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ВСТУП

Для держави як мережі відкритих взаємопов’язаних місцевих та 
регіональних економічних систем важливо забезпечити умови для соціально- 
економічного зростання регіонів з врахуванням їх особливостей. Процеси 
децентралізації, зокрема фіскальної, які зараз відбуваються в Україні, 
формують передумови становлення та розвитку економічно самодостатніх 
регіонів. Тому створення ефективної системи управління регіоном дасть змогу 
чітко визначити його економічний потенціал та. враховуючи регіональну 
специфіку, значно підвищити рівень соціально-економічного розвитку всієї 
держави.

Можливості покращення фінансового забезпечення розвитку певних 
адміністративно-територіальних одиниць залежно від типу економіки, рівня 
зайнятості населення, монетарної бази, інфляційних процесів, ступеня зв’язку 
місцевого господарства та оподаткування з загальнодержавними фінансово- 
господарськими процесами. Складність та невирішеність на теоретичному та 
прикладному рівнях проблематики фінансового забезпечення соціально- 
економічного розвитку зумовлюють актуальність даного дослідження, 
визначають його головну мету і завдання.

Метою колективної монографії є визначення сутності, ролі та місця 
фінансового забезпечення в системі соціально-економічного розвитку 
регіонів, а також в аналізі основних форм фінансового забезпечення 
соціально-економічного розви тку регіонів, в оцінці їх переваг та недоліків

Важливим інструментом досягнення самодостатності регіонів повинно 
стати прискорення розвитку сільськогосподарських підприємств, як 
стратегічного напрямку розвитку сільських територій, головна мета якого 
полягає у забезпеченні стабільних умов для подальшого функціонування 
малих та середніх підприємств, залучення широких верств населення до 
підприємницької діяльності, збільшення нових робочих місць. Для 
прискорення розвитку аграрних підприємств необхідно посилити фінансову 
підтримку цього важливого сектора регіональної економіки, впровадити більш 
ефективні системи фінансування, кредитування й страхування, і на цій основі 
забезпечити збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів, що 
позитивно вплине на динаміку економічного та соціального розвитку регіонів. 
Вирішенню регіональних проблем значною мірою повинно сприяти 
проведення нового етапу адміністративної реформи і всебічний розвиток 
місцевого самоврядування. Це дозволить забезпечити більш комплексний 
соціально-економічний розвиток територій і України в цілому.

ітгііттг



І'ічиі іиціи цілей соціально-економічного розвитку потребує розробки
.......і" мгчанїіму формування та реалізації регіональної політики
|ііннні о імио шбезпечення розвитку держави. Така політика повинна
і ......мини еіратегічні інтереси збалансованого функціонування регіону в

...... і н іт  економічному аспекті, що потребує глибоких теоретичних
їм, н і/кені.. узагальнення переваг та недоліків існуючих підходів з метою 
і і| иіомі 1.1 практичної реалізації регіональної політики фінансового 
..щі ііи и ним сталого функціонування кожної регіональної системи.

Н аїрегованому вигляді інструментарій реалізації фінансово- 
іц. і ін і ім і 'Ні о п ) механізму регіонального розвитку складається з наступних

........ . е к ментів: ставок оподаткування на користь регіональних бюджетів,
і мурншцн бюджетних видатків, ринкових принципів розміщення 

, • і"н.і и.них іамовлень та підряду, стимулювання малого та середнього 
....... прілні їація ринкового середовища, розмірів інвестицій через різні

КИНІИИ.
І"Му. монографія «Фінансове забезпечення соціально-економічного

і ........ . сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів» є
и 11 імі.ниіо і своєчасною.

Ангори монографії дуже вдячні рецензентам: Судомир Л.В., д.е.н.,
(о...... . твіду вачу відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВІЇ
II ІіНІ України «Бережанський агротехнічний інститут», Боднар О.В., д.е.н.,
• 1 1  ншідувачу відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «Інститут
• ■ г ірної економіки» НАДІЇ України, Козарезенко Л.В.., д.е.н., професору 
► и|ц ірн фінансів Київського національного торговельно-економічного
..... ..  итегу за їх цінні поради щодо викладення матеріалів роботи.
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РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
ОСНОВНОЇ РЕСУРСОУТВОРЮЮЧОЇ СКЛАДОВОЇ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

1.1. Аналіз фінансових результатів діяльності й фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств та визначення деструктивних 
факторів якості Її  фінансового забезпечення

В сучасних умовах аграрний сектор економіки України є одним із 
основних структуро утворюючих драйверів її розвитку, оскільки формує 
засади збереження суверенності держави -  продовольчу та у певних межах 
економічну, соціальну й екологічну безпеку, сприяє розвитку пов’язаних 
галузей економіки, впливає на добробут населення та розвиток сільських 
територій. Кількість діючих підприємегв, які функціонують в аграрному 
секторі економіки України, станом на 2017 р. дорівнювала 45558 одиниць, з 
яких 15,3% -  господарські товариства. 7,1% -  приватні підприємства, 1,0% -  
виробничі кооперативи, 74,9% -  фермерські господарства, 0.4% — державні 
підприємства, 1,3% -  суб’єкти інших форм господарювання 40735 
підприємств (89,4%) використовували у своїй діяльності сільськогосподарські 
угіддя загальною площею 19,9 мли. га(46,7%) із 42,7 млн га наявних в Україні. 
Решта таких угідь обробляється господарствами населення, гак званими 
«одноосібниками», або знаходяться в «тіньовому» обігу. На основі офіційних 
статистичних даних встановлено, що 72,9% цих підприємств мають у 
розпорядженні до 500 га або 13,4% усіх зазначених угідь, шо свідчить про 
значну кількість дрібнотоварного виробництва. Найбільша частина 
сільськогосподарських угідь сконцентрована у двох основних групах 
підприємств, які мають у користуванні від 500 до 5000 га (55%) та понад 5000- 
10000 га (31,6%). Слід зазначити, шо 18,3% зазначених земельних угідь 
знаходиться в розпорядженні підприємств, земельний банк яких перевищує 
10000 га [53].

Автором сформовано методичне забезпечення аналізу та оцінки 
фінансового й інституціонального забезпечення діяльності СГП на 
макроекономічному рівні.

Поступово зростає вартість ВВГ1, створеного у сільському господарстві, 
з 80,3 млрд грн у 2007 р. до 303,9 млрд. грн. у 2017 р. (у 3,8 рази) та його частка 
в загальній сумі [53]. Динаміка частки сільськогосподарської галузі у 
створення ВВП розрахована автором на основі [53, 8, 9] та представлена на 
рис. 1.1.
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Гін 1.1. Динамічний тренд питомої ваги сільськогосподарської галузі у 
ВВП України за 2010-2017 рр.

Иі> свідчать дані рис. 1.1, цей показник збільшився з 7,4% у 2010 р. до
....... » \ 2017 р., що свідчить про важливу роль галузі у формуванні темпів
■ пін.мінного зростання. У структурі ВВП галузь поступається лише галузям

............ ом  економічної діяльності «оптова і роздрібна торгівля», частка якої
1 ......ми. 1.1,7%, і «переробна промисловість» (12,1%) [ 8, 9].

Одним із ключових параметрів розвитку аграрного сектору України є
......... .. ні. який оцінюегься через величину валової продукції, яка є грошовим
нн|иі>«і'Нііям вироблених протягом певного періоду продуктів землеробства і 
іи.і|чінмнцтва незалежно від того, спожиті вони у самих господарствах, чи 
і ' н нін.іпі. Загалом середньорічне виробництво валовоїпродукціїз 2000 р. до 
111 ’ |> іроело на 70,4%, у тому числі рослинництва -  у 2 рази, тваринництва 
" і 1' 7%. про шо свідчать дані представлені на рис. 3.2, розраховані автором 

нй і» ноні | 66, с.38].
№0
|М
#«ш 
ПА 

НЙІ 
«)

ЧКЮ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-------індекс сільськогосподарської продукції
індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах 

-------індекс сільськогосподарської продукції у господарствах населення

Гмс. 1.2. Динаміка індексу сільськогосподарської продукції в Україні
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