на конец 

2017 года составила 53,3% с 31% в 2000 году [1] (рис. 1). 
В развитых странах доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в ВВП увеличилась до 62,0 процента во Франции, 

60 процентов в Италии, 55 процентов в Японии, 54 процента в 

Германии, 53 процента в Великобритании, 52 процента в Соединенных 
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Штатах, 25,6 процента в Казахстане и 20 в Российской Федерации. Эта 

цифра составила 56,9 % в Узбекистане (рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства 

 в ВВП развитых стран в 2017 году [4] 

Рис. 2 показывает, что доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в ВВП нашей страны в 2016 году составляет 

56,9%. Этот показатель намного выше, чем в Японии, Германии, 

Великобритании и США [4]. 

В результате целенаправленной экономической политики нашего 

государства, работы по улучшению бизнес среды, наша страна 

положительно отражена в рейтингах международных экономических 
организаций. 

В условиях преодоления негативных последствий 

продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, 

гибкость и мобильность малых предприятий к конъюнктуре рынка и 

быстрая адаптация к потребностям потребителей, могут стать 

наилучшим решением и наиболее благоприятного способом создания 

новых рабочих мест и увеличения доходов. 

Например, в Европе, такой как Германия, Нидерланды, 

Финляндия, Норвегия и Швеция, около 70 % рабочих мест приходится 

на долю малого и среднего бизнеса. 

В результате созданных в стране условий для малого бизнеса и 
частного предпринимательства и процесса приватизации , многие 

поставщики услуг часто создают новые рабочие места за счет своих 

негосударственных фондов. Доля занятых в негосударственном секторе 

нашей страны неуклонно растет (рис. 3). 
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Рис. 3. Численность занятых в малом бизнесе  

и частном предпринимательстве, млн чел. [4] 

На рис. 3 показано, что в 2000 году число занятых в сфере малого 

бизнеса и частного предпринимательства составляло 4,5 млн человек по 

сравнению с 8,6 млн в 2010 году и 10,0 млн в 2015 году. Этот показатель 

достиг 10,6 млн. в 2017 году, а количество занятых в отрасли 

увеличилось до 6,1 млн. пропусков (10,6-4,5) или в 2,3 раза в 2017 году 

(10,6: 4, 5) . 

Доля занятых в секторе малого бизнеса и частного 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике в 2000 

году составила 49,7 % по сравнению с 64,8 % в 2005 году, 74,3 % в 2010 
году и 78,2 % в 2016 году. Увеличение на 28,4 % по сравнению с 2000 

годом (рис. 4). 

В 2017 году доля занятых в малом бизнесе и частном 

предпринимательстве в общей численности занятых в экономике 

составила 78,3%. Из них 61,9% занимаются индивидуальным 

предпринимательством, 16,3% - в малых предприятиях и микрофирмах. 

 
Рис. 4. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства  

в общей численности занятых в экономике [4] 

В целом, благоприятные условия для развития малого бизнеса 

способствуют дальнейшему росту роли отрасли в экономическом 

развитии, увеличению занятости и доходов, а также увеличению доли 

ВВП, экспорта и обрабатывающей промышленности. 
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На современном этапе развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства в развитых странах это имеет большое 

экономическое значение. В развитых странах доля малого бизнеса и 

частного предпринимательства в валовом внутреннем продукте 

составляет 62,0 % во Франции, 60 % в Италии, 55 % в Японии, 54 

процента в Германии, 53 процента в Великобритании, 52 процента в 

Соединенных Штатах, 25,6 процента в Казахстане. В Российской 

Федерации - 20,0 процента. Эта цифра составила 56,9 процента в 

Узбекистане. Данные показывают, что в нашей стране высока доля 

малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП. В среднем 70% 

от общей занятости в экономике приходится на эту сферу. Эти 
показатели в среднем составляют 30% и 50% соответственно в 

Содружестве Независимых Государств. 

В настоящее время глубокий анализ развивающегося курса 

страны, резких колебаний на мировом рынке и растущей конкуренции 

в условиях глобализации требует разработки и реализации совершенно 

нового подхода и принципов для дальнейшего развития нашего 

государства в более динамичном темпе. 

Государственная программа по реализации Стратегии действий 

по дальнейшему развитию страны была утверждена Указом Президента 

№ УП-5308 от 22 января 2018 года в «Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий». В 
соответствии с этим в 2018 году будут охвачены следующие 

приоритеты развития предпринимательства: 

1. Уменьшение влияния государства на управление экономикой:  

• ускоренное совершенствование законодательства в сфере 

лицензирования и разрешительных процедур путем установления 

упрощенных механизмов прохождения лицензионных и 

разрешительных процедур, обеспечения прозрачности, укрепления 

правовой определенности во взаимоотношениях с бизнесом, 

исключения необоснованного административного надзора со стороны 

государственных органов; 

• ограничения на установление государственно-частного 

партнерства;  
• сокращение некоторых функций органов государственного 

управления, в том числе замена ими альтернативных видов 

регулирования (обязательное автострахование, декларация 

соответствия и т. д.); 

Увеличение экспорта местной продукции, широкое привлечение 

иностранных инвестиций, повышение инвестиционной и 

туристической привлекательности страны; 
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• разработка проекта закона Республики Узбекистан «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» с целью упрощения процедуры государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• постепенный переход к новой модели экономики, 

специализирующейся на производстве передовых идей, ноу-хау и 

производстве «умных» технологий. 

В результате необходимо принять более 1,5 тысячи 

международных стандартов в 2018-2020 годах, исходя из потребностей 

предприятий-экспортеров в стране. Ожидается, что для экспорта 

качественной и сертифицированной продукции на внешний рынок в 
течение года более 2000 предприятий будут внедрять и 

сертифицировать системы управления качеством в соответствии с 

международными стандартами. 

2. Отказ от практики предоставления привилегий отдельным 

объектам свободной конкуренции, стабильности цен и привилегий, 

введенных для некоторых видов продукции и услуг: 

• создание системы определения условий, критериев 

предоставления привилегий, оценки их эффективности и мониторинга; 

• предоставление льгот при условии достижения определенного 

финансово-социального результата; 

• пересмотр льгот по таможенным платежам; 
• отмена льгот на товары, используемые при производстве и 

установление оптимальных таможенных пошлин; 

• реализация преференций по видам отраслей или товаров (услуг, 

работ), а не по конкретным предметам. 

3. Укрепление доверия населения и хозяйствующих субъектов к 

банковской системе, обеспечение эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества между банками и хозяйствующими субъектами. 

• в целях повышения роли валютной политики в развитии 

экономики, включая деловую и инвестиционную среду, новая редакция 

предусматривает разработку проекта закона «О валютном 

регулировании». 

4. Снижение и упрощение налоговой нагрузки на основе 
расширения производственной и налоговой базы: 

• предоставление вновь созданным хозяйствующим субъектам, 

строящим объекты для собственных нужд, права на отсрочку уплаты 

единого налога на определенный период времени; 

• внедрение системы содействия переходу к налогу на 

добавленную стоимость для малого бизнеса. 
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• внедрить систему, которая способствует быстрому росту 

малого бизнеса, увеличивает количество сотрудников и переходит на 

крупные предприятия. Он предусматривает внедрение механизмов, 

предусматривающих стимулирование перехода от быстрорастущих 

малых предприятий к крупным предприятиям, что приведет к 

увеличению числа работников. 

5. Для поддержки предпринимательской деятельности и 

улучшения условий ведения бизнеса будут реализованы: 

• передача контрольных функций институтам гражданского 

общества и органам государственного управления; 

• проведение наличных расчетов при реализации товаров через 
ИКТ, а также упрощение системы вывоза товаров через зоны 

международной торговли с использованием международных 

платежных карт, строго соблюдая правила взыскания с обслуживающих 

предприятий, банков наличности; 

• предоставление юридическим лицам возможности оплачивать 

любые расходы, связанные с их производством, торговлей, 

обслуживанием, работой, включая оплату госпошлин и сборов с 

корпоративных банковских карт; 

• сокращение и упрощение процедур лицензирования и 

лицензирования в предпринимательской деятельности. 

6. При разработке механизмов финансирования перспективных 
проектов в сфере предпринимательства и инноваций: 

• определить правовой статус венчурных фондов и порядок их 

организации; 

• регулирование венчурных компаний и фондов, компаний по 

управлению венчурным капиталом и инновационных предприятий; 

• привлечение квалифицированного управленческого и 

экспертного персонала для венчурных компаний и фондов; 

• улучшение системы страхования венчурных проектов. 

7. Совершенствовать систему таможенного законодательства, с 

использованием требований передовых международных стандартов. 

Проект предусматривает принятие Концепции совершенствования 

таможенного законодательства и предусматривает: 
• определить направления совершенствования таможенного 

кодекса; 

• улучшение соблюдения таможенного законодательства; 

• разработка механизмов реагирования таможенных органов на 

быстро меняющиеся внешнеэкономические условия; 

• создать механизмы, обеспечивающие высокую прозрачность 

таможенного администрирования; 
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• внедрение современных инновационных идей и процедур, 

эффективное использование электронных баз данных; 

• создание новой системы кадров Государственной таможенной 

службы с привлечением честного и высококвалифицированного 

персоналом. 

Таким образом, широкомасштабные реформы, осуществляемые 

в стране, будут способствовать дальнейшему развитию 

предпринимательской деятельности в ближайшем будущем, укрепят 

нашу экономику. Данные меры позволят создать более 

производительные рабочие места в малом бизнесе, увеличить его 

возможности для вхождения на рынки зарубежных стран, что отразится 
в расширении экспортного потенциала страны и роста благосостояния 

населения. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

Сус Леся,  
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 

Сус Юрій,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції в розвитку 

фінансового посередництва розвиваються так, що фінансове 

підприємство, зокрема банк, прагнучи розширити свою сервісну нішу 

та клієнтську базу, засвідчує свою присутність у нових секторах ринку 

фінансових послуг, набуваючи тим самим статусу універсальної 

фінансової структури. Проте, зарубіжний досвід показує, що ефективне 

використання нових фінансових ресурсів не можливе без спеціалізації 
та вдосконалення активних та пасивних операцій банку. Тобто 

абсолютно протилежні види діяльності – універсалізація і спеціалізація 

– поєднуються і доповнюються не тільки на рівні ринку в цілому, а й у 

рамках одного фінансового інституту. На нашу думку недоліки, які 

характерні для спеціалізованих банків, суттєво перебільшуються, а 

переваги, що несе в собі їх розвиток, навпаки, недооцінені. Тому для 

створення ефективного дієвого банківського простору надзвичайно 

важливо правильно обрати пріоритети розвитку діяльності банків, 

урахувавши потенційні переваги та недоліки домінування 

спеціалізованої банківської справи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблем функціонування спеціалізованих банків приділяли увагу такі 

вчені як Діденко О., Онищенко Ю., Самко Н., Харун О., Дубицька О., та 

інші. У той же час думки фахівців щодо домінування у майбутньому 

однієї з тенденцій – універсалізації чи спеціалізації діяльності банків –

розходяться. Більшість фахівців уважають тенденцію універсалізації 

незворотною, оскільки остання базується на трьох надзвичайно 

важливих процесах – фінансовій глобалізації, згортанні традиційної 

посередницької функції банків та посиленні конкуренції зі сторони 

небанківських фінансових структур [2; 4]. Водночас, окремі експерти 

бачать майбутнє банківського сектору Європи у розвитку 

спеціалізованих інститутів, які у довгостроковій перспективі зможуть 

витіснити з ринку нинішні універсальні банки, оскільки перші здатні 
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більш ефективно використовувати процеси консолідації банківського 

сектору [3, 5, 8, 9].  

Виклад основного матеріалу. Важливою причиною 

спеціалізації банків у окремих країнах тривалий час було законодавче 

розмежування комерційної та інвестиційної банківської справи. Для 

прикладу розглянемо специфіку спеціалізації в банківських системах 

зарубіжних країн. 

Другий рівень Сінгапурської банківської системи – це банки, що 

поділяються на комерційні (надають повний набір послуг), гуртові 

банки (надають усі види послуг, за винятком права надавати роздрібні 

банківські послуги із сінгапурським доларом), офшорні банки (надають 
весь пакет банківських послуг, але проводити банківські операції 

можуть лише з азійськими валютами, вираженими в одиницях азійських 

валют) і фінансові установи, які можуть працювати як торгові банки 

(займаються фінансуванням корпоративних осіб, підпискою на акції та 

облігації, які випускають, злиттям і приєднанням компаній, 

управлінням інвестиційними портфелями, консультуванням із 

менеджменту) [4, с. 20]. 

Традиційно високим рівнем спеціалізації характеризуються 

банки Великої Британії, які включають депозитні комерційні та ділові 

торгові банки. Спеціалізація банків Великобританії виразилася у 

виділенні клірингових банків (надання кредиту у формі овердрафту і 
короткострокових позик) та облікових будинків (здійснення 

вексельного кредиту). Подібне розмежування знижувало 

підприємницький ризик. Лібералізація правил торгівлі цінними 

паперами, посилення конкуренції у сфері традиційних операцій дали 

змогу кліринговим банкам розширити коло банківських і фінансових 

послуг. Організаційно клірингові банки обростали спеціалізованими 

дочірніми компаніями, перетворюючись на кредитно-фінансові 

конгломерати [9, с. 789]. 

Особливої уваги, з позиції діяльності спеціалізованих банків, 

заслуговують банки Німеччини, де через спеціалізовані банки відбувається 

більше 1/4 ділового обороту всіх кредитних установ країни. Приблизно 

кожен третій великий банк з діловим оборотом близько 2,5 млрд. євро – 
спеціалізований банк. Сюди входять іпотечні банки та інші кредитні 

установи, що видають кредити під заставу реальних цінностей, 

спеціалізовані кредитні установи; банки, що надають позики з погашенням 

у розстрочку; кредитні установи, що видають позики для індивідуального 

будівництва; поштовий банк; кредитні установи промисловості тощо. При 

цьому основну групу спеціалізованих банків становлять іпотечні банки. 

Другий основний вид операцій – надання комунальних кредитів Федерації, 
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землям і муніципалітетам, іншим корпораціям і установам публічного 

права. Необхідні засоби для кредитування вказані банки отримують за 

рахунок продажу на ринку капіталу заставних листів і облігацій 

комунальної позички. Взагалі, сфера діяльності спеціалізованих банків 

охоплює підтримку німецької економіки за рахунок надання інвестиційних 

кредитів, фінансування часток участі одних фірм і підприємств у капіталі 

інших, довгострокового фінансування експорту та реалізації тих чи інших 

проектів, а також надання допомоги країнам, що розвиваються [3, с. 230].  

Одночасно з об’єктивним процесом спеціалізація як необхідний 

елемент банківського підприємництва в окремих європейських країнах 

виступає як елемент державного господарського регулювання. У 
Франції в ході неодноразової націоналізації окремих видів банків 

вироблені державні принципи спеціалізації [9, с. 789]. 

Досить цікавим у контексті здійсненого дослідження є також 

досвід Італії. Найбільш численною у цій країні є група народних банків, 

що обслуговують ремісників та сільськогосподарських працівників. 

Народні банки об’єднані у два синдикати: Національну асоціацію і 

Технічну асоціацію. Втім, незважаючи на значну кількість таких банків, 

їх роль невелика. Основними конкурентами народних банків 

виступають ощадні каси, що користуються великою довірою з боку 

сільськогосподарської клієнтури. Ділові банки представлені 

нечисленною групою, що пояснюється нерозвиненістю біржі, 
фінансового ринку і великою потужністю державного сектору. Вони 

спеціалізуються на діяльності, яка пов’язана з цінними паперами та їх 

ринками, або виступають як фінансові інститути, або виконують 

операції, характерні для комерційних банків [10, с. 4]. 

Однак грані між універсальними і спеціалізованими банками 

дедалі більше стираються. Як відомо, спеціалізація означає формування 

виробничої діяльності у визначеному вузькому напрямі, який 

передбачає розподіл праці за окремими операціями. Проте, у 

вітчизняному законодавстві відсутнє чітке визначення спеціалізованого 

банку, тобто не існує регламентування механізму функціонування таких 

фінансово-кредитних установ.  

Тобто іншими словами, спеціалізований банк за українським 
законодавством є універсальним банком та навпаки. Банки можуть 

позиціонувати себе як спеціалізована і одночасно універсальна 

установа. Функціонально вітчизняні банки України позиціонують себе 

як універсальні фінансові установи.  

У вітчизняній науковій літературі зустрічаємо класифікацію 

спеціалізованих банків, які у своїй діяльності орієнтуються на: а) 

обслуговування певної категорії клієнтів – банки з клієнтською 
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спеціалізацією; б) обслуговування переважно юридичних та фізичних 

осіб у межах певної галузі – банки з галузевою спеціалізацією; в) 

надання невеликого кола послуг для більшості своїх клієнтів – банки із 

функціональною спеціалізацією” [1, с. 8]. 

Вітчизняне законодавство вказує на те, що на сьогодні мають 

місце два типи спеціалізованих банків: ощадний банк та банк довірчого 

управління. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку, 

якщо більше ніж 50 % пасивів банку є вкладами фізичних осіб 

незалежно від типу активів), і статусу спеціалізованого банку довірчого 

управління, якщо обсяг операцій за договорами довірчого управління 

становить 50 % і більше сукупних активів банку. У всіх інших випадках 
банки є універсальними [7]. 

На основі проведених розрахунків, результати яких представлено 

в табл. 1, можна зробити наступні висновки.  

Таблиця 1. Спеціалізовані ощадні банки України  

станом на 01.08.2019 р. 

Банк Вид 
Частка вкладів фіз. 

осіб в пасивах 
банку, % 

АТ "БАНК ФОРВАРД" Іноземна банківська група 79,75 

АТ "А - БАНК" Приватний капітал 67,14 

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Державний 61,94 

АТ "Ідея Банк" Іноземна банківська група 60,94 

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Приватний капітал 57,31 

АТ "АЛЬФА-БАНК" Іноземна банківська група 53,92 

Всього по системі  37,59 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [6]. 

В Україні діє шість спеціалізованих ощадних банків, при цьому 

троє з них це банки з іноземним капіталом володіння. Це підтверджує 

той факт, що іноземні банки традиційно функціонують з високим 

рівнем спеціалізації. Парадоксальним є той факт, що АТ «Ощадбанк» з 

показником 46,57 % не є спеціалізованим банком країни.  

Зазначимо, що у 2004 р. почав функціонувати спеціалізований 

банк – Український банк реконструкції та розвитку. Його було створено 
на рівні держави з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності в 

Україні через надання банківських послуг та продуктів підприємствам, 

що займаються інноваційною діяльністю. Протягом 2012–2013 рр. було 

створено іпотечний державний банк – Державний земельний банк, 

діяльність якого спрямовувалася державою на створення сприятливих 

умов для розвитку економіки України через підвищення якості життя 

українського села шляхом ефективного управління державними 
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землями. Однак на практиці Державний земельний банк припинив своє 

існування в 2017 р., а Український банк реконструкції та розвитку не 

виконує покладені на нього функції. Станом на 01.08.2019 р. фінансова 

звітність банку свідчить про те, що установа не здійснює кредитні 

операції інноваційної діяльності.  

Вітчизняна банківська справа, на нашу думку, має низький рівень 

диверсифікації банківських операцій. В той час як більшість банків 

позиціонують себе як універсальні, тобто такі, що здійснюють широкий 

перелік операцій на фінансовому ринку, основну частину доходів 

банківського сектора (53% у 2019 р.) складають процентні доходи, 

насамперед від кредитних операцій (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура доходів банківського сектору України  

станом на 01.08.2019 р. 

Джерело: розраховано автором за даними НБУ [6]. 

Вихід на домінуючі ролі спеціалізованих банківських інститутів 

у майбутньому за певних, сприятливих умов може на певний час стати 

однією з характерних рис світової економіки. Зокрема, фінансові кризи, 

як свідчить світова історія, майже завжди формують передумови до 

посилення банківської спеціалізації, як це сталося у економіці США в 

період депресії 30-х рр.  
Вона активно використовується універсальними банками при 

створенні закордонних філій, що, як правило, концентруються на 

обслуговуванні певного сегменту фінансового ринку (регіону, певного 

набору фінансових послуг, визначеного кола споживачів). Посиленню ролі 

банківських установ у забезпеченні сталого та збалансованого зростання 

вітчизняної економіки, сприятиме створення окремої ланки другого рівня 

банківської системи: спеціалізованих банківських установ [5, с. 132]. 

Висновки. Протягом останніх років діяльність банківських 

установ підпала під суворий контроль та регламентування Нацбанку, 

який посилив вимоги до ліквідності банків. Тому, вважаємо, що усі 

банківські установи не зможуть ефективно діяти у різних секторах 
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економіки. В умовах диджіталізації ринку, збільшенням обсягів 

інвестицій у новітні технології та відповідного зростання потреб 

клієнтів конкурентними будуть системні універсальні банки. У свою 

чергу, невеликі установи банків, з метою забезпечення своєї 

конкурентоспроможності, повинні рухатись у напрямку суцільної чи 

часткової спеціалізації. Прикладом такої спеціалізації можна вважати 

регіональну спеціалізацію, яка виступає актуальною при посиленні 

фінансової децентралізації в державі.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ВОЛОГО-ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ІНДЕКСУ ПРИ СТРАХУВАННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

В УМОВАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

Томашевський Юрій,  

к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  
Львівський національний аграрний університет, 

 м. Львів 

Постановка проблеми. Виробництво сільськогосподарської 

продукції значною мірою залежить від природно-кліматичних умов, що 

безпосередньо впливають на якість та обсяги одержаного врожаю, тому 

нагальною в цих умовах стає необхідність страхування 

сільськогосподарських культур від таких несприятливих погодно-

кліматичних умов, як заморозків, злив, сильних дощів, повеней, граду 

тощо. Тому страховий захист врожаю сільськогосподарських культур та 

подальше удосконалення системи страхування є актуальною 

проблемою, розв’язання якої дозволить підвищити 

конкурентоспроможність товаровиробників і зростанню продовольчої 
безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню 

різних аспектів організації і розвитку страхування урожаю 

сільськогосподарських культур присвячені праці вітчизняних і 

зарубіжних учених-економістів, зокрема таких, як: В.Д. Базилевич, О.Є. 

Гудзь, Д.І. Дема, П.А. Лайко, С.М. Онисько, С.С. Осадець, С.Д. Пущак, 

Р.П. Смоленюк та ін. Однак, в ринкових умовах теоретичні і 

методологічні положення страхування врожаю сільськогосподарських 

культур потребують подальшого вивчення, всебічного дослідження та 

обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Традиційне страхування врожаю, 
що забезпечує відшкодування збитків окремому суб’єкту, переважно 

пов'язане із значними адміністративними витратами (моніторингом за 

діяльністю підприємства, оцінкою збитків, стандартизацією контрактів 

тощо). Крім того, класичне страхування врожаю пов'язане зі значними 

природно-кліматичними, виробничо-технічними, фінансово-

комерційними та політико-правовими ризиками, які можуть відбутися 

одночасно, а тому вимагають додаткових витрат на проведення 

перестрахування. Отже, традиційне страхування врожаю не можна 

вважати достатньо ефективним для України в сучасних умовах 

розвитку ринкових відносин. Тому, завданням нашого дослідження є 

представлення результатів для використання погодних індексів, з 
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метою удосконалення страхування врожайності сільськогосподарських 

культур від несприятливих природно-кліматичних явищ з урахуванням 

рівня рівномірності впливу природних властивостей. 

Одним із методів страхування урожаю сільськогосподарських 

культур від погодно-кліматичних ризиків, який зменшує додаткові 

витрати, є страхування на основі погодних індексів. При цьому страхові 

виплати встановлюються за допомогою об'єктивного параметра – 

певної комбінації низки пов'язаних з погодою метричних показників, 

зокрема, кількість опадів, вологість ґрунту та їх рівномірності у часі. 

Страхування на основі погодних індексів, на нашу думку, є найбільш 

придатним для сільськогосподарського виробництва в регіонах 
України, де поширені втрати врожаю внаслідок посухи, надмірного 

зволоження, вимерзання тощо. При цьому, витрати на моніторинг 

страхування на основі погодних індексів є меншими, оскільки немає 

необхідності у визначенні обсягу збитків на рівні окремого 

господарства [3, с. 224; 4, с 295-296]. Інформація про погодні умови на 

певний час однаково доступна як застрахованій особі, так і 

страховикові. Тому, страхування із застосуванням погодних індексів 

може бути економічно вигіднішою альтернативою класичному 

страхуванню врожаю сільськогосподарських культур, яке допомагає 

уникненню проблем, пов'язаних з ризиком матеріальної шкоди.  

Однією з основних культур у західних областях є озима пшениця. 
Життєвий цикл озимої пшениці складається з таких фенологічних фаз 

як сходи, проростання, кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння і 

стиглість. Кожна стадія розвитку пов'язана з морфологічними змінами 

у фізіології рослин та висуває свої вимоги до погодних умов для 

оптимального росту і стиглості культури [5, с. 162-163]. Однак, у 

більшості випадках агрокліматичні ресурси західних областей не 

достатньо повно відповідають цим вимогам.  

Аналіз показників врожайності озимої пшениці у західних 

областях свідчить про значні коливання врожайності в регіоні в розрізі 

низки років та відображає вплив агрокліматичних ризиків, властивих 

цій галузі. Для виробництва озимої пшениці в регіоні найбільшим 

ризиком, у порядку зменшення значимості, є надмірне зволоження, 
вимокання, вимерзання, град і пожежі. Водночас поширення шкідників 

більшість виробників вважає керованим ризиком. Тому, в регіоні 

безумовно є потенціал, необхідний для реалізації страхування на основі 

погодних індексів [6, с. 66]. 

Основним фактором, який перешкоджає отриманню високих 

врожаїв озимої пшениці у західних областях країни, є надлишкова 

волога в ґрунті і в повітрі під час періоду вегетативного розвитку, хоча 
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середня урожайність в Україні становить 33,6 ц/га [10]. Зокрема, всі 

райони області стикаються з частими дощами. Ймовірність сильної 

зволоженості в регіоні в період вегетації складає 15-20%. Отже, 

надмірна вологість, яка характеризується значними опадами і низькою 

температурою атмосферного повітря, шкодить вегетації рослин і сприяє 

істотному зниженню врожайності. 

З метою зменшення невідповідності між страховими 

продуктами, що пропонуються в даний час та ризиками виробництва, з 

якими стикаються виробники, розроблений індекс оцінки ризиків 

надмірної вологи, який охоплює період від середини квітня по червень. 

Зокрема, велика кількість дощів, що випадає нерівномірно в часі, сприяє 
надлишковій зволоженості ґрунту та призводить до надмірного 

постачання рослин вологою, а отже, до їх передчасного в'янення і 

загибелі. Погодні умови, які характеризуються тривалим дощовим 

періодом, низькою температурою повітря і його високою вологістю, на 

практиці визначають за допомогою волого-температурного коефіцієнту 

[7, с. 11; 8, с. 340]. Водночас агрокліматичні умови західних областей 

нашої країни здебільшого характеризуються періодичною зміною 

тривалих дощів зі зниженням температури, періодом високої 

температури і засушливістю. Тому волого-температурний коефіцієнт 

недостатньо повно відображає вплив погодних умов на урожайність 

окремих культур. З метою більш повного відображення впливу 
погодних умов на урожайність сільськогосподарських культур 

необхідно враховувати не лише загальну (середню) вологість і 

температуру, але і їх рівень рівномірності упродовж певного періоду.  

Висновки. Перевага страхових договорів на основі погодних 

індексів полягає в тому, що, беручи до уваги об'єктивний характер 

погодного індексу, такі договори можуть бути швидко застраховані та 

перестраховані учасниками міжнародного погодного ринку. А даний 

страховий продукт буде найбільш придатним для 

сільськогосподарських підприємств західних областей України.  

Удосконалення страхування врожаю сільськогосподарських 

культур із застосуванням волого-температурних індексів дозволяє 

зробити такі висновки. По-перше, на врожайність 
сільськогосподарських культур значний вплив здійснюють погодні 

умови, а традиційні страхові продукти з їхніми недоліками, недостатньо 

повно задовольняють потреби сільськогосподарських підприємств у 

страховому захисті. По-друге, застосування волого-температурних 

індексів з врахуванням рівня рівномірності впливу погодних 

властивостей сприятиме підвищенню об’єктивності погодного 

страхування, яке є простішим та зрозумілішим за інші страхові 
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продукти (мультиризикове страхування, страхування окремих ризиків, 

страхування від повної та часткової загибелі тощо) та знизить рівень 

зловживань і підвищить швидкість страхових відшкодувань. По-третє, 

спросить доступ страхувальників до страхування 

сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних 

витрат на моніторинг і оцінку збитків, а також здешевить дане 

страхування за рахунок більших обсягів страхування і стандартизації 

контрактів. 
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ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Томчук Олена,  

к. е. н., доцент,  

Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

Постановка проблеми. Сучасні непрості умови функціонування 

вітчизняних підприємств призводять до виникнення проблем, 

пов’язаних з забезпеченням стабільності та стійкості їх роботи. Власний 

капітал підприємства є головною складовою його загального 
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потенціалу. Структура і динаміка власного капіталу є одними з 

найважливіших показників, що визначають фінансовий стан 

підприємства, а інформація звіту про власний капітал є складовою 

аналізу фінансового стану. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 

питання інформаційного забезпечення про формування і використання 

власного капіталу викладено в працях таких вітчизняних та 

закордонних учених, як М.І. Баканов, І.Т. Балабанов, Ю.Ф. Брігхем, 

О.П. Зуділін, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, К.В. 

Ізмайлова, М.Я. Коробов, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, Л.А. 

Лахтіонова, В.О. Мец, Є.В. Мних, Ю.М. Тютюнник, І.Д. Фаріон, С.І. 
Шкарабан, А.Д. Шеремет та інші. Незважаючи на їх значний науковий 

вклад у цій сфері слід зазначити, що з розвитком ринкових відносин 

висуваються нові вимоги до підвищення прозорості та аналітичності 

звіту про власний капітал. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

господарювання значний інтерес користувачів звітності підприємства 

проявляється до інформації, що визначає показники формування та 

використання власного капіталу підприємства. Без інформації 

неможливий будь-який процес управління, а процес забезпечення нею 

передбачає здійснення її збирання, обробки та передачі користувачам 

для прийняття рішень, а також забезпечення її зберігання [1]. 
Інформація про власний капітал представлена у різних формах 

звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 4 

«Звіт про власний капітал». 

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги 

до розкриття його статей визначаються Методичними рекомендаціями 

щодо заповнення форм фінансової звітності, викладеними у Н(П)СБО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [2, 3]. 

У відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо 

заповнення форм фінансової звітності для кожної складової власного 

капіталу у Звіті виділено окремі графи, в яких відображаються: 

– залишки у розрізі усіх складових власного капіталу на початок 
і кінець звітного року; 

– статті, які вплинули на зміни складових власного капіталу. 

Така форма фінансової звітності складається за даними Балансу, 

Звіту про фінансові результати та аналітичних даних до відповідних 

облікових регістрів.  

Звіт про власний капітал призначений для розкриття інформації 

про події та операції, які вплинули на кінцеві залишки складових 
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власного капіталу: залишок на початок року; коригування залишку у 

результаті визначення чистого прибутку за звітний період, 

відображення іншого сукупного доходу за звітний період, розподілу 

прибутку, внесення учасників, вилучення капіталу, інших змін у 

капіталі; залишок на кінець року. 

Власний капітал є основним показником фінансової стабільності 

підприємства за рахунок власних внутрішніх джерел. 

За правильного відображення операцій, які призвели до змін у 

складі власного капіталу, залишок власного капіталу на кінець року (в 

цілому та у розрізі окремих статей), який відображається у балансі, 

збігається з тим, який показується у звіті про власний капітал. Суми, що 
зменшують статті власного капіталу, наводяться в дужках. 

Якщо залишки власного капіталу на початок року, що 

відображаються в балансі підприємства, скоригувати на приріст (чи 

зменшення) власного капіталу за даними звіту про власний капітал, то ми 

отримаємо балансовий залишок власного капіталу на кінець періоду. 

Якщо залишки, які містяться в балансі, збігаються з даними, наведеними 

у звіті про власний капітал, то звітність складена правильно [4]. 

Будь-яка зміна власного капіталу має бути проаналізована 

власниками підприємства та іншими зацікавленими особами, в тому 

числі потенційними інвесторами, кредиторами, державними органами, 

з метою прийняття відповідних рішень. 
Звіт про власний капітал надає інформацію про зміни, які 

відбулися у складі власного капіталу за рахунок: зміни в обліковій 

політиці; виправлення помилок; іншого сукупного доходу; чистого 

прибутку (збитку) звітного періоду; розподілу прибутку; внесків 

учасників; вилучення капіталу; інших змін в капіталі. 

 Структура і склад Звіту про власний капітал передбачають 

розкриття причин, які протягом звітного року вплинули на структуру та 

величину власного капіталу підприємства. 

Проте, у НП(С)БО 1 не надано докладного розшифрування 

окремих або потенційних статей змін власного капіталу, а розкрито 

лише загальну інформацію, яку відображають за окремою статтею або 

групою статей певного розділу. 
Аналіз ефективності використання капіталу підприємств 

здійснюється за допомогою різних типів моделей, що дають змогу 

простежити та ідентифікувати взаємозалежність між основними 

показниками. За існуючого стану найбільш придатними для аналізу є 

дескриптивні моделі. Водночас для аналізу ефективності використання 

власного і позикового капіталу можуть застосовуватись предикативні, 

нормативні моделі [5]. 
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Найбільш поширеним при аналізі ефективності використання 

капіталу підприємств є коефіцієнтний аналіз, що застосовується 

різними групами користувачів. Відомо безліч таких коефіцієнтів, тому 

для зручності поділимо їх на кілька груп:  

– коефіцієнти оцінки руху капіталу підприємства;  

– коефіцієнти ділової активності (оборотності);  

– коефіцієнти структури капіталу;  

– коефіцієнти рентабельності та ін.  

Для оцінки руху капіталу підприємства використовуються 

коефіцієнти надходження, вибуття і використання, що розраховуються 

як за загальною вартістю капіталу, так і за його окремими складовими 
Висновки. Таким чином, інформаційне забезпечення фінансової 

звітності про власний капітал містить важливі для управління дані й 

відображає кількісні та якісні показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Федоришина Лідія, 
к. іст. н., доцент кафедри аналізу та статистики, 

Вінницький національний аграрний університет, 

м. Вінниця 

Постановка проблеми. Фундаментом розвитку будь-якої 

соціальноекономічної системи є стабільне, стійке, надійне її 

функціонування в довгостроковій перспективі. Одним із базових 

елементів, без яких неможливо забезпечити діяльність підприємств, є 

основні виробничі фонди, чия структура та параметри кругообігу 

виступають рушійною силою у формуванні кінцевого продукту. 

Організація ефективного їх використання може стати як і елементом 

успіху, так і фактором необґрунтованого зростання собівартості 

продукції та наданих послуг. Тому, проблема ефективності стає на 
перший план у процесі вивчення і дослідження роботи підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемні питання оцінювання 

стану основних виробничих фондів і шляхи їх ефективного 

використання досліджували зарубіжні й вітчизняних науковці, такі як: 

Г. Астапова, М. Афанасьєв, І. Бойчик, Ф. Бутинець, Л.В. Городянська, 

В. Івахненко, В. Ільчук, Л. Жилінська, Т. Литвиненко, Е. Карапетян, 

Коваленко, Г. Кравчук, М. Кучірка, О. Мендрул, Н. Метеленко, Ю. 

Мних, О. Олійник, С. Пілецька, Б. Погріщук, Т. Примак, Г. Савицька, К. 

Салига, Є. Сич, Ю. Цал-Цалко, В. Шаповал, Н. Шмиголь, та ін.  

Найбільше уваги науковців приділено визначенню показників 

ефективності використання основних виробничих фондів та 
встановленню можливостей їх відтворення; інвестування в оновлення 

основних фондів; лібералізації амортизаційної політики. У низці 

публікацій обґрунтовано доцільність сукупного використання різних 

джерел фінансування та поєднання їх у єдиний механізм відтворення 

основного капіталу.  

Виклад основного матеріалу. Усі резерви підвищення 

ефективності використання основних виробничих засобів й 

потужностей можна звести до двох груп резервів − інтенсивні й 

екстенсивні. При наявності стабільного попиту на продукцію галузі й 

сировинні ресурсів на їхнє виробництво напрямки поліпшення 

використання основних виробничих засобів визначаються необхідністю 

реалізації резервів найбільш повного завантаження устаткування.  
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До інтенсивних напрямів підвищення ефективності 

використання основних засобів можна зарахувати такі засоби: 

механізація та автоматизація виробництва; технічне переозброєння та 

модернізація підприємства; удосконалення технологічних процесів; 

скорочення тривалості операційного циклу виробництва; застосування 

прогресивних форм організації та управління виробництвом; 

підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-виробничого 

персоналу [1]. 

Екстенсивні напрями підвищення використання основних 

засобів такі: скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного 

забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, 
підвищення якості ремонтів та обслуговування обладнання; збільшення 

кількості машино-змін роботи обладнання та зменшення кількості 

устаткування, що не працює; введення додаткового обладнання [1]. 

Звернемо увагу на основні показники ефективності використання 

основних виробничих фондів для визначення необхідних для 

здійснення аналізу (табл. 1).  

Таблиця 1. Показники ефективності використання  

виробничого устаткування 
Найменування 

показника 
Характеристика Ступінь 

використання 

Показники 
екстенсивного 
використання 

(за часом)  

Характеризують роботу 
обладнання за часом або за 
кількістю (охопленням); кількість 

обладнання; відпрацьований час; 
коефіцієнт змінності роботи 
устаткування; структура парку 
машин і обладнання  

Календарний, 
режимний, 
можливий, 

плановий, 
фактичний фонди 
часу  

Показники 
інтенсивного 
використання 
(за потужністю)  

Пов’язані з його виробітком 
(випуск продукції за 1 машино-
годину), тобто визначають рівень 
використання потужності 

обладнання, його продуктивність  

Календарна, 
режимна, планова, 
фактична 
ефективність, 

продуктивність 

 
Джерело: побудовано автором на основі джерел [2; 3].  

У цілому сукупність резервів покращення використання основних 

засобів підприємства може бути поділена на 5 великих груп [4]: 

− технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: технічне 

переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження 
гнучких виробничих систем; заміну застарілої техніки, модернізацію 

обладнання; ліквідацію вузьких місць і диспропорцій у виробничих 
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потужностях підприємства; механізацію допоміжних та обслуговуючих 

виробництв; розвиток винахідництва та раціоналізаторства; 

− збільшення тривалості роботи машин та обладнання за 

рахунок: ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, 

лізинг, реалізація тощо); скорочення строків ремонту обладнання; 

зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін; 

− покращення організації та управління виробництвом, а саме: 

прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуатацію основних фондів; впровадження наукової організації 

праці та виробництва; покращення забезпечення матеріально-

технічними ресурсами; вдосконалення управління виробництвом на 
базі сучасної комп’ютерної техніки; 

− підвищення якості сировини, маючи на увазі збільшення змісту 

корисних речовин у сировині та його технологічність. 

− підвищення рівня концентрації виробництва до оптимальних 

розмірів.  

Висновки. Ефективне використання основних фондів і 

виробничих потужностей дозволяє збільшити виробництво необхідної 

суспільству продукції, підвищити віддачу створеного виробничого 

потенціалу, знизити собівартість продукції, підвищити рентабельність 

виробництва. Поліпшення використання основних фондів призводить 

також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей 
під час зміни обсягу виробництва, сприяє вирішенню проблеми 

скорочення розриву в термінах фізичного та морального зносу, 

прискорення темпів оновлення основних фондів.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ  

ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Шубенко Інна,  

к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,  
Житомирський національний агроекологічний університет,  

м. Житомир 

Постановка проблеми. На фінансовому ринку нині в Україні 

функціонує система парабанківських установ. До яких належать 

страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, 

ломбарди, інститути спільного інвестування та фінансові компанії. 

Діяльність останніх стала досить активною, адже їх кількість за останні 

роки суттєво зросла. Нині пересічний громадян не має достатньої 

інформації про діяльність таких компаній на фінансовому ринку. Вчені-

економісти, фахівці банківських установ, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів широко висвітлюють свою діяльність не 

лише в спеціальній літературі, але і на сайтах, форумах, періодичних 
виданнях. Тому потребує висвітлення і окреслення меж діяльності 

фінансових компаній, порівняння їх послуг із банківськими установами, 

показ переваг та недоліків. Це сприятиме покращення фінансової 

грамотності населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-

практичні засади та основні аспекти розвитку фінансових компаній 

ринку фінансових послуг досліджують нині такі науковці Калівошко 

О.М., Волосович С.В., Коваленко В.В., Гарбар Ж.В., Міщенко В.І. та 

інші. Вони визначають основні засади функціонування компаній на 

ринку, але досить мало публікацій у сфері особливостей діяльності 

фінансових компаній, показу їх переваг на ринку та проблем з якими 
вони зіштовхуються.  

Виклад основного матеріалу. Нинішня практика діяльності 

фінансових компаній в Україні окреслює їх певну спеціалізацію: 

 фінансові компанії, які працюють з дебіторською 

заборгованістю, купуючи її зі знижкою. Іншими словами, це компанії, 

які надають факторингові послуги. 

 фінансові компанії, що надають кредити покупцям – фізичним 

особам у виробників або у торгівельній мережі. 

 фінансові компанії, що виступають «супутниками» 

комерційних банків та надають дрібні кредити позичальникам для 

придбання дороговартісних товарів, здійснення ремонту та на інші цілі. 
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 фінансові компанії, що надають лізингові послуги. 

Особливістю діяльності фінансових компаній є те, що вартість їх 

послуг є дорожчою порівняно із кредитом комерційних банків. 

Пояснюється це тим, що фінансова компанія не аналізує детально 

кредитоспроможність та платоспроможність позичальника, відповідно 

і ризик фінансової установи є вищим. Крім того, фінансові компанії у 

сфері кредитування фізичних осіб надають послуги для позичальників 

у невеликих сумах.  

Активний розвиток фінансових компаній відбувається за умови, 

коли банківський сектор з тих чи інших умов слабо кредитує як 

фізичних так і юридичних осіб. Як засвідчує вітчизняний та зарубіжний 
досвід зростання попиту на послуги фінансових компаній зростає у 

періоди економічних криз та зниження купівельної спроможності 

населення та юридичних осіб, коли товаровиробники намагаються 

швидше продати вироблені товари.  

Діяльність фінансових компаній зосереджена у сфері дрібного 

кредитування. Оформлення кредиту займає нетривалий період, досить 

великою популярністю користуються он-лайн кредити. Але відсоткові 

ставки за ними є вищими, ніж середня відсоткова ставка за кредитами в 

Україні. Якщо позичальник прострочить платіж на кредитом, то 

штрафні санкції досить високі. Тому при укладанні угоди із фінансовою 

компанією слід досить виважено підходити до її вибору, вибору умов 
кредитування 

Станом на 31 грудня 2018 у Державному реєстрі фінансових 

установ налічувалось 940 фінансових компаній (табл. 1.).  

Таблиця 1. Динаміка основних показників діяльності фінансових 

компаній та юридичних осіб (лізингодавців) в Україні у 2016-2018 рр. 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Темпи 
приросту 
2018/2017 

% 

Кількість зареєстрованих 
фінансових компаній 

809 818 940 14,9 

Активи фінансових 
компаній, млн. грн 

97332,0 
107533,

9 
125322,

3 
16,5 

Власний капітал, млн грн 22754,5 26260,1 23863,6 -9,1 

Обсяг наданих фінансових 
послуг фінансовими 
компаніями за звітний 
період, млн грн 

50449,1 90594,4 
119029,

8 
31,4 

Джерело: [1].  
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Протягом 2018 року відбулося збільшення активів фінансових 

компаній на 16,5% (17 788,4 млн. грн.), власний капітал зменшився на 

9,1% (2 396,5 млн. грн.). Обсяг наданих фінансових послуг протягом 

2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року 

на 31,4 % (28 435,4 млн. грн.). 

На фінансовому ринку України і діють компанії, які надають 

послуги фінансового лізингу та виступають як лізингодавці (табл.2). 

Таблиця 2. Динаміка основних показників лізингодавців  

у 2016-2018 рр. в Україні 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Темпи 
приросту 
2018/2017 

% 

Кількість зареєстрованих 
установ 

202 183 167 -8,7 

Кількість установ, які мають 

діючу ліцензію на право 
надання послуг з фінансового 
лізингу, од. 

- 94 116 23,4 

Вартість діючих договорів 
фінансового лізингу, млн. грн 

22904,4 22417,9 24920,9 11,2 

Кількість діючих договорів 
фінансового лізингу 

17314 13939 14472 3,8 

Вартість договорів фінансового 
лізингу, укладених за звітний 
період 

9755,0 12814,2 21519,3 67,9 

Кількість договорів фінансового 
лізингу, укладених за звітний 
період, од. 

9122 7699 8739 13,5 

Джерело: [1].  

Особливістю таких компаній є те, що кількість та вартість 

договорів фінансового лізингу зростає, але кількість компаній за 

останні роки зменшилась на 8,7% 

Висновки. На фінансовому ринку за обсягами наданих операцій 

фінансові компанії не суттєво впливають на формування кредитного 

ринку у цілому, адже великі кредити і надалі зосереджені у банківській 

сфері. Фінансові компанії активно розпочали діяльність через 

небажання банківського сектору приймати на себе дрібні кредитні 

ризики. Спільно з виробниками фінансові компанії сприяють 

розширенню товарного ринку та складають конкуренцію банківському 

сектору через механізм кредитування. 
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СЕКЦІЯ 4  

Обліково-інформаційне забезпечення реалізації 

фінансової політики регіонального розвитку 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Правдюк Наталія, 

д.е.н, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 

Вінницький національний аграрний університет,  

м. Вінниця 

Постановка проблеми. Під поняттям «політика» на рівні 

окремого підприємства розуміють форми і методи відстеження і 
підтримки пріоритетів для досягнення основних цілей підприємства. Це 

поняття припускає наявність альтернативних напрямів, вибір яких 

пов'язаний з процесом прийняття управлінських рішень. Так, умови 

ринкових відносин передбачають наявність альтернатив щодо вибору 

напрямів розвитку, обсягів виробництва, ресурсів, джерел 

фінансування, форм і способів інвестицій, вибір контрагентів і форми 

договорів з ними тощо. 

Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової 

ідеології і фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш 

важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її 

здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова 
політика формується лише по конкретних напрямках фінансової 

діяльності підприємства, які потребують забезпечення найбільш 

ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети цієї 

діяльності. [1] 

За цих умов важливого значення набуває система інформа-ційного 

забезпечення управління фінансовою політикою підприємства, основним 

елементом якого є обліково-аналітичне забезпечення, як система генерації 

та обробки зовнішніх та внутрішніх даних. Удосконалення теоретичного 

підґрунтя інформаційного забезпечення визначає необхідність уточнення 

відповідних концептуальних засад його формування та використання під 
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час розробки оперативних і стратегічних завдань в управлінні фінансовою 

стійкістю підприємства [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробка 

фінансової стратегії і фінансової політики по найбільш важливих 

аспектах фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні 

управлінські рішення, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства 

та має кілька напрямів (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основні напрямки розробки фінансової політики підприємства 

Джерело : сформовано автором на підставі [3]. 

Система інформаційного забезпечення фінансового менедж-

менту характеризує сукупність інформаційних ресурсів, що відобра-

жають внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства і є необхідною 

умовою для прийняття ефективних фінансово-господарських рішень на 

кожному етапі управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Інформація виступає у ролі інформаційного забезпечення 

реалізації фінансової політики. В епоху постіндустріального розвитку 

світової економіки інформація стає визначальним чинником 

виробництва, без урахування якого нівелюються будь-які перспективи 

економічного зростання. Водночас в міру розвитку економічних 

відносин реалізація інформаційної функції значно ускладнюється. 

Інформація як продукт бухгалтерського обліку сьогодні повинна 
відображати більш складні, глобальні та швидко змінювані бізнес-

процеси, забезпечуючи здатність менеджменту адекватно реагувати на 

виклики економічного буття.[4] 
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вибір дивідендної та інвестиційної 

політики; 

ринкова політика (маркетингова і цінова 

політика). 
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Фінансова політика підприємства має два взаємопов’язаних 

напрямки - політику доходів і витрат, які на практиці реалізують 

відповідні функції фінансів. Політика доходів і витрат є ключовою або 

вихідною, так як з її цілей випливають цілі та заходи в розрізі кредитної, 

операційної, облікової, податкової, інвестиційної та ринкової політики 

підприємства. Планування кожного з цих напрямків здійснюється 

відповідними службами в їх безпосередньому взаємозв’язку, при цьому 

пріоритетність того чи іншого з них залежить від поточного 

фінансового стану суб’єкта господарювання [5]. 

В умовах невизначеного середовища, що постійно змінюється, 

ефективне функціонування підприємства часто залежить від 
можливості розробки та впровадження креативних управлінських 

рішень, що здійснюються на основі аналітичної інформації. На перший 

план виходить проблема співвідношення кількості звітних даних та 

якості інформації, її корисність та затребуваність. Облік та звітність 

поступово відходить від простого фіксування господарських операцій 

та подій та набуває характеру перспективного планування для 

визначення очікуваних результатів, розрахунку доцільності залучення 

додаткових фінансових ресурсів [6].  

Виклад основного матеріалу. Фінансова політика підпри-

ємства, як реалізація фінансового менеджменту, включає багато 

складових, у тому числі обліково-аналітичну політику (рис.2), яка є 
ключовим кроком в організації поєднання систем бухгалтерського 

обліку і економічного аналізу на підприємстві, інструментом впливу на 

окремі параметри обліку і аналізу, оптимізації обліково-аналітичних 

об’єктів та, за потреби, відстоювання інтересів підприємства в суді, 

а також елементом системи нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу, яка формується 

відповідно до чинних нормативних документів в області 

бухгалтерського обліку, контролю та фінансової звітності. Обліково-

аналітичною політикою визначають-ся не тільки організація 

й методологія бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, 

а й затверджуються заходи щодо оптимізації господарської діяльності. 

Облікове забезпечення займає ключове місце в системі 
інформаційного забезпечення управління фінансовою політикою 

підприємства. Це можна пояснити, як значною часткою облікової 

інформації – 70% у всій інформації [7], так і важливістю вихідної 

інформації у формах фінансової та управлінської звітності для 

задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу та 

власників підприємства. 
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Рис. 2. Складові фінансової політики підприємства 

Джерело: сформовано автором.  

У той же час, наголошують В.А. Мазур та О.Ф. Томчук, за 

результатами дослідження даних, які містяться в бухгалтерській 

звітності, можна зробити лише попередні висновки про фінансовий стан 

підприємства. Можна побачити лише основні тенденції зміни 

фінансового стану, але не пояснити їх. Для виявлення причин, які 

привели підприємство до відповідного рівня його фінансового стану, і 
факторів, які сприяють його поліпшенню, необхідно продовження 

аналізу [8]. 

Т.О. Мулик також звертає увагу на стан аналітичного 

забезпечення фінансового управління та стверджує, що у сучасних 

умовах перед вітчизняними менеджерами постають нові виклики, які 

пов’язані з адаптацією існуючих інструментів і методів управління до 

сучасних тенденцій розвитку світової економіки. За таких обставин 

зростає попит на якісне обліково-аналітичне забезпечення, яке формує 

основу інформаційної підтримки прийняття та реалізації управлінських 

рішень [9]. 

Обліково-аналітичне забезпечення – це документально 
обґрунтований процес добору економічних даних на потреби 

управління аграрних підприємств. Залежно від мети, він генерує дані 

обліку, аналізу і контролю для прийняття управлінських рішень і має 

різні ступені деталізації та ієрархії. Зібрана інформація може також бути 

основою подальшого узагальнення на основі формальної логіки та 

математичних моделей, що притаманно уже для макроекономічного 

рівня управління галуззю [10]. 

Висновки. Дієвість та ефективність обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовою політикою підприємства залежить 

від своєчасного усвідомлення власників та управлінського персоналу 

важливості організації стабільної та послідовної роботи обліково-
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аналітичної системи, своєчасного обліку і аналізу та комплексної 

взаємодії всіх видів інформації (нормативно-правової, економічної, 

необлікової), галузевих особливостей і факторів, що беруть участь у 

розробленні та здійсненні управлінських рішень фінансового характеру 

на тактичному та стратегічному рівнях. 

Отже, можна зазначити, що формування обліково-аналітичного 

забезпечення управління фінансовою політикою підприємства 

необхідно розглядати як сукупність інформаційних потоків про 

фінансову діяльність підприємства, що генеруються його обліково-

аналітичною системою та спрямовуються на задоволення інформа-

ційних потреб менеджменту в процесі розробки, обґрунтування та 
прийняття фінансових рішень. Виходячи з вищенаведеної інформації 

порядок формування обліково-аналітичного забезпечення в контексті 

управління фінансовою політикою підприємства можна представити як 

цілісний механізм, що передбачає групування обліково-аналітичної 

інформації про господарські операції, які пов’язані із здійсненням 

фінансової діяльності, на різних рівнях обліково-аналітичного процесу 

– первинному, поточному та підсумковому етапах. 
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 ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Цаль-Цалко Юзеф, 

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку,  
оподаткування та аудиту  

Мороз Юлія,  
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 м. Житомир 

Постановка проблеми. В сучасних умовах соціально-

економічного розвитку бізнесу в державі і територіальних громадах 

зростає зацікавлення всіх учасників господарської діяльності до 

категорії додана вартість як показника ефективності функціонування 

підприємницьких структур і домашніх господарств. 
Діючі на сьогодні нормативні підходи визначають мету 

підприємництва як самостійної, ініціативної, систематичної, на власний 

ризик господарської діяльності – одержання прибутку [1]. Проте в 

одержані прибутку зацікавлені не всі учасники господарської 

діяльності, а тільки власники, частково держава через надходження 
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коштів до бюджету від податку на прибуток та наймані працівники за 

умови їх участі в розподілі прибутків підприємства. 

В умовах ринку для об’єднання всіх учасників господарської 

діяльності навколо формування ефективного підприємництва доцільно 

використати показник доданої вартості. Додана вартість, насамперед 

об’єднує цілі макро- та мікроекономіки оскільки основою державного і 

територіального управління є валовий внутрішній продукт, який 

формується з доданих вартостей окремих господарюючих суб’єктів. 

Тому держава і органи місцевого самоврядування намагаються 

забезпечити оптимальні умови для створення на підприємствах 

максимального обсягу доданої вартості.  
Водночас, для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності бізнесу необхідно забезпечити високий 

рівень задоволення потреб учасників підприємницької діяльності за 

рахунок всіх джерел, окрема, амортизаційної політики, вартості робочої 

сили, коштів системи оподаткування. В цьому напрямі одним із 

найважливіших джерел конкурентоспроможності бізнесу є створена 

додана вартість та її складові в яких зацікавлені окремі учасники 

підприємництва (власники, держава, наймані працівники).  

Слід підкреслити, що наразі залишаються нерозкритими питання 

стосовно алгоритму формування показника доданої вартості на рівні 

підприємства, відображення його складових і в цілому в системі 
облікової інформації, обґрунтування взаємовпливу доданої вартості і 

конкурентоспроможності бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні на рівні 

нормативних документів Державної статистичної служби щодо 

макроекономічних показників [2; 3], так і на рівні мікроекономічних 

суб’єктів господарювання, органами влади та вченими не вироблено 

єдиного підходу до розуміння економічного змісту моделі формування 

доданої вартості та алгоритму її розрахунку [4; 5]. У наукових 

дослідженнях щодо цієї проблематики, нормативних і рекомендаційних 

документах майже не приділяється увага відображенню показника 

доданої вартості в системі рахунків бухгалтерського обліку та 

використання його для оцінки ефективності бізнесу. 
Виклад основного матеріалу. Показники доданої вартості в 

Україні мають три сценарії розрахунку: макроекономічний 

(територіальна оцінка розвитку бізнесу); мікроекономічний 

(господарська оцінка розвитку бізнесу); податковий (економічна оцінка 

об’єкта оподаткування для податку на додану вартість). 
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Рис. 1. Динаміка розвитку національної економіки України за 

статистичним макроекономічним показником «додана вартість» [2] 

Джерело: власні дослідження за www.ukrstat.gov.ua 

Макроекономічний розвиток бізнесу в Україні за статистичним 

показником створеної доданої вартості наведено на рис. 1. 

Слід зазначити, що показник доданої вартості, який максимально 

враховує інтереси всіх учасників бізнесу на рівні підприємства, самими 

підприємствами не використовується. 

Створена додана вартість в процесі господарської діяльності 

підприємства може бути визначена як інтервальний показник за сумою: 
розподіленої амортизаційної вартості необоротних активів, які 

використовувалися при забезпеченні процесу господарювання; 

одержаних доходів персоналом при створенні об’єктів діяльності та їх 

реалізації; поточних витрат і внесків на соціальні потреби персоналу 

підприємства; витрат на податки суб’єкта господарювання; чистого 

прибутку одержаного від господарської діяльності. 

Інформаційним джерелом формування складових доданої 

вартості, які одержує бізнес на рівні суб’єктів господарювання можуть 

бути рахунки-екрани бухгалтерського обліку класу 8 «Витрати за 

елементами», зокрема: рахунок 81 «Витрати на оплату праці», рахунок 

82 «Відрахування на соціальні заходи», рахунок 83 «Амортизація». А 

щодо податкових платежів та чистого прибутку підприємства доцільно 
ввести додаткові синтетичні рахунки в складі 8 класу рахунків, зокрема 

86 «Витрати на податки» та 87 «Чистий прибуток» або одержувати 

інформацію, відповідно, з рахунку 98 змінивши його назву на «Податки 

підприємства» та 79 «Фінансові результати». 

Висновки. Розрахунок доданої вартості створеної 

підприємствами повинен забезпечуватися інформаційними ресурсами 

рахунків бухгалтерського обліку. Перспективою дослідження є 

1015,5 977,1

1234,1
1329,3

1702,7

2099,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 млрд.грн.
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уточнення методики розрахунку та розробка порядку відображення 

показника «додана вартість» і його складових у фінансовій та 

управлінській звітності підприємств. 
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Постановка проблеми. Активізація трансформаційних процесів 

на ринку аграрного страхування зумовлює потребу в систематизації та 
оптимізації бізнес-процесів для урівноваження фінансово-економічних 

інтересів стейкхолдерів страхового процесу. Визначальними 

орієнтирами стратегічного і тактичного менеджменту в страхових 

компаніях слід вважати формування сучасного організаційно-

інформаційного середовища страхового ринку, розширення покриття 

сільськогосподарських ризиків, розробка та реалізація інноваційних 

послуг, удосконалення сервісу страхового обслуговування тощо. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.
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Фінансова політика регіонального розвитку:  
вітчизняний та зарубіжний досвід 
 

 

292 

Досягнення окреслених цілей передбачає забезпечення достатнього 

рівня капіталізації страховиків з метою гарантування їхньої 

платоспроможності, прибутковості у середньостроковій та 

довгостроковій перспективі. 

Перехід від структурно-функціональної до процесно-орієнтованої 

моделі управління страхових компаній варто здійснювати передусім на 

генеруванні максимальної цінності й корисності для всіх суб’єктів ринку 

аграрного страхування. Зважаючи на значну кількість бізнес-процесів, 

пов’язаних з операційною та фінансовою діяльністю страхових компаній, 

постає доцільність у частковій їх передачі в аутсорсинг. Таке делегування 

певних функцій іншим суб’єктам підприємницької діяльності надасть їм 
можливості оптимізації управління бізнес-процесами, заради підвищення 

конкурентоспроможності між компаніями на страховому ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-

методологічне підґрунтя аутсорсингу сформовано в наукових працях  

О. Гаврилюка, К. Ендрей, Д. Козлова, Н. Ткаченко Р. Чампен, 

А. Ямолдина та ін. Водночас, досліджуючи об’єктивні процеси 

активізації функціонування ринку аграрного страхування, варто 

акцентувати увагу на застосуванні інноваційних підходів до управління 

бізнес-процесами в діяльності страхових компаній, у тому числі 

використовуючи можливості ІТ-аутсорсингу. 

Результати дослідження. Ризикогенність виробництва 
сільськогосподарської продукції зумовлена ймовірністю прояву 

найрізноманітніших (природо-кліматичних, техногенних, екологічних 

та ін.) ризиків. Це вимагає від страхових компаній володіння достатнім 

обсягом інформації щодо вжиття андерайтингових (ідентифікація, 

оцінювання та прийняття або відмова у прийнятті ризиків на 

страхування ) заходів та якісного обслуговування страхових ризиків. У 

світовій практиці вирішення окреслених проблем здійснюється за 

допомогою аутсорсингу. 

За даними “Outsoursing News” у 2016 р. Україна посіла перше місце 

в Європі у галузі ІТ-аутсорсингу [5]. Взагалі варто відзначити, що 

аутсорсинг стимулює використання ІТ-послуг та надає широкі 

можливості для обміну інформацією, технологіями, ресурсами та 
досвідом. За оцінками експертів в нашій державі кількість ІТ-компаній 

становить у межах 4 тис., 85 % із них складають малі та середні [3, с. 48]. 

Наведені дані свідчать про наявність сприятливих умов для 

використання переваг аутсорсингу для підвищення ділової активності 

учасників ринку аграрного страхування. Вочевидь, ІТ-аутсорсинг 

доцільно інтерпретувати як стратегічний напрямок поєднання 

внутрішніх та зовнішніх факторів розвитку компаній з надання 
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страхових послуг. Здійснюючи операційну та фінансову діяльність 

страхові компанії насамперед потребують аутсорсингу бізнес-процесів, 

"у межах якого відбувається передача в управління сторонньому 

підряднику всього процесу ведення бізнесу або окремих його функцій" 

[1 , с. 140]. 

Функціонування ринку аграрного страхування в Україні. свідчить 

про необхідність використання його потенціалу у напрямі посилення 

страхового захисту виробників сільськогосподарської продукції. За 

2013–2017 рр. рівень співвідношення застрахованих до посівних площ 

перебував у межах 2,4–2,7 % [2], що вказує на необхідність посилення 

фінансово-економічних взаємовідносин з приводу розподілу ризиків й 
відповідальності між суб’єктами страхового ринку. Залучення 

страховими компаніями інших ІТ-компаній на засадах аутсорсингу 

може розглядатися як форма створення додаткової вартості на страхові 

послуги. 

Пріоритетність управління бізнес-процесами передбачає 

систематизацію організаційних, кадрових, технічних, маркетингових, 

комунікаційних, економічних та фінансових заходів орієнтованих на 

формування і використання конкурентних переваг компаній на 

страховому ринку. Таке різноманіття бізнес-процесів потребує від 

менеджерів володіння певними компетенціями, які передбачають у т.ч. 

розмежування властивих для них функцій на основні та додаткові, що 
можуть бути передані в аутсорсинг. Формування аутсорсингових 

послуг на ринку аграрного страхування має низку своїх особливостей, 

оскільки необхідно за допомогою інструментів страхової політики 

(мікрострахування, страхування та перестрахування) своєчасно і 

ефективно протидіяти можливим проявам сільськогосподарським 

ризикам та створювати необхідні умови страховикам для надання 

страхувальникам страхового захисту, а також безперечно підвищувати 

їх фінансові гарантії платоспроможності й безпечності у сфері надання 

послуг з аграрного страхування (рис. 1). 

Поєднання зусиль аутсорсингових та страхових компаній щодо 

підвищення ділової активності на ринку аграрного страхування має 

сприяти: а) отриманню необхідної компетентної інформації щодо 
доцільності прийняття ризиків на страхування; б) зниженню 

трансакційних витрат страховика на надання відповідних послуг; 

в) спроможності фокусування уваги страховика виключно на основних 

напрямках операційної діяльності, г) покращення якості страхового 

обслуговування потенційних страхувальників; г) збільшення доходів 

страхових компаній з одночасним розширенням страхового покриття 

сільськогосподарських ризиків. 
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Рис. 1. Системоформуючі бізнес-процеси страхової компанії, 

які можуть бути передані в аутсорсинг 

Джерело: власні дослідження.  

За умов посилення вимогливості потенційних страхувальників до 

страхових послуг, актуальним постає професійна діяльність брокерів. 

Вони за дорученням виробників сільськогосподарської продукції 
здійснюють моніторинг страхових програм та вивчають можливі 

варіанти оптимального майнового захисту для потенційних клієнтів. 

Завдяки посиленню ролі інституту брокерства на ринку аграрного 

страхування активізується попит на страхові послуги, посилюється 

ділова активність його учасників, і як наслідок розширюється страхове 

покриття ризиків в аграрній сфері.  

Ідентифікація та оцінка с.-г. ризиків, здійснення їх 

андерайтингу з метою забезпечення страхового покриття  

 

Визначення рівня 
врожайності для цілей 

страхування виходячи з 
оцінки ймовірності 

настання с.-г. ризиків 
 

Обґрунтування розміру 
ціни одиниці продукції для 

визначення ліміту 
відповідальності (страхова 
сума) страхової компанії  

 

Розрахунок рівня покриття та рівня страхової врожайності 

(тригер або тригера врожайності) 

 

Підготовка та прийом посівів на страхування (здійснення огляду 
застрахованих площ з використанням необхідного обладнання 

 

Сприяння реалізації страхових послуг на страховому ринку  

 

Впровадження комплексу 

маркетингових заходів 

необхідних для залучення 

потенційних страхувальників 

Формування пропозицій щодо 

зниження ризикогенності 

страховиків у сегменті 

аграрного страхування  

Передача ризиків на перестрахування з метою збалансування 

страхового портфеля страховика  
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Висновки. Використання ІТ-аутсорсингу варто розглядати як 

виокремлений вектор управління бізнес-процесами та логічно 

доповнювати та реалізовувати стратегічні орієнтири менеджменту 

страхової компанії. Очікуваними результатами від розмежування 

функцій управління між страховими та третіми компаніями слід 

вважати вжиття наступних заходів. По-перше, посилення конкурентних 

переваг страховиків на страховому ринку. По-друге, застосування 

інноваційних бізнес-процесів (маркетингові технології, розробка 

страхових продуктів, їх позиціонування та просування на ринку, 

посилення комунікаційних зв’язків тощо) необхідних для активізації 

процесу страхування сільськогосподарських ризиків По-третє, 
раціональне поєднання фінансово-економічних та технологічних 

можливостей безпосередньо страхових компаній з іншими компаніями, 

що надають послуги на засадах ІТ-аутсорсингу. Така концентрація 

зусиль спрямована передусім на удосконалення управлінських рішень 

страховиків, що є вагомим аргументом для подальшого розвитку 

страхування в агробізнесі.  
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Постановка проблеми. Фінансова політика охоплює центральну 

ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у 

реалізації загальнодержавних функцій. Організація і регулювання цих 

відносин здійснюються відповідно до діючого фінансово-правового 

поля та стану суспільно-економічного розвитку країни [1]. 
Сучасні ринкові умови господарювання передбачають поєднання 

законодавчо-нормативного державного регулювання з самостійністю 

суб’єктів господарювання через призму формування фінансової, 

облікової, виробничої, інформаційної, цінової, комерційної та ін. 

політики кожного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки 

проблемі визначення фінансової політики приділяється значна увага. 

Дослідження теоретичних і практичних аспектів фінансової політики 

знайшли своє відображення у наукових працях зарубіжних і 

вітчизняних вчених, як А. Д. Шеремет, Г. Г. Кірейцев, І. А. Бланк, 

Є. Ф.Брігхем, В. В. Ковальов, М. Я. Коробов, О. Д. Василик, 
Б. А. Карпінський, І. Б. Нечаюк та ін. 

Якщо на рівні держави це питання є досить розвинуте як з 

теоретичної, так і практичної точки зору, то на рівні підприємства 

спостерігається недостатність науково обґрунтованої теоретичної бази 

та нехтування керівництвом підприємств на практиці. В цьому спектрі 

зростає роль бухгалтерського обліку як виробника інформаційного 

продукту в системі економічних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна фінансова політика 

повинна враховувати всю багатофакторність, багатокомпнентність та 

багатоваріантність управління фінансами для досягнення поставленої 

мети та виконання завдань щодо ефективного її розвитку. 
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Основними цілями фінансової політики підприємства, на нашу 

думку, є: виживання в умовах жорсткої конкурентної боротьби; 

запобігання банкрутства та фінансових збитків; лідерство в боротьбі з 

конкурентом на ринку; максимізація ринкової вартості підприємства; 

стабільні темпи економічного зростання; зростання обсягів 

виробництва та реалізації; забезпечення відносно високої 

рентабельності; максимізація прибутку та мінімізація витрат. 

Пріоритетність тієї чи іншої цілі фінансової політики 

підприємств вимагається головною задачею бізнесу. Враховуючи це, 

фінансова політика потребує наукового підходу до її розробки, 

відповідності закономірностям суспільного розвитку, врахування 
надбань економічної й фінансової теорії. Тобто фінансова політика має 

базуватися на науково обґрунтованій концепції економічного розвитку 

суспільства та давати реальні поточні і стратегічні результати, які 

відображаються в системі бухгалтерського обліку, а також базуватися 

на адекватних концепціях економічного розвитку та фінансових 

механізмах їх реалізації [2]. 

Таким чином, основою ефективної фінансової політики є 

обґрунтована й виважена облікова політика, котра безпосередньо 

випливає з моделі економічного розвитку держави. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» облікова політика – сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для складання та подання фінансової звітності [5]. 

Погоджуємося з думкою Ю. Ю. Мороз та Ю. С. Цаль-Цалко, які 

вважають, що визначення облікової політики – це надзвичайно 

складний і трудомісткий процес, який вимагає від учасників неабияких 

здібностей, комплексних знань усіх процесів, що відбуваються на 

підприємстві, володіння інформацією про зовнішнє середовище 

стосовно напрямів і перспектив розвитку економічної діяльності, де 

формуються об’єкти господарювання підприємства та конкурентів, 

знання стратегії розвитку бізнесу, основних пріоритетів 

амортизаційної, інвестиційної, інноваційної, фінансової політики 

підприємства [3]. 
Виходячи з цього, встановлення облікової політики повинно бути 

направлене на максимальне можливе використання даних 

бухгалтерського обліку не лише для складання звітності, але також і для 

забезпечення використання цих даних для формування фінансової 

політики підприємства. Тобто, облікова політика і організація 

бухгалтерського обліку повинні стати відправною точкою не лише для 

складання фінансової звітності, але й для використання даних при 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2164-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2164-19
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плануванні господарської діяльності, і для контролю діяльності 

підприємства в періодах між складанням фінансової звітності, і для 

аналізу організації та використання фінансових відносин підприємства, 

що є основою фінансової політики. 

Основними елементами облікової політики підприємства, що 

найбільше визначатимуть та обумовлюють фінансову політику 

підприємства є [4]:  

– визнання активів, доходів та витрат;  

– організація документального оформлення процесів постачання, 

виробництва та реалізації;  

– оцінка засобів підприємства та джерел їх утворення;  
– форми та терміни розрахунків за дебіторською та 

кредиторською заборгованістю;  

– методи погашення вартості необоротних активів через 

нарахування амортизації; 

– система внутрішньогосподарського обліку та звітності;  

– організація стратегічного обліку.  

Висновки. Отже, облікова політика підприємства як складова 

фінансової політики забезпечує простір та незалежність підприємства. 

Облікова політика є управлінням, тому, на нашу думку, через її 

формування проявляється мистецтво господарювання керівного 

апарату підприємства. Виходячи з того, що питання призначення 
облікової і фінансової політики знаходяться в тісному зв’язку з 

користувачами інформації, сформулюємо суть фінансової політики 

підприємства як узгодження фінансових інтересів власника 

підприємства з фінансовою політикою держави. 
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ПОДОТЧЕТНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: 

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РИСКИ 

Данилкова Светлана 

к. э. н., доцент, DipIPFM (UK), доцент, 

УО «Полесский государственный университет»,  

г. Пинск, Республика Беларусь 

Постановка проблемы. В международной практике 

внутреннего аудита существуют несколько вариантов подотчетности 

службы внутреннего аудита. Однако каждый вариант несет риски, 

которые недостаточно идентифицированы и изучены в экономической 

литературе. 

Анализ последних исследований по публикации. Ряд ученых 
Данилкова С.А. [1], Зырянова Т.В., Терехова О.Е. [2], Парамонова Л. 

[3], Суворова С.П., Ханенко М.Е., Панкратова Л.А. [4], Хахонова Н.Н. 

[5], исследовали состояние и проблемы подотчетности внутреннего 

аудита, определили преимущества и недостатки различных вариантов 

организации внутреннего аудита. 

Изложение основного материала. Как указывают проведенные 

исследования текущего состояния внутреннего аудита, проведенные 

международным институтом внутренних аудиторов в 2017 году 88% 

служб внутреннего аудита подчиняются Совету директоров 

(Аудиторскому комитету) [6]. Данная ситуация свидетельствует о 

зрелости служб внутреннего аудита и соблюдении основного принципа 
внутреннего аудита – независимость. Такая организационная структура 

приемлема для крупных организаций (холдингов) и позволяет 

обеспечивать собственников имущества объективной информацией о 

деятельности организации. Автор считает, что в данной ситуации важно 

продумать цель создания Аудиторского комитета и определить его 

состав. Целью создания Комитета может являться изучение отдельных 

вопросов деятельности организации, оценки эффективности 
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существующей системы внутреннего контроля и разработка 

рекомендаций. Состав Аудиторского комитета формируется исходя из 

ряда факторов (особенностей деятельности, структуры организации и 

др.) и может включать несколько человек, обладающих высокой 

профессиональной подготовкой, опытом работы и репутацией. Таким 

образом, автор считает, что Аудиторский комитет является мостом 

между Советом директоров и структурным подразделением 

внутреннего аудита: с одной стороны, Аудиторский комитет 

предоставляет объективную информацию об эффективности 

деятельности менеджмента организации, а с другой – обеспечивает 

службе внутреннего аудита функциональную независимость и 
осуществляет консалтинг в разработке рекомендаций по 

совершенствованию бизнеса. При данном варианте организации 

службы внутреннего аудита практически отсутствует вероятность 

возникновения рисков. 

Подчинение подразделения внутреннего аудита непосредственно 

Совету директоров без создания Аудиторского комитета также получил 

широкое распространение в мировой практике. Автор считает, что, как 

и в первом случае, служба внутреннего аудита сохраняет 

функциональную независимость от менеджмента организации, но при 

этом отсутствуют специалисты, которые способны комплексно оценить 

сложившуюся ситуацию и оказать содействие в ее разрешении. В связи 
с этим, целесообразно чтобы члены Совета директоров обладали 

соответствующей квалификацией, умели читать финансовую 

информацию и формировать предложения по совершенствованию, что 

позволит минимизировать возникновение рисков. Расходы на 

содержание Аудиторского комитета будут отсутствовать, но, по 

мнению автора, на этом не стоит экономить крупному бизнесу. 

Вариант подчинения службы внутреннего аудита прямо 

генеральному директору, по мнению автора, характерна для среднего 

бизнеса, который не ставит стратегических задач перед службой 

внутреннего аудита, а ассоциирует внутренний аудит как проверочную 

деятельность. Служба внутреннего аудита утрачивает функциональную 

независимость перед исполнительным руководством. Вместе с тем, 
данный вариант имеет место быть, если собственник имущества 

является генеральным директором. Возникновение рисков 

присутствует. 

Если служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно 

финансовому директору или главному бухгалтеру, по мнению автора, 

возникает противоречие, во-первых, финансовый директор или главный 

бухгалтер как менеджер должен создавать и поддерживать на должном 
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уровне систему внутреннего контроля, но они могут совершать 

неправомерные действия, влекущие негативные последствия для 

организации и они же контролируют действия внутренних аудиторов. 

При этом вероятность выявления случаев злоупотреблений весьма 

невысока. Во-вторых, служба внутреннего аудита обязана оценивать 

эффективность системы внутреннего контроля организации, что 

является невозможным, так как служба внутреннего аудита 

функционально и административно зависима от финансового директора 

(главного бухгалтера). Главный принцип функционирования подраз-

деления внутреннего аудита – независимость нарушен. Роль и значение 

службы внутреннего аудита при данном варианте невелики и 
заключаются лишь в обеспечении сохранности имущества, что, по 

мнению автора, дублирует функции бухгалтерии и возникает вопрос о 

целесообразности создания службы внутреннего аудита и поддержании 

высокой квалификации внутренних аудиторов. Возникновение и 

наличие рисков принимает устойчивый характер. 

Выводы. Каждая организация, исходя из множества как 

объективных, так и субъективных факторов, принимает самостоятельно 

решение о выборе подчиненности службы внутреннего аудита. Главное, 

по мнению автора, необходимо знать, понимать и правильно оценивать 

вероятность наступления рисков при выборе того или иного варианта 

подотчетности службы внутреннего аудита. 
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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ НА СЛУЖБЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Купрейчик Дмитрий,  

ст. преподаватель,  

УО «Полесский государственный университет», 

 г. Пинск, Республика Беларусь 

На современном этапе развития экономических отношений 

автоматизированные информационные системы становятся важным 

инструментом не только в сфере бухгалтерского учета, но внутреннего 

контроля, позволяя не только сократить время и средства, но и провести 

более детальную проверку и составить качественные выводы и 
выработать рекомендации по стратегии, направлениям и средствам 

улучшения финансово-хозяйственного положения предприятия. В 

настоящий момент автоматизация учета затронула все направления 

учетно-аналитической работы. Однако нельзя с полной уверенностью 

утверждать о том, что продукты автоматизации эффективно внедрены в 

сферу контроля, данное направление пока еще выглядит как непаханое 

поле. 

В сфере автоматизации контроля создано не так много 

продуктов, которые бы позволяли проводить проверку финансово-

хозяйственной деятельности на совершенно новом уровне. Готовые 

продукты порой имеют значительную стоимость и при этом отличаются 
невысокой функциональностью. Передовик на рынке автоматизации 

учета и бизнес-процессов фирма 1С также делает попытки создания 

отдельных продуктов, или подключаемых модулей и обработок. Однако 

нельзя сказать, что они полностью отвечают предъявляемым 

требованиям внутреннего аудита. Порой разработчики увлекаются 

оценкой эффективности отдельных направлений деятельности и 

бизнес-процессов, при этом не акцентирую внимания на использовании 

конкретных видов ресурсов, исполнении принятых норм и нормативов, 

http://www.docplayer.ru/72633796-issledovanie-tekushchego-sostoyaniya-i-tendenciy-razvitiya-vnutrennego-audita-v-rossii-god.%20–%20Дата%20доступа%2006.08.2019
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Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

303 

своевременности и полноте выполнения договорных обязательств, 

соблюдения платежной дисциплины и других контрольных функций. 

Осуществление контроля в среде автоматизированной обработки 

данных имеет массу особенностей, при этом основные принципы 

внутреннего аудита не меняются, сохраняются его цели, задачи, 

действуют основные элементы его методологии. В то же время 

автоматизированная обработка данных влияет на процесс изучения 

системы учета, документооборота и управления. 

В настоящее время существует ряд стандартов аудита, 

регламентирующих вопросы его проведения в среде компьютерных 

информационных систем и оценки при этом аудиторских рисков, а так-
же требования к специальным знаниям аудиторами компьютерных 

информационных систем. 

В процессе проверки подлежат изучению и документированию 

все наиболее существенные стороны, связанные с организацией 

обработки учетных данных в автоматизированных информационных 

системах экономического субъекта. В ходе проверки особое внимание 

уделяется изучению организации и ведения автоматизированного учета 

на предприятии. В условиях автоматизированной информационной 

системы хозяйственные операции отражаются не только в 

традиционных бумажных документах, но и в первичных документах, 

имеющих электронную форму. Формы представления учетных 
регистров и технология их формирования существенно отличаются от 

используемых в системах ручного учета. 

Согласно основным принципам построения учетно-

аналитических баз данных первичные документы в 

автоматизированных системах создают информационные потоки по 

видам проводимых операций или обрабатываемых документов. Как 

правило данные потоки формируют журналы или так называемые 

реестры документов. В прикладных решениях, разработанных фирмой 

1С на платформе 1С: Предприятие 8.3 и более ранних версий 

обработанные документы образуют массивы однотипных документов, 

редко они образуют журналы документов различных типов. Принципом 

объединения разных документов в один журнал как правило является 
отношение данных документов к определенному участку учета. Данное 

правило полностью реализовано в продуктах 1С. Осуществление 

контрольных функций и проверка документов разных типов и их увязки 

в таких условиях влечет необходимость использования различных 

массивов (журналов) одновременно. Нередко задачи проверки сведены 

к изучению сроков исполнения операций, их полноты по объему и 

сумме, а также соответствию действующему законодательству. Такой 
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вариант работы несомненно приводит к снижению внимания и 

сосредоточенности лица, проводящего проверку документов. Как 

следствие возникают контрольные ошибки, а соответственно 

вероятность риска не обнаружения становится все выше.  

Детальное изучение устройства дерева конфигурации 

разработанного на платформе 1С: Предприятие 8.3, а также 

функциональных возможностей отдельных элементов системы 

позволяет сделать выводы о том, что в действующие релизы 

конфигураций можно безболезненно внедрить отдельные функции 

контроля. Для осуществления сверки информации по различным типам 

документов наиболее эффективным решением является создание 
консолидированных журналов по каким-либо критериям. Например, 

для проверки операций, связанных с поставкой материалов, расчетами 

с поставщиками, регистрацией входящего НДС в обычном варианте 

журналов проверяющему необходимо одновременно работать с тремя 

потоками информации. Внедрение консолидированного журнала, в 

котором отражались бы все три типа документа, и при этом 

присутствовала функция отбора документов по какому-либо критерию 

позволило бы значительно ускорить процедуру проверки.  

Так на стадии конфигурирования производится отбор 

необходимых документов изучаемой группы, а также отбор сверяемых 

реквизитов данных документов. 
Пример объединенного журнала приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Журнал контроля расчетов с поставщиками 

В журнале приведены отобранные документы по контрагенту и 

договору: доверенность; документ поступления товаров; платежное 
поручение; счет-фактура по НДС. У проверяющего есть возможность 

проконтролировать исполнение операций по срокам, осуществить 

визуальную сверку между суммами поставки и оплаты, проверить 

принятие суммы НДС к зачету. 
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Из выше приведенного примера следует, что программные 

решения, созданные на платформе 1С: Предприятие 8.3 возможно 

достаточно легко адаптировать под различные цели контроля путем 

создания различного рода объединенных журналов, запросов и отчетов. 

Все это еще раз подтверждает, что автоматизация бухгалтерского 

учета и других управленческих функций предприятия, с одной стороны, 

и автоматизация аудита, с другой, кардинально меняют технологию 

проведение контрольных процедур на конкретном экономическом 

объекте и обеспечивают эффективное функционирование предприятия.  

Список использованной литературы: 
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ПЛАТІЖНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

Тімченко Ольга, 

к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 

м. Київ 

Постановка проблеми. Виконання підприємством своїх 

зобов’язань, а також відповідність очікуванням перелічених груп осіб 

залежить від того, наскільки воно здатне визначати ці очікування та 

потреби, ефективно їх задовольняти, підтримуючи оптимальний баланс 

між залученими ресурсами та створеним додатковим продуктом. Ця 

здатність підприємства потребує ефективної координації дій у 
фінансовій сфері та залучення найбільш передових технологій 

управління ресурсами. Вимога збалансованості фінансових ресурсів з 

точки зору їх джерел і напрямків використання породила одну з 

ключових проблем ринкової економіки – проблему забезпечення 

платоспроможності господарюючого суб’єкта [1,с.173-179]. 

Значна когорта вчених вважають, платоспроможність 

підприємства означає наявність у нього коштів або їх еквівалентів, які 
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будуть достатніми для розрахунків за заборгованостями, що вимагають 

негайного погашення. З огляду на це, основними ознаками 

платоспроможності можуть виступати: наявність коштів на рахунках 

підприємства в достатньому для платежів обсягу; відсутність 

простроченої кредиторської заборгованості.[2] 

Дослідження питань сутності платоспроможності та визначення 

напрямів поліпшення її управління є актуальною задачею сучасної 

економічної системи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Платоспроможність 

суб’єкта господарювання як його здатність вчасно та в повному обсязі 

здійснювати планові платежі та зобов’язання, одночасно підтримуючи 
нормальний ритм своєї господарської діяльності, є однією з важливих 

умов його конкурентоспроможності та фінансової стабільності. 

[3,с.799-803] 

Негативно на рівень платоспроможності підприємств впливають 

такі чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ, як: невиконання 

поставлених завдань виробництва чи реалізації продукції; втрата 

покупців, замовників; неплатоспроможність покупців i замовників; 

нестаток власних джерел фінансування підприємств; інфляційні 

процеси; кредитна політика та інші. [4, с.73-75] 

Більшість економістів пов’язують категорію платоспроможності 

зі здатністю суб’єкта розраховуватися за своїми короткостроковими 
зобов’язаннями, але зустрічаються й протилежні точки зору, коли 

платоспроможність детермінують як здатність підприємства 

розраховуватися за довгостроковими зобов’язаннями, а здатність 

розраховуватися за короткостроковими називають ліквідністю. [5] 

Підприємство, незалежно від різних факторів внутрішнього чи 

зовнішнього характеру, здатне впливати на результати своєї діяльності, 

у тому числі і на показники платіжної спроможності. Г.М.Калетнік та 

очолюваний ним авторський колектив зазначають, що підприємство і 

мікросередовище яке його оточує, перебувають під впливом 

макросередовища. Його ланки щодо підприємництва є 

неконтрольованими факторами, тобто такими зовнішніми силами, що 

можуть відкривати для нього нові можливості або створювати нові 
загрози. Підприємство не може вплинути на макросередовище, але воно 

мусить добре орієнтуватися у ньому, стежити за його змінами і 

відповідним чином реагувати на них. Якщо ці зміни можуть створити 

для підприємства сприятливіші умови для виробництва або збуту 

продукції, воно мусить внести необхідні корективи в тактику, а 

можливо, і в стратегію своєї діяльності з тим, щоб максимально 

скористатися з цих умов. Якщо ж зовнішні сили макросередовища 
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несуть у собі загрозу для підприємства, воно вживатиме заходів, щоб 

запобігти їх дії або пом’якшити їх негативний вплив. [6,с.72] 

У широкому розумінні підприємство вважається платоспромож-

ним за умов здатності виконувати зобов’язання перед кредиторами; у 

вузькому розумінні - підприємство повинно розраховуватися за 

кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення, 

наявними грошовими коштами та їх еквівалентами. На думку вчених, 

наведені визначення платоспроможності відрізняються лише за часом 

виконання зобов’язань, оскільки найчастіше кредиторська за боргова-

ність як частина зобов’язань підприємства у цілому виникає за вже 

поставлені матеріали, сировину, тому потребує найскорішого 
погашення у короткостроковому періоді, а зобов’язання, наприклад, за 

довгостроковим кредитом розтягуються у часі на декілька років, хоча і 

мають певний графік погашення. [7] 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до вітчизняного 

підходу платоспроможність представляють як важливий показник 

фінансової стійкості і взагалі фінансового стану підприємства.[8,с.116-

120]. Платоспроможність є найважливішою характеристикою 

ритмічності і стійкості поточної діяльності підприємства, а отже, будь-

які поточні операції на підприємстві негайно позначаються на рівні його 

платоспроможності.  

Управління являє собою цілеспрямовану діяльність суб’єктів 
власності, влади і функціональної відповідальності, яка з викорис-

танням методів управління забезпечує вирішення завдань і досягнення 

цілей організаційної системи. Механізм реалізації потенціалу системи 

управління всебічно характеризує всі його складові. В управлінні 

переплітаються різні знання, вчення і фактори людської діяльності. Це 

має принципове значення для застосування системного підходу до 

питань організації і аналізу управління в ринкових умовах госпо-

дарювання. [9] 

Сучасний стан розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання, 

які функціонують в умовах невизначеності та під впливом різного роду 

загроз, ставить перед керівним складом підприємства питання щодо 

прийняття виважених рішень у сфері забезпечення оптимального рівня 
фінансової безпеки, постійний моніторинг за яким забезпечує 

стабільність функціонування та дотримання основних стратегічних 

цілей підприємства. У зв'язку з тим, що одним з основних індикаторів 

фінансової безпеки підприємств є платоспроможність, виникає потреба 

у визначенні та характеристиці основних умов, які забезпечують 

здатність до трансформації фінансових ресурсів в готові засоби платежу 
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для підтримки оптимального рівня стійкості розвитку підприємств. [10, 

с.95-101] 

Висновки. На підставі аналізу опрацьованих джерел [1-10], 

можна зробити висновок, що головними інструментами оцінювання 

платіжної спроможності підприємства є фінансові показники 

(коефіцієнти), які мають причинно-наслідковий зв’язок з результа-

тивним узагальнюючим показником. 

Швидке реагування керівного складу підприємств на зміни 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, прийняття відповідних 

управлінських рішень створює як передумови забезпе-чення 

платоспроможності підприємств так і завоювання передових ринкових 
позицій в умовах динамічного розвитку сучасної економічної системи.  
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КЛАСТЕРЕ 

Якубова Ирина, 
к. э. н., доцент 

УО «Полесский государственный университет», 

 г. Пинск, Республика Беларусь 

Постановка проблемы. Кластерный подход относится к числу 

относительно новых технологий управления региональным развитием, 

создающий возможности для региона и бизнеса не только выжить, но и 

развиваться в условиях перехода на постиндустриальную и 

инновационную модели развития. При выработке краткосрочных и 

долгосрочных управленческих решений нужно основываться на 

реальной действующей информации. Таким образом, можно сделать 

вывод, что принятие рационального решения взаимосвязано с 

качественно разработанным учетно-аналитическим обеспечением. 
Анализ последних исследований и публикаций. В последнее 

десятилетие в экономической литературе Республике Беларусь и 

зарубежных источниках появилось много научных работ, которые 

связаны с обсуждением проблем информационного обеспечения 

управления в субъектах хозяйствования, с созданием моделей 

эффективных учетно-аналитических систем. Ведущие ученые 

экономисты, как правило, высказывают свои точки зрения на сущность 

и составные части учетно-аналитических систем, а также их места и 

роли в управлении организацией. Выделяется два подхода: одна часть 

специалистов (Панков Д.А., Савицкая Г.В., Кириллов И.Н.[1, 2, 3] и др.) 

придерживается рассмотрения учетно-аналитических систем как 
самостоятельной информационной структуры, другая - в качестве 

важнейшей составляющей более емкой учетной системы как, например, 

стратегический учет (Тычина Н.А. [5] и др.). Как отмечают Проняева 

Л.И и Федотенкова О.А. «в современных условиях перед кластерным и 

объединениями стоит задача создания и эффективного использования 

системы информационного обеспечения управления и стратегического 

менеджмента, что, как правило, предполагает существенные 

качественные изменения при формировании информационного поля 

для поддержки принятия экономических решений» [4,c.16]. 

Изложение основного материала. Учетно-аналитическое 

обеспечение управления представляет систему бухгалтерского учета, 

которая обеспечивает процесс принятия управленческих решений 
информацией, отвечающей потребностям пользователей. Его развитие 
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требует: обоснования принципов учета и требований к информации; 

выбора объектов, методов и инструментария учета; определения 

характера и состава информации, необходимой для принятия решений 

в соответствии с целями и задачами управления; выбора средств и 

способов обеспечения пользователей этой информацией; разработки 

методов анализа, контроля эффективности функционирования самой 

системы. 

Выделения бизнес-процессов (и (или) его элементов) как объекта 

аналитического учета обеспечит развитие системы учетно-

аналитического обеспечения. Процессный подход подразумевает 

смещение акцентов от управления отдельными структурными 
элементами на управление сквозными бизнес-процессами, которые 

связывают деятельность всех структурных элементов. Он предполагает: 

широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям; 

сокращение уровней принятия решений; сочетание принципа целевого 

управления с групповой организацией труда; повышенное внимание к 

вопросам обеспечения качества; применение автоматизированных 

технологий выполнения бизнес-процессов. Каждый деловой процесс 

проходит через ряд подразделений, в его реализации принимают 

участие специалисты разных отделов предприятия. 

По нашему мнению, под учетно-аналитическим обеспечением 

бизнес-процессов следует понимать комплекс информационных 
ресурсов и средств организационного, нормативного и технического 

характера, а также программных средств, обеспечивающих сбор, 

передачу, накопление, хранение и обработку информации в требуемых 

аналитических разрезах, и средство представления ее в понятной 

пользователям форме в соответствии с их запросами и в заданные сроки.  

Важным этапом при создании системы бухгалтерского учёта в 

кластере является формирование информации об его деятельности как 

единой экономической единицы. Следует согласиться с Кирилловым 

И.Н. в том, что «учётно-аналитическое обеспечение как система должна 

предоставлять информацию, обладающую признаками качества, иначе 

ее полезность будет ниже, чем затраченные ресурсы»[1, с.173]. 

Основой учётно-аналитического обеспечения является 
информация как совокупность сведений о внутренней и внешней среде 

предприятия, которую используют во время оценки и анализа 

экономических явлений и процессов с целью разработки и принятие 

управленческих решений. Поиск оптимальных соотношений между 

категориями времени, риска и конечными финансовыми результатами 

деятельности, степенью ресурсного обеспечения и возможностями 

увеличения и эффективного использования потенциала развития 
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предприятий является основными задачами учётно-аналитического 

обеспечения бизнес-процессов кластерного формирования. При этом 

должны обеспечиваться финансовая устойчивость и высокая 

инвестиционная привлекательность предприятия. 

Выводы. Таким образом, невозможно без наличия эффективного 

и чётко организованного учётно-аналитического обеспечения 

управления деятельностью предприятия обеспечить его устойчивое 

финансовое состояние, сбалансировать поток информации в контексте 

требований заинтересованных пользователей, нейтрализовать влияние 

внутренних и внешних угроз для развития предприятия, снизить 

уровень финансового риска в целом и бизнес-процессов, в частности. 
Определение особенностей формирования и разработка эффективной 

методологии организации учетно-аналитического обеспечения - 

перспективы дальнейших исследований. Учетно-аналитическое 

обеспечение позволяет руководителям отдельных предприятий 

кластера, так и всей интегрированной структуры, принимать 

эффективные управленческие решения. При этом стоит отметить, что 

система бухгалтерского учета отдельного участника кластера является 

интегратором потока информации и ключевым элементом комплексной 

системы бухгалтерского учета. 
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Scientific problem. We live in the world of limited resources. Global 

challenges like climate change, land and ecosystem degradation, coupled 

with a growing population force us to seek new ways of producing and 

consuming that respect the ecological boundaries of our planet. At the same 

time, the need to achieve sustainability constitutes a strong incentive to 
modernise our industries and to reinforce Ukraine’s position in a highly 

competitive global economy, thus ensuring the prosperity of its citizens. To 

tackle these challenges, we must improve and innovate the way we produce 

and consume food, products and materials within healthy ecosystems through 

a sustainable agriculture. 

Rural poverty, rooted in low agriculture based incomes and poor 

public services, increases the vulnerability of individuals, communities and 

countries to economic downturns, climatic effects and conflicts, resource 

degradation and population growth, and is strongly correlated with food 

insecurity and malnutrition. Indicators of food insecurity and malnutrition 

have generally worsened in the past couple of years. Food systems need to 
change to deliver adequate nutrition outcomes for all. Smallholder agriculture 

and agribusinesses, with their multiple economic linkages, should be the 

engines of growth and employment creation, raising incomes and increasing 

resilience. The opportunities are already there. However, in most developing 
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countries this potential is far from being met. While sustainable farming is 

becoming technically more feasible, with beneficial effects on resource use 

and food quality, agriculture has to innovate significantly to make this a 

reality. Unleashing the potential of the rural economy is not only a national 

imperative for individual countries, but also an international one, as it will 

facilitate more sustainable resource use, contribute to reduced poverty and 

global stability, and reduce migratory pressures. 

Statement of the main results. Over time, the composition of the EU 

budget has evolved. While the share of agricultural and cohesion spending 

has declined over time, combined it remains above 70 % of the total. 

Spending has increasingly focused on areas such as research, trans-European 
networks and external action, and on programmes directly managed at 

European level [1, p. 6]. 

 
Figure 1. Evolution of main policy areas in the EU budget 

During the economic and financial crisis, the EU budget proved to be 

a powerful instrument to support investment. With national budgets in many 

Member States under severe strain, the EU budget and cohesion policy in 

particular has emerged since 2008 as a major source of stable growth-

supporting investment. In some Member States they even proved to be the 

main such source. The European Fund for Strategic Investments has also 

played a major role in catalysing private investments throughout Europe. This 

has shown how the EU budget can rapidly respond to emerging challenges 

and create substantial leverage. From the first major common policy – 
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agriculture – in the 1960s until today, the EU budget has changed 

progressively and in parallel with the building of the European Union 

(Figure 1). 

On 1 March 2017, the European Commission published its White 

Paper on the future of Europe as the starting point for an honest and wide-

ranging debate on tomorrow’s Europe. The EU budget helps to deliver on the 

things that matter for Europeans. By pooling resources at European level, 

Member States can achieve more than they could by acting alone. Together 

with national budgets and a wide array of legislative and regulatory 

instruments, the EU budget supports shared objectives and helps to tackle 

common challenges (Figure 2). 

 
Figure 2. Areas financed by the EU budget 

(multiannual financial framework 2014-2020, billion €, current prices) 

Source: [1, p. 6] 

The EU budget continues to make the European economy stronger and 

more resilient by promoting long-term competitiveness, sustainability and 

solidarity. Sustainable development has long been at the heart of the 

European project. European societies today face many sustainability 

challenges from youth unemployment to ageing populations, climate change, 

pollution, sustainable energy and migration. The 2030 United Nations 

Agenda for Sustainable Development and the sustainable development goals 

(SDGs) are an anchor of EU policy both internally and externally. 

The economic, social and environmental dimensions at the heart of the 
SDGs have largely been incorporated into the EU budget and spending 

programmes. They have been mainstreamed into the Europe 2020 strategy to 

build around education and innovation (‘smart’), low carbon emissions, 

climate resilience and environmental protection (‘sustainable’) and job 

creation and poverty reduction (‘inclusive’). There is also a political 

commitment of devoting at least 20 % of the EU budget for 2014-2020 to 
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climate action and to achieving 0.7 % of GNI as official development 

assistance within the framework of the 2030 agenda [5]. 

At the same time, the EU is strongly committed to action on the Paris 

Agreement [2, p. 7]. Notably, the CAP underpins the policies spelled out in 

the 2030 Climate and Energy framework, which calls upon the farming sector 

to contribute to the economy-wide emission reduction target of -40% by 2030 

and EU Adaptation strategy. European farming also needs to step up its 

contribution towards the EU environmental objectives. These commitments 

cannot be met without farmers, foresters and other rural actors who manage 

over half of the EU's land, are key users and custodians of the related natural 

resources and provide large carbon sinks as well as renewable resources for 
industry and energy. This is why a modernised CAP should enhance its EU 

added value by reflecting a higher level of environmental and climate 

ambition, and address citizens' concerns regarding sustainable agricultural 

production. 

The Cork 2.0 Declaration of 2016, A Better Life in Rural Areas, gave 

voice to ambitious aspirations for the future success of the EU's agriculture 

and countryside and the contributions they could make to society as a whole 

[4]. It presents an agenda for reforming the CAP to improve its delivery and 

bring it up to date to the current day challenges In particular there is a need 

to invest in skills, public services, infrastructure and capacity building in 

order to generate vibrant rural communities. 
Conclusion. The finite biological resources and ecosystems of our 

planet are essential to feed people, provide clean water and affordable and 

clean energy. A sustainable agriculture is essential to tackle climate change 

and land and ecosystem degradation. It will address the growing demand for 

food, feed, energy, materials and products due to an increasing world 

population, and reduce our dependence on non-renewable resources. 

Deploying a sustainable and circular agriculture will boost the 

competitiveness of the agriculture sectors and support the creation of new 

value chains across the world while enhancing the overall status of our natural 

resources [3, p. 15]. Such a bioeconomy will rely and capitalise mainly on 

domestically available sustainable renewable resources, and on advances in 

sciences, technologies and innovations merging the physical, digital and 
biological worlds, in some of the most significant sectors and industries.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

Рудик Володимир,  

д .е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи, 

страхування та електронних платіжних систем,  

Подільський державний аграрно – технічний університет, 

 м. Кам’янець – Подільський  

Реформування пенсійної системи України віднесено до 

пріоритетних завдань політики держави. Забезпечення економічної та 

фінансової стабільності, соціальної справедливості в пенсійному 

питанні настійливо вимагає запровадження в Україні багаторівневої 

пенсійної системи. 

Відповідно до Закону України „ Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування”, що набрав чинності з 2004 року, 

система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів 

[1]. Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що 

базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати 
пенсій надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду 

на умовах та в порядку, передбачених цим Законом. Другий рівень - 

накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), 

що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату 

договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах 
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та в порядку, передбачених законом. Третій рівень - система 

недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах 

добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у 

формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами 

пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством 

про недержавне пенсійне забезпечення. 

На сьогоднішній день фактичні доходи українських пенсіонерів 

є набагато нижчими за соціальні стандарти, які прийняті в європейських 

країнах. Середній розмір пенсії по Україні на 1 січня 2019 року становив 

2645,66 грн, що на 166,51 грн., або 6,7%, більше, ніж у січні 2018 року. 

Мінімальна пенсія за віком зросла з 1452 грн. на 01.01.2018 р. до 1497 
грн. на 01.01.2019 р. [2]. Рівень доходів громадян пенсійного віку є 

досить низьким не тільки по міркам східноєвропейських країн, а навіть 

у порівнянні з пострадянськими країнами. Це ставить нашу країну у 

другий десяток по розмірах пенсій серед країн колишнього Радянського 

Союзу.  

Серед факторів, які значно впливають на необхідність 

реформування в пенсійній сфері, виділяють демографічні процеси, які 

відбуваються в світі і в Україні. Тенденції до старіння населення 

призводять до формування структури населення, для якої характерна 

висока питома вага осіб старшого віку і низька молодшого. На 1 січня 

2018 року в Україні чисельність осіб у віці 0 – 15 років становила 16,3% 
загальної чисельності постійного населення, у віці 60 років і старше – 

22,9%, у віці 16 – 59 років – 60,8% [3]. Важливо зазначити, що на обліку 

в Пенсійному фонді України на 1 січня 2019 року знаходилося 11470405 

пенсіонерів, що на 255 тис. осіб менще в порівнянні з 1 січня 2018 року. 

Тенденції до зменшення кількості пенсіонерів спостерігаються на 

протязі останніх п’яти років. Так з 2013 по 2018 роки пенсіонерів стало 

менше на 2,1 млн. осіб. Враховуючи, що у 2018 році кількість 

економічно активного населення складала 18 млн. чол., а рівень 

безробіття становив 8,3%, то чисельність зайнятого населення була на 

рівні 11,5 млн. осіб. Це дає підстави стверджувати, що на одного 

пенсіонера в нашій державі припадає 1,4 працюючого [Стат.]. Це 

призводить до досить значного фінансового навантаження на солідарну 
пенсійну систему. 

Солідарна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування формує перший її рівень. На сьогоднішній день 

вона є основою вітчизняної пенсійної системи і фактично саме із неї 

фінансуються пенсійні виплати українським пенсіонерам. Характерною 

рисою цього рівня є те, що всі кошти, що перераховуються 

підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду 
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України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. Проте рівень 

мінімальних і середніх пенсій, показує, що вона сама не в змозі 

справитися з тим фінансовим навантаженням, який є сьогодні. Всі 

попередні етапи пенсійної реформи, які проводилися з 2004 року, не 

досягли основної мети – повноцінного функціонування всіх трьох рівнів 

вітчизняної пенсійної системи, які б забезпечили підвищення розмірів 

пенсійних виплат українським громадянам до європейських стандартів. 

Система недержавного пенсійного забезпечення формує третій 

рівень національної пенсійної системи і фактично має практичне 

застосування ще з 2004 року. В ній можуть брати участь добровільно як 

фізичні особи, так і юридичні особи – роботодавці. Проте серед 
населення цей рівень набув широкого розповсюдження і його 

фінансовий потенціал не має значного впливу рівень пенсійних виплат 

громадян. 

Для повноцінного функціонування вітчизняної пенсійної 

системи, відповідно до чинного українського пенсійного законодавства, 

потрібно запровадити обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. 

Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження 

в нашій країні системи загальнообов'язкового накопичувального 

пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що 

частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень 

пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у 
єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на 

індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та 

на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти 

інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання 

інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. 

Як показує досвід багатьох європейських країн, накопичувальні 

пенсійні програми дають можливість збільшувати доходи громадян 

пенсійного віку і є важливим фінансовим джерелом пенсійної системи. 

Експерти відмічають, що самою стійкою у Європі є пенсійна система 

Нідерландів. Середня пенсія в цій країні становить 2700 доларів. 

Пенсійний вік досягає 65 років, а з 2020 року – 67 років. В Голландії за 

межею бідності, по даним Eurostat, знаходиться не більше 6% 
пенсіонерів – це один із самих низьких показників у Євросоюзі [4]. 

Громадяни пенсійного віку в цій країні одержують біля 70% зарплати. 

Це заслуга саме трьохрівневої пенсійної системи, яка складається з 

добровільного страхування, державних і професійних пенсій. На повну 

державну пенсію можуть розраховувати всі громадяни Нідерландів 

старше 65 років, що проживають в країні протягом 50 років. 
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Шведську пенсійну модель науковці вважають найбільш 

соціальною у Європі. Середній розмір пенсії становить 2000 доларів, а 

пенсійний вік досягає 65 років. Національна пенсія система Швеції 

дозволяє підтримувати високий рівень пенсій, відшкодовуючи 

пенсіонерам 60 – 80% їх зарплати. Пенсійна система формується за 

рахунок кількох джерел. Обов’язковий страховий внесок в розмірі 

18,5% від заробітної плати, який однаково розподіляють між собою 

роботодавець і найманий працівник, частково йде в солідарну систему 

пенсійного забезпечення (16%) і на індивідуальний накопичувальний 

рахунок (2,5%) [4].З виплат в солідарну систему складаються умовні 

накопичення пенсіонерів, які індексуються з врахуванням росту 
зарплати і демографічної ситуації в країні. Починаючи з 61 року,  

громадяни Швеції можуть претендувати на умовно – накопичувальну 

пенсію. Так, 2,5% від заробітної плати найманий працівник розміщує в 

одному із 800 пенсійних фондів з мінімальною дохідністю в 3%. 

Якщо відмічати із східноєвропейських країн, то найбільш 

відповідальною вважається пенсійна система Польщі. Середній розмір 

пенсії знаходиться на рівні 450 доларів. Щодо пенсійного віку, то для 

чоловіків він становив 85 років, для жінок – 60 років. Проте, у 2018 році 

відповідно до нового пенсійного законодавства Польщі він був для 

чоловіків знижений до 60 років. Для цього в бюджеті країни додатково 

заклали 10 млрд. злотих. Пенсійна реформа у Польщі розпочалася з 
1999 року, яка базувалася на системі індивідуальних пенсійних 

рахунків. Суть реформи полягає в тому, що щоб поєднати розмір 

пенсійних виплат х величиною пенсійних страхових внесків. В 

сучасних умовах роботодавець і найманий працівник відраховують в 

пенсійну систему в рівних пропорціях – 19,5% заробітної плати. Із цієї 

суми 12% страхового внеску поступають в систему соціального 

страхування, а 7,5% працівник перераховує на накопичувальний 

рахунок відкритих пенсійних фондів, якими керують приватні компанії 

[4]. На сьогоднішній день 75% пенсійних виплат забезпечує система 

соціального страхування, але через деякий час цей показник повинен 

знизитися до 50%. Другу половину будуть приносити накопичення в 

пенсійному фонді. При досягненні пенсійного віку громадяни Польщі 
будуть одержувати гарантовану мінімальну пенсію в розмірі 235 

доларів, якщо їх трудовий стаж становитиме 25 років для чоловіків і 20 

років для жінок. 

Європейський досвід пенсійного реформування та необхідність 

соціальної інтеграції країн – членів ЄС сформували основні цілі 

пенсійного забезпечення у цьому європейському об’єднанні, які 

передбачають три комплексні визначальні позиції [5]: 
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1) адекватні пенсії для всіх та доступ до пенсій, які дозволяють 

людям підтримувати достатньою мірою свій рівень життя після виходу 

на пенсію, в дусі солідарності та справедливості всередині поколінь і 

між ними; 

2) фінансова стійкість державних і приватних пенсійних схем, 

ураховуючи тиск на державні фінанси та проблеми постаріння 

населення, а також у контексті триєдиної стратегії подолання 

бюджетних наслідків постаріння населення, зокрема через: 

- підтримку тривалого трудового життя та активного старіння; 

- збалансування внесків і виплат у належний та соціально 

справедливий спосіб; 
- підвищення доступності та безпеки державних і приватних 

пенсійних схем; 

3) пенсійні системи прозоро та добре адаптовані до потреб і 

прагнень жінок і чоловіків, а також вимог сучасного суспільства, 

демографічного старіння та структурних змін; отримання людьми 

інформації, необхідної для планування ними свого виходу на пенсію; 

проведення пенсійних реформ на основі якнайширшого консенсусу.  

На поточний момент і найближчу перспективу пріоритетними 

для ЄС є напрями пенсійних реформ, запропоновані фахівцями 

відповідних європейських інституцій [6]: 

- підвищення пенсійних виплат за рахунок подовження трудового 
життя; 

- запобігання ризикам, пов’язаним зі зростанням очікуваної 

тривалості життя, через механізми автоматичного регулювання; 

- надання інших додаткових складових пенсійних виплат, 

наприклад , за рахунок додаткових компонентів пенсійних 

систем; 

- реалізація узгоджених у часі реформаторських заходів і 

уникнення ризику скасування пенсійної реформи. 

Враховуючи зарубіжний досвід і проводячи реформування 

власної української пенсійної системи, є надія, що запровадження 

обов’язкової системи накопичувального пенсійного страхування, буде 

сприяти створенню цілісної багаторівневої пенсійної системи. Нова 
пенсійна система, особливо її накопичувальна частина, спрямована на 

виховання економічної самостійності та відповідальності громадян за 

стан особистого матеріального добробуту після виходу на пенсію. Це 

повинно змусити людей уже сьогодні замислитися над тим, що вони 

отримають по завершенні своє трудової діяльності, підвищити їх 

зацікавленість у контролі за належною сплатою роботодавцями 

страхових коштів до Пенсійного фонду. 
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Постановка проблеми. На сьогодні посилюється конкуренція на 

ринку традиційних послуг між банками, а також між банками та 

небанківськими установами. У зв’язку з цим банки повинні постійно 

працювати над диверсифікацією джерел своїх доходів, розробляти та 

розвивати нові для банківської системи послуги.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні 

bancassurance лише починає розвиватися. Окремі аспекти розвитку 

bancassurance висвітлені у працях таких науковців, як Н. Аванесова, В. 

Волкова, Н. Іващук, О. Лилик, В. Кремень, А. Олексин, О. Павлечко. У 

зарубіжних країнах такий вид співпраці є предметом зацікавлення 

багатьох фахівців та цілих дослідницьких установ. Проте питання 

можливості ґрунтовнішого запровадження та використання 

bancassurance з метою збільшення прибутку для банків і страхових 

компаній досліджено ще недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Кремень В.М. [3] під 

bancassurance розуміє залучення банківських установ в процес 
виробництва, маркетингу та розповсюдження страхових послуг. 

Банківське страхування – набір фінансових послуг, які можуть 

задовольнити як банківські, так і страхові потреби клієнта одночасно, 

вважає Н.Є. Аванесова [1]. Також наголошує, що основним недоліком 

bancassurance може бути падіння довіри до банківської установи з боку 

тих клієнтів, які вважатимуть інтегровані продукти непотрібними чи 

нав’язливими. Факт розголошення банком конфіденційних даних 

клієнтів, останніми також сприйматиметься з недовірою [1]. 

Доцільно розглянути дефініцію bancassurance зі сторони 

закордонних учених. Марк Ślipierski [6] визначає цей процес як 

"використання банку до продажу страхувань (в основному життєвих і 
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пенсійних), при цьому та ініціатива походить від комерційних банків". 

Це співробітництво визначається також як "співробітництво між 

фінустановами, спільною ознакою яких є дистрибуція фінансових 

продуктів із сектора страхувань і банку. Існує також визначення, що це 

діяльність, в результаті якої доходить до втручання маркетингу, 

продажу продукції через пропозиції банків і страхових товариств. Крім 

багатьох визначень спільною ознакою співробітництва банків з 

страховими компаніями є черпання вигоди через обидві сторони у 

вигляді зисків [7]. 

Отже, bancassurance виступає засобом збільшення банківського 

та страхового портфелів шляхом реалізації спільних програм. 
З’ясовано, що на відміну від України іноземні банки значну 

частину прибутку отримують від реалізації страхових продуктів. У 

Польщі таким шляхом продається кожен третій поліс страхування 

життя. Компанії, що займаються продажем страхових послуг через 

банківські канали, пропонують додаткові послуги своїм клієнтам, 

значно скорочуючи витрати (до прикладу, банки в Польщі скоротили 

витрати страхових компаній на розповсюдження продуктів, і 

адміністративні витрати на 30-50 %), пропонуючи клієнтам повний 

спектр фінансових послуг [4]. 

Досить доречно звернути увагу на розвиток даного напрямку в 

сусідній Польщі. Тут проекти bancassurance реалізуються низкою 
альянсів страхових компаній і банків, зокрема такими, як: Warta – 

Kredyt Bank, Allianz – Pekao S.A, PZU – Intelligo, Millenium Bank, PKO 

BP, Commercial Union – BZ WBK. Розвиток bancassurance особливо 

пожвавився у цій країні після запровадження податку на процентний 

дохід за банківськими рахунками та деякими іншими інвестиційними 

інструментами.  

Вперше в Україні bancassurance запровадив "Райффайзенбанк 

Україна" спільно з компанією "Інго-Україна" у 2005 році. Пізніше до 

цієї програми приєдналися страхові компанії " PZU-Україна" та "АІГ 

Життя". Хоча страхові компанії готові запропонувати широкий спектр 

продуктів банківського страхування, в Україні стрімкого розвитку 

набули продукти, характерні для співпраці між банківськими 
установами і страховиками у сфері обов'язкового і умовно-

обов'язкового страхування. Специфіка розвитку bancassurance в Україні 

викликана непоширеністю страхування, недосконалістю законодавства, 

недовірою клієнтів до страхових компаній, непрозорістю страхових 

послуг, а також неконкурентними діями з боку банків і страхових 

компаній [4]. 
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Якщо оцінювати роботу страхових компаній «у лоб», за динамікою 

премій і виплат, то список лідерів буде цілком звичним. У топі – найбільші 

компанії з іноземним капіталом («АХА Страхування», «PZU Україна», 

«УНІКА», «ІНГО Україна», «Українська страхова група»), а також 

страховики-«старожили» з вітчизняним корінням. Такі як СГ «ТАС», СК 

«АСКА», «Оранта», «Універсальна», «Інгосстрах». З відносно «молодих» 

гравців – хіба що компанія «Арсенал Страхування», яка росте стрімкими 

темпами вже декілька років поспіль [5]. 

Висновки. З проведеного дослідження можна зробити висновки, 

що банкострахування поки ще недостатньо розвинуто в Україні. 

Основними причинами цього вважаємо:  
 низьку платоспроможність населення країни;  

 світову фінансово-економічну кризу, що суттєво впливає на 

загальну економічну ситуацію в Україні;  

 надмірні вимоги при акредитації страховиків з боку 

вітчизняних банківських установ;  

 надмірні кредитні ризики банку;  

 наявність значної проблемної кредитної заборгованості.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Бородіна Оксана, 

к. н. з держ. упр, доцент,  
м. Маріуполь 

Постановка проблеми. Сталий розвиток регіонів є процесом, що 

потребує дієвих та ефективних інститутів, передбачає співпрацю між 

урядами, бізнес-організаціями і соціальними групами. Європейська 

регіональна політика орієнтована на перетворення проблем у 

можливості. Україна, протягом останніх років, веде пошук власного 

місця у європейських інтеграційних процесах. Але ж, параметри, які 

характеризують сталий розвиток, мають включати до свого переліку як 

економічний, так і соціальний вектор спрямування. Важливу роль у 

кожному з цих векторів мають також екологічні компоненти. Нажаль, 

застосування європейських практик впровадження фінансових 

інструментів формування сталого розвитку протягом останніх років 
було дещо поза межами інтересів як держави, так і підприємств. Тому, 

актуальність теми є безперечною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фахові дослідження 

інструментарію фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів 

торкалися питань необхідності пристосування до нових умов 

господарювання, змін стратегій фінансування задля забезпечення умов для 

сталого розвитку. Провідними дослідниками названих питань були: Г. Дейлі 

та Дж. Фарлей [1], І. Вахович [2], З. Герасимчук [3], О. Веклич [4] тощо. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення досвіду провідних 

європейських країн у фінансуванні сталого розвитку є для сучасної 

України певним наріжним напрямом. Достатньо важливим аспектом 
державотворення є розроблення сучасної Концепції сталого 

регіонального розвитку [6], що відповідає вимогам сьогодення [5]. 

Взагалі, спектр механізмів фінансування сталого розвитку є на даний 

момент досить широким та налічує: 

 заходи з мобілізації фінансових ресурсів з будь-яких джерел; 

 заходи з вивільнення коштів  

 уведення нових видів податків. 

При цьому традиційні джерела фінансування доповнюються 

альтернативними. Основними інструментами реалізації регіональної 

політики ЄС на наднаціональному рівні є структурні фонди, зокрема, 

Structural Funds, Cohesion Fund – це фінансові інструменти структурної 
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політики ЄС, спрямованої на зменшення розриву в розвитку між 

різними регіонами та країнами і досягнення економічної та соціальної 

згуртованості.  

Найбільш поширеним механізмом фінансування регіонального 

розвитку у ЄС є інвестиційний грант - прямий фінансовий внесок ЄС на 

підтримку проектів або організацій, які представляють інтереси ЄС або 

роблять свій внесок у реалізацію програми або політики ЄС. Зацікавлені 

сторони можуть подавати пропозиції згідно із оголошеними 

конкурсами. 

Сільське господарство є провідною сферою бізнесу в ЄС за 

обсягами фінансування. Окрім розвиненої системи державних субсидій 
для аграріїв, для дрібних і великих виробників сільгосппродукції існує 

низка грантових програм. Фактично кожен фермер в ЄС може отримати 

фінансову підтримку від спеціалізованих європейських фондів. 

На відміну від уже реалізованих програм попереднього 

фінансового періоду (2007-2013 р.р.), затверджена програма поточного 

періоду (2014-2020 р.р.) не має жорстких вимог до бенефіціарав 

проектів, типів проектів та заходів підтримки. Натомість у рамках нової 

системи містяться чіткі правила, які дозволяють краще поєднати 

фінансові механізми з іншими формами підтримки, зокрема з грантами. 

Взяти участь у конкурсі на отримання грантів ЄС можуть приватні і 

державні організації різних типів.  
Грантові програми ЄС мають широкий спектр застосування. 

Варто зауважити, що саме тут інвестують у такі провідні галузі, як 

наука, освіта, інформаційні технології тощо. Серед найбільших грантів, 

що реалізуються у ЄС, слід зазначити: TEMPUS (Транс’європейська 

схема партнерства і мобільності для університетських навчань), 

«Erasmus +» – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію 

міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед 

студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих 

навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах, HORIZON 2020 

(Горизонт 2020) – рамкова програма Європейського Союзу з фінансової 

підтримки інноваційного розвитку. Ініціативою ЄС, що виділяє кошти 

на конкурсній основі на підтримку розвитку і впровадження інновацій, 
у тому числі у підприємництві і промисловості, є TRACECA 

(Транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія) – програма міжнародного 

співробітництва в галузі транспорту між ЄС і країнами –партнерами. 

Варто зауважити, що політика Європейського Союзу щодо 

фінансування програм, досить гнучка та є такою, що дозволяє 

підприємствам отримувати кошти для розвитку у найкоротші терміни, 

за наявністю відповідних документів та за умов відповідності певним 
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стандартам. Також доступні і традиційні фінансові інструменти, такі як 

банківські кредити. Усі ці фактори сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності європейських компаній, а також створюють 

сприятливе середовище для іноземних інвестицій і відкриття спільних 

підприємств. 

Висновки. Отже, на даний час регіональні політики країн ЄС 

спрямовані на підтримку розвитку конкуренції, зменшення безробіття, 

забезпечення трудової мобільності населення, що є актуальним і для 

нашої країни. А європейські фінансові інструменти для забезпечення 

сталого розвитку є такими, що потребують уважного вивчення та 

безумовного запозичення. 
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В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Лемішко Олена, 

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів  
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ 

Україна є невід’ємною частиною Європи, тому європейська 

модель економічного та суспільного розвитку – цілеспрямований вибір 

нашої держави. У цьому контексті особливе місце посідає наукове 

осмислення європейського досвіду інвестиційного забезпечення 

аграрного сектору економіки.  

Аналітика інвестиційних процесів є важливою складовою 

статистичних матеріалів Євростату. Важливим результативним 

показником, що відображає інвестиційну діяльність по економіці у 

цілому (у розрізі інституційних секторів економіки) є показник 

інвестиційного коефіцієнту. У відповідності до Європейської системи 
національних рахунків (ESA 2010), за методологією Євростату, 

інвестиційний коефіцієнт (investment rate) по нефінансових корпораціях 

визначається шляхом ділення обсягу валового нагромадження 

основного капіталу (код ESA 2010: P.51g) на валову додану вартість 

(код ESA 2010: B1g) [9]. Це співвідношення визначається, зокрема, 

щодо інвестицій нефінансових корпорацій (приватних та державних), 

які виробляють товари або надають нефінансові ринкові послуги (код 

ESA 2010: S11), у основні засоби (будівлі, машини та ін.) [9]. У 

середньому, по не фінансових корпораціях країн ЄС, на початок 2017 р. 

інвестиційний коефіцієнт становив 22,7%; тобто, порівняно із 

відповідним показником, у середньому, за період 2007-2016 рр. (22,4%), 
інвестиційний коефіцієнт збільшився на 0,3 відсоткових пункти 

(табл. 1).  
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Таблиця 1. Інвестиційний коефіцієнт по нефінансових корпораціях провідних країн світу, % 
 Рік 2007-2016, 

серед. 
2017 р. 

2007 2008 2009 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ЄС-28 23,8 24,2 24,1 21,3 21,1 21,8 21,8 21,5 21,9 22,0 22,4 22,7 
Австрія 25,4 25,8 26,0 24,7 23,2 24,8 25,3 25,8 25,3 25,1 25,1 26,0 
Бельгія 23,6 24,5 25,2 23,9 22,9 24,4 24,7 24,6 25,6 25,6 24,5 26,4 
Болгарія 44,2 48,2 59,4 39,0 33,7 31,7 31,5 29,4 26,2 24,6 36,8 24,2 
Велика Британія 17,6 18,3 17,6 15,7 15,7 16,0 16,7 16,8 16,9 17,3 16,9 16,7 
Греція 18,9 24,1 22,9 19,5 21,4 19,1 15,8 13,9 15,2 15,2 18,6 18,2 
Данія 24,1 24,5 24,6 23,7 19,8 19,7 20,3 21,7 21,4 21,5 22,1 22,5 
Естонія 35,1 35,4 31,2 21,1 20,8 27,9 29,3 28,2 23,6 22,0 27,5 20,1 
Ірландія 23,2 21,7 19,1 21,9 18,3 19,1 25,0 22,0 24,3 22,6 21,7 38,5 
Ісландія  49,4 36,5 26,8 15,9 15,1 18,0 19,3 17,7 19,6 : 24,2 : 
Іспанія 33,6 33,0 28,8 21,6 21,9 22,2 23,8 24,5 26,1 25,8 26,1 27,1 
Італія 23,7 23,5 22,7 20,4 21,4 21,8 20,7 19,5 19,6 20,1 21,3 20,2 
Кіпр 18,4 19,1 23,3 17,9 18,8 16,1 13,8 16,0 11,0 13,6 16,8 22,8 
Латвія 38,6 40,1 35,3 25,0 19,8 23,9 28,4 27,0 25,2 22,8 28,6 20,0 
Литва 29,4 31,5 27,0 16,0 13,4 16,0 15,8 17,0 17,6 18,0 20,2 17,6 
Люксембург 20,2 20,2 21,9 19,9 19,5 23,3 26,9 25,2 23,9 20,5 22,1 19,4 
Нідерланди 16,1 16,6 17,1 16,6 16,6 18,1 17,0 16,5 16,5 17,3 16,8 17,3 
Німеччина 20,8 21,2 21,5 19,6 19,6 20,3 19,9 19,5 19,9 19,9 20,2 20,0 
Польща 24,9 27,6 27,7 23,9 21,2 21,8 21,6 21,5 22,1 23,1 23,5 21,6 
Португалія 27,6 28,7 29,5 25,9 22,7 22,7 20,5 19,4 20,9 21,6 24,0 22,2 
Румунія 37,6 41,1 44,8 32,0 25,7 31,6 32,1 29,1 27,2 27,9 32,9 : 
Словаччина 37,8 38,0 35,6 27,8 29,5 32,8 27,7 27,3 26,4 27,9 31,1 27,9 
Словенія 32,5 32,6 34,1 27,5 22,7 22,9 21,2 22,7 20,0 19,6 25,6 20,4 
Угорщина 26,5 27,3 28,3 27,6 24,3 25,0 24,1 25,4 25,3 22,9 25,7 : 
Фінляндія 21,6 23,5 24,9 23,7 21,6 22,1 22,2 20,6 19,9 20,5 22,0 21,1 
Франція 21,5 22,6 23,4 21,5 22,1 22,7 22,7 22,6 22,8 22,9 22,5 23,3 
Чеська Республіка 30,9 33,4 31,9 28,8 29,1 30,5 30,9 30,5 28,6 29,0 30,3 29,2 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [8] 
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На початок 2017 р. (за підсумком 2016р.) вищим за середній 

рівень (22,4%) інвестиційний коефіцієнт був, зокрема, в Іспанії (27,1%) 

і Франції (23,3%), мінімальний показник спостерігався у 

Великобританії (16,7%). Різний рівень інвестиційного коефіцієнту, 

європейські експерти пояснюють, перш за все, відмінностями у 

структурі національних економік, зокрема, часткою капіталомістких 

або трудомістких видів діяльності. Декілька країн ЄС повідомили про 

більш високі показники інвестицій, ніж в Іспанії – Швеція (27,3%), 

Румунія (27,9%; дані за підсумком 2015 р.), Словаччина (27,9%), Чеська 

Республіка (29,2%). Максимально високою за 2016 р. був інвестиційний 

коефіцієнт в Ірландії (38,5%). На початок 2018 р. інвестиційний 
коефіцієнт у середньому по країнах ЄС зріс приблизно до 23,2% [9]. Як 

відомо, щорічні показники інвестицій для окремих підприємств можуть 

бути дуже нестабільними, але на національному рівні можна 

спостерігати певні тенденції. Так, за період 2006-2016 рр. найбільше 

зростання рівня інвестицій зафіксовано у Ірландії (на 15,3 відсоткових 

пункти – із 23,2% у 2006 р. до 38,5% у 2016 р.) за рахунок інвестицій в 

інтелектуальні майно. Більш високі коефіцієнти інвестицій за 2016 р. 

порівняно із 2006 р., були також у Бельгії, Франції, Швеції, Нідерландах 

та Австрії. Слід звернути увагу на те, що суттєве зниження 

інвестиційних коефіцієнтів спостерігалося у постсоціалістичних 

країнах у наслідок зниження частки сільського господарства у структурі 
валової доданої вартості країни. Країни з порівняно високою часткою 

сільського господарства у валовій доданій вартості у багатьох випадках 

мають більш високі значення інвестиційних коефіцієнтів.  

Для аналізу інвестиційних процесів у країнах ЄС також 

використовується показник “прибуток, валовий доход”, поділений на 

валову додану вартість. Він показує частку валової доданої вартості 

нефінансових корпорацій, яка відшкодовує пропозицію капіталу або 

оподатковується. За оцінкою експертів Євростату міжкраїнні або 

міжгалузеві відмінності цього показника можуть пояснюватися, 

зокрема, особливостями галузевої структури національної економіки, 

рівнем продуктивності та витрат на робочу силу. У 2016 році в 

середньому по країнах ЄС частка прибутку, змішаного доходу у валовій 
доданій вартості дорівнювала 40,0% (табл. 2), що перевищує 

відповідний показник США (32,4%). 
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Таблиця 2. Прибуток нефінансових корпорацій провідних країн світу у 2006-2016 рр., % валової доданої вартості 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ЄС-28 40,7  41,1  40,4  39,1  40,0  39,9  39,0  39,0  39,4  40,0  
Австрія 47,5 47,7 46,1 44,1 44,4 44,5 43,3 42,1 42,2 42,5 
Бельгія 41,5 42,4 41,1 39,4 41,6 41,4 40,1 40,1 40,6 42,1 
Болгарія 52,8 52,7 49,0 52,6 49,1 51,2 51,0 48,9 47,0 49,3 
Великобританія  36,7 36 36,1 34,0 34,9 35,3 34,5 34,8 36,3 35,6 
Греція 54,2 55,8 55,8 55,8 51,8 54,6 57,1 58,0 53,7 53,3 
Данія 42,4 39,6 39,1 37,0 41,1 41,2 41,7 41,7 42,4 41,6 
Естонія 48,6 46,5 41,3 39,7 45,9 49,8 48,1 48,4 45,7 43,5 
Ірландія 54 52,6 48,1 50,7 53,7 56,4 58,7 59,2 60,3 72,1 
Ісландія 26,2 22,1 43,1 48,7 50,8 46,3 41,7 41,7 41,2 :  
Іспанія 36,6 37,7 38,9 40 40,5 40,6 42,2 43,3 42,8 42 
Італія 45,7 45,2 44,6 42,7 42,8 42,5 41 41,1 41,2 41,5 
Кіпр 46,8 43,5 42,0 40,3 40,7 40,7 39,3 42,3 40,2 38,7 
Латвія 47,6 44,5 41,5 46,9 50,9 54,2 53,5 51,5 48,7 44,8 
Литва 51,7 52,3 50,5 51,6 56,0 58,1 58,1 57,5 56,2 53,1 
Люксембург 35,6 38,2 36,0 30,7 34,4 37,6 35,5 37,7 38,9 37,5 
Нідерланди 44 44,2 43,6 40,8 42,1 41,7 41,0 41,0 40,6 42,2 
Німеччина 45,5 46,6 45,2 42,4 43,7 43,5 41,6 41,4 41,7 41,7 
Польща 49,3 47,8 46,1 50,3 49,4 50 50,1 50,4 50,3 51,2 
Португалія 36,4 38,1 36,3 38,1 38,9 38,6 40,4 41,9 41,9 42,1 
Румунія 50,9 51,9 48,4 52,7 52,2 55,5 57,6 57,1 56,5 56,4 
Словаччина 55,7 56,1 57,0 51,6 53,9 52,8 53,3 53,4 52,2 50,8 
Словенія 34,2 35,9 35,5 32,8 32,1 32,9 33,2 34,6 35,6 35,4 
Угорщина 45,5 44,2 44,6 44,1 46,0 46,2 45,2 47,2 48,2 48,9 
Фінляндія 45,8 47,4 46,0 41,1 43,0 42 39,8 40,1 40,4 41,2 
Франція 32,7 33,5 33,1 31,0 31,6 31,2 30,3 29,9 30,4 31,9 
Чеська Республіка 52 52,1 50,4 50,0 49,2 48,9 48,5 48,5 51,2 51,6 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [8]  
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Вище середнього по ЄС цей показник був, зокрема, у Іспанії 

(42,7%), Італії (42,4%), Німеччині (41,5%), найнижчий – у Франції (31,9 

%). У Литві, Чехії, Греції, Румунії (дані за 2015 г.) валовий прибуток 

нефінансових корпорацій перевищував 50% валової доданої вартості. 

Найвищий показник 71,7% спостерігався в Ірландії, оскільки великі 

іноземні компанії лише невелику частину заробітної плати сплачують в 

Ірландії. У постсоціалістичних країнах частка прибутку та змішаного 

доходу у доданій вартості також перевищує середній показник країн 

ЄС: у середньому, за 2012-2016 р.р. по нефінансових корпораціях вона 

досягла близько 50% (Чеська Республіка, Литва, Угорщина, Польща, 

Румунія, Словаччина).  
Акцентуємо увагу на тому, що у сільському господарстві 

України частка прибутку у валовій доданій вартості за 2018 р. 

дорівнювала, фактично, 79%, що перевищує відповідний показник по 

країнах ЄС (40,0%), та США (32,4%). Прибуток є власним джерелом 

забезпечення інвестицій у основний капітал. Незважаючи на позитивну 

тенденцію зростання частки прибутку, змішаного доходу у валовій 

доданій вартості у сільському господарстві України, інвестиційний 

коефіцієнт мав хибну тенденцію до зменшення – з 1,83% у 2006р. до 

0,93% у 2018р. Суттєве зниження, і до того незначного інвестиційного 

коефіцієнту, за видом діяльності “сільське, лісове та рибне 

господарство” України, обумовлено значним дефіцитом фінансових 
ресурсів на здійснення інвестиційної діяльності; наявні у аграрних 

суб’єктів господарювання джерела фінансування (власні і залучені) 

спрямовуються, в основному, на покриття потреби у оборотному 

капіталі щодо забезпечення поточної операційної діяльності. 

Забезпечення стійкого розвитку сільського господарства України та 

підвищення його конкурентоспроможності на європейському та 

світових ринках потребує активізації процесів інвестування з метою 

збільшення валового нагромадження основного капіталу галузі. Для 

цього необхідне суттєво підвищити показник інвестиційного 

коефіцієнту, який, враховуючи євроінтеграційний вектор України, має 

бути збільшений, щонайменше, до середнього для європейських країн 

показника (2017 р. – 22,7%). Активізація процесів інвестування в 
аграрному секторі економіки України з метою збільшення валового 

нагромадження основного капіталу галузі та забезпечення процесу його 

розширеного відтворення, потребує, в першу чергу, фінансової 

підтримки відповідних процесів з боку держави. Досвід європейських 

держав з розвиненою аграрною економікою свідчить, що аграрна 

політика реалізується переважно через заходи економічного 

стимулювання та державної підтримки аграрного виробництва: у 



Міжнародна науково-практична конференція 
з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

 

333 

країнах ЄС рівень підтримки за відповідною методикою Організації 

економічного співробітництва та розвитку становить до 20 відсотків 

вартості випуску продукції сільського господарства (на 2014-2020 роки 

передбачається 408 млрд. євро) [4]. Ми вважаємо, що концептуальні 

моделі агарної підтримки Європи є доречними щодо сільського 

господарства України, але за об’єктивних причин, починаючи з 2014р. і 

по сьогоднішній день, існує обмеження можливостей ресурсної частини 

бюджету нашої держави. Тому, видатки бюджету спрямовуються 

виключно на вкрай нагальні потреби. При цьому, вектор Державних 

програм спрямовано на галузі, які забезпечують економічну безпеку 

держави. Аграрна галузь України є провідною галуззю національної 
економіки, яка формує від 14% до 18% валової доданої вартості, та 

понад 40% експорту країни. Згідно із Законом України № 1789-VIII від 

20.12.2016 (п.42) було установлено, що у 2017-2021 роках щорічний 

обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на 

державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, 

становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському 

господарстві [3]. Для активізації процесів інвестування у сільському 

господарстві України, враховуючи досвід провідних європейських 

держав з розвиненою аграрною економікою, необхідно, по-перше, 

забезпечити збалансування інвестиційних потоків на основі стабілізації 

системи державної підтримки аграрного сектору; по-друге, розробити 
та впровадити гнучкі інструменти адаптивного механізму фінансування 

інвестиційних проектів у сільському господарстві на засадах державно-

приватного партнерства. Структурні пропорції означеного механізму 

фінансування інвестиційних проектів повинні бути наступні: до 50% 

вартості проекту покривається за рахунок державних коштів, решта – 

власні кошти приватних партнерів. Українська стратегія імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у аграрній сфері, передбачає, 

у тому числі, розробку та впровадження європейських інвестиційних 

проектів. Активізація інвестиційного співробітництва між Україною та 

ЄС базується на обопільному інтересі у поглибленні співпраці в сфері 

сільського господарства. Вважаємо, що на сьогоднішній день найбільш 

перспективним двостороннім проектом є інвестування у виробництво 
та експорт української органічної продукції до країн Європейського 

Союзу. Важливим у цьому напрямку є гармонізація законодавства 

нашої держави відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, встановлення 

законодавчих вимог до сертифікації органічного виробництва. До 

фінансування проекту доречно залучити Європейський банк 

реконструкції та розвитку, який має позитивний досвід щодо 

інвестування в сільське господарство України.  
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На основі проведених досліджень, робимо наступні висновки. 

Інтенсифікація інвестиційного співробітництва у сфері сільського 

господарства між Україною та ЄС базується на приведенні 

законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Також на 

державному рівні необхідно визначити гнучкі інструменти адаптивного 

механізму фінансування інвестиційних проектів у сільському 

господарстві на засадах державно-приватного партнерства. Активізація 

інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України буде 

залежати, у тому числі, від інвестиційної ініціативи Європейського 

Союзу щодо запровадження екологічних методів виробництва аграрної 

продукції, у відповідності до міжнародних стандартів. 
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ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

У КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ 

Шкатула Вікторія, 

к.е.н., головний державний інспектор, 

Житомирська митниця ДФС, 

м. Житомир 

Постановка проблеми. Запровадження Європейським союзом 

транскордонних програм вздовж своїх зовнішніх кордонів та 

євроінтеграція України актуалізує пошук нових механізмів, які 

підвищують ефективність державного регулювання як на 
регіональному так і на національному рівнях. Один із шляхів 

можливого вирішення окресленої проблеми знаходиться у площині 

наявного досвіду країн Євросоюзу. Характерною рисою є те, що регіони 

ЄС, як і регіони України характеризуються асиметріями у соціально-

економічному розвитку та водночас змушені вирішувати питання, які 

виходять за межі регіональних компетенцій та дотичні до проблем 

національних, інституційних та політичних (глобалізація, зміна 

клімату, старіння населення, зовнішня імміграція, потреба в сталому 

енергопостачанні). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням 

проблем імплементації світового досвіду управління регіональним 
розвитком присвячені праці І. Г. Бабець [1], І. Й. Гладій [2], С. Л. Карпця 

[3], Н. С. Ліби [4], Н. П. Луцишина [5], С. І. Четкова [6] та ін., однак і 

нині питання ефективного використання зарубіжного досвіду в умовах 

українських реалій залишається недостатньо вивченим. 

Виклад основного матеріалу. Показовою властивістю 

регіональної політики ЄС є цілеспрямована робота по встановленню 

економічної, соціальної та територіальної єдності за рахунок 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/teina515
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зменшення нерівності розвитку між країнами-партнерами ЄС. 

Асиметрії розвитку Євросоюзу обумовлені його періодичним 

розширенням та різницею у соціально-економічному розвитку країн – 

нових членів ЄС. Для ліквідації асиметрії ЄС використовує третину 

свого бюджету. Основними фінансовими інструментами стратегії 

регіонального розвитку ЄС є три спеціальні фонди: Європейський фонд 

регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд 

згуртованості, на частку яких припадає, відповідно, 58%, 22% та 20% 

загального обсягу асигнувань ЄС, спрямованих на реалізацію 

регіональної політики [7].  

У більшості країн ЄС склалась триступенева система управління 
територіальним соціально-економічним розвитком. Разом із 

центральними органами влади управлінською діяльністю займаються 

великі регіональні та локальні територіальні структури. Центральні 

органи територіального управління здійснюють макрорегулювання 

процесів соціально-економічного розвитку. Ними ж формується і 

законодавче середовище, яке регламентує всю діяльність у сфері 

територіального управління. Додатково для підтримки та розвитку 

бізнесу створюються державні регіональні компанії, що беруть дольову 

участь у новостворених фірмах (Нідерланди, Люксембург, Швеція, 

Бельгія). Важливою нормою системи державного регулювання 

територіального розвитку в країнах ЄС є намагання врахувати 
соціально-економічні інтереси різних суб’єктів з урахуванням 

державних і регіональних пріоритетів та використання різноманітних 

форм і методів стимулювання регіонального розвитку.  

Стратегічними орієнтирами сучасної регіональної політики в 

країнах ЄС є: регіони враховують невикористаний потенціал, шукають 

можливості для розвитку, а не лише розв’язують існуючі суперечності; 

стратегії регіонального розвитку включають заходи щодо вирішення 

питань сталого розвитку та добробуту людини, а не лише економічного 

зростання; регіональна політика фокусується на запитах та потребах 

мешканців регіону; заходи стратегії регіонального розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності підкріплені відповідними 

фінансовими ресурсами і розподіляються переважно на конкурсній 
основі. 

Досвід економічно розвинутих країн ЄС свідчить, що 

регіональна політика набуває ефективності за умов раціонального 

визначення стратегічних пріоритетів та інструментів для досягнення 

мети. Для прикладу: статегічною метою Німеччини виступає 

денаціоналізація інфраструктурних галузей економіки, підвищення її 

конкурентноспроможності, особливо інноваціно-наукового сегменту. 
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Реалізація мети покладена на Міністерство економіки та Міністерство 

фінансів шляхом запровадження інновацій та удосконалення існуючої  

податкової та бюджетної політики; для Франції – актуальною метою є 

поглиблення інтеграції в ринкове середовище ЄС. Координаторами її 

виступають: Міністерство економіки, фінансів й бюджету, 

Міжміністерський комітет з проблем регіональних дій та 

Представництво з упорядкування територій. Мета здійснюється через 

укладання програмних контрактів між державою та регіонами. 

Французькі принципи регіональної політики успішно застосовує 

Польща, а досвід Німеччини – частково втілює Угорщина.  

Висновки: будь-які зміни у вітчизняному державному 
регулюванні повинні враховувати як стратегічні потреби так і інтереси 

регіонів. З огляду на зміну економічних умов слід систематично 

проводити ревізії функцій національного управління, що має на меті 

підвищення ефективності управлінських рішень за рахунок 

лібералізації процесу управління регіональним розвитком. 

Досвід країн сусідів має допомогти уникнути помилок у 

оновленні системи державного управління в Україні. Зокрема, слід 

утримуватися від надання невластивих компетенцій і функцій уряду з 

питань: координації та організації роботи лінійних органів державного 

апарату; підготовки та виконання рішень парламенту щодо контролю за 

органами місцевого самоврядування; ускладнення структури 
управлінського апарату, ускладнення бюрократичних процедур. Слід 

уникати найгіршої з усіх стратегій розвитку регіональної – виключного 

використання фондів Європейського Союзу з метою реалізації стратегій 

регіонального розвитку. 
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