
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Університет штату Пенсильванія (США) 

Каршинський інженерно-економічний інститут (Республіка Узбекистан) 

Поліський державний університет (Республіка Білорусь) 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Львівський національний аграрний університет 

Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

 

 

 

Фінансова політика  

регіонального розвитку: 
вітчизняний та зарубіжний досвід 

 

 

 
Матеріали міжнародної  

науково-практичної конференції 

 

з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 

 

10-11 жовтня 2019 року 

 

 

Том 2 

 

 

Житомир  

2019 
 



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

 

 
2 

УДК 336:35.075.52 

Ф 59 

 

Редакційна колегія: 

Дема Д. І. – к. е. н., професор (головний редактор); 

Давиденко Н. М. – д. е. н., професор; 

Ергашев Р. Х. –  д. е. н., професор; 

Петрук О. М. – д. е. н., професор; 

Рудик В. К.  – д. е. н., професор; 

Синчак В. П. – д. е. н., професор; 

Гнидюк І. В.  – к. е. н., доцент; 

Куровська Н. О.  – к. е. н., доцент (відповідальний секретар); 

Недільська Л. В. – к. е. н., доцент (відповідальний секретар). 

 

Ф 59  Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та 

зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з 

нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту  

(10-11 жовт. 2019 р.). Том 2. – Житомир, 2019. – 340 с. 

 

До збірника увійшли тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції з актуальних проблем формування ефективної 

фінансової політики регіонального розвитку. Висвітлено теоретичні 

засади та прикладні аспекти фінансової політики регіонального 

розвитку України та зарубіжних країн, запропоновано механізми 

фінансової децентралізації та муніципальної консолідації регіонів, 

розроблено інструменти підвищення капіталізації підприємств та 

інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, виявлено особливості 

обліково-інформаційного забезпечення реалізації фінансової політики 

регіонального розвитку. 

 
УДК 336:35.075.52 

Ф 59 

Відповідальність за зміст поданих матеріалів та точність наведених 

даних несуть автори. 

 
 Житомирський національний  
агроекологічний університет, 2019 



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

 

 
3 

Зміст 
 

СЕКЦІЯ 6 Дослідження молодих вченних 

 

Артемчук Вікторія, Мельниченко Оксана 

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ НА БІРЖОВОМУ  

ТА ПОЗАБІРЖОВОМУ РИНКАХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 8 

Білоконна Анастасія 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ  

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 11 

Білошицька Наталія 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 14 

Бистрицька Ірина 

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 19 

Вдовиченко Віталій 

ВПЛИВ ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ДОСТОВІРНІСТЬ  

ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 24 

Верховлюк Заріна 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ  

НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 27 

Відерська Віта 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 30 

Войналович Марина 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ  

ПРОДУКТІВ НА РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 33 

Гаврищук Ярослав 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 38 



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

 

 
4 

Грищук Надія 

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 41 

Дзюбенко Ольга 

ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ  

ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 46 

Дмуховська Анастасія 

УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ  

У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 49 

Добровольська Світлана 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  54 

Дяченко Андрій, Чус Максим 

ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇХ РОЗВИТКУ  58 

Зелінський Сергій 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 62 

Ісар Марія 

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМУВАННІ НЕОБОРОТНИХ  

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 65 

Качалка Тетяна 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

МОНІТОРИНГУ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 68 

Ковальчук Тетяна 

ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 72 

Ковбасюк Катерина, Дроненко Олена 

ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ У ФОРМУВАННІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 75 



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

 

 
5 

Кокоєва Софія 

ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ГРОМАДЯНАМИ ТА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 78 

Король Юлія 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 81 

Кочешкова Олена 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 84 

Левчук Марина 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАКЛАДІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 87 

Лесько Лідія 

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ  90 

Мельник Карина, Бабенко Інна 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ В ЕКОНОМІЦІ 93 

Мельник Юрій 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  

КАПІТАЛУ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ 98 

Мірошниченко Вадим  

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ  

ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 102 

Мороз Владислав 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТАН СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ РЕГІОНУ 105 

Никитюк Руслан 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 108 



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

 

 
6 

Никитюк Ярослав 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ 111 

Ніткина Тетяна 

КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 114 

Петренко Вероніка  

БАНКІВСЬКА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ 118 

Подорожна Тамара  

РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ  

РАЙОННИХ РАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 121 

Приверенда Тетяна 

ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТІВ  

ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 124 

Рослик Яна 

АНАЛІЗ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ  

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 127 

Рубченко Дарʼя 

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 133 

Санцевич Вікторія 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 136 

Танська Наталія 

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ  

НАДХОДЖЕНЬ ПДФО ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 139 

Тумак Олег 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА  

ЗА РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 143 

 



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

 

 
105 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТАН СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ РЕГІОНУ 

Мороз Владислав, магістрант  

Науковий керівник - Алескерова Ю.В., д.е.н, доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

Постановка проблеми. Формування в Україні ринкової 

економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів 

господарювання для усіх суб‘єктів ринку передбачає необхідність 

теоретичного з‘ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних 

новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, 

так і юридичним особам. Разом із розвитком ринкових відносин, 

ускладненням взаємозв‘язків між усіма суб‘єктами господарювання 

зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, 

підвищується ступінь ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових 

умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю 

необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, 

споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може 

втратити роботу, здоров‘я, працездатність, заощадження, майно. Одні 

втрачають годувальника, комусь на повертають кредит, хтось потерпає 

від зміни курсу валюти і т. ін. Суттєво впливає на зростання ризиків 

пов‘язаних із технікою, розвиток науково-технічного прогресу. Все 

більшої гостроти набувають екологічні проблеми. Потребують 

професійного вирішення політичні аспекти суспільного буття. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 

дослідження сутності та значення страхування, його ролі зробили 

вітчизняні учені: Ю Алескерова, О. Марценюк, О. Гаманкова, А. 

Шолойко та ін. у вітчизняній літературі досі відсутня. Водночас 

практика засвідчує важливість постійного оновлення наукової 

інформації з організації та стану страхової діяльності в страхових 

компаніях регіону. 

Виклад основного матеріалу. Управління процесом 

досягнення фінансової стійкості страховика багато в чому залежить від 

якості та повноти інформації щодо його фінансового стану, яка 

втілюється у певних показниках. Показник платоспроможності 

страхової компанії, безперечно, відіграє ключову роль в оцінці її 

фінансового стану. Але на підставі цього одного показника неможливо 

достовірно оцінити фінансовий стан страховика, його фінансову 

стійкість. Потрібна розгорнута картина, яка може змалювати лише 

низка відповідних показників. 
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Система цих показників має бути достатньо повною, не 

перевантаженою, дієвою, мінімальною. Система показників при цьому 

має бути необхідною та достатньою. Побудова системи показників 

фінансової стійкості вітчизняних страховиків у нашій країні тільки-но 

почалася. Цей процес перебуває під значним впливом досвіду країн із 

розвиненими страховими ринками, де подібні показники 

використовуються вже десятки років. останнім часом з‘явилося 

достатньо публікацій із викладенням зарубіжного досвіду, описанням 

окремих показників та методів їх обчислення. На базі закордонного 

досвіду створюються системи показників, використовувані для 

рейтингових оцінок страхових компаній. Але у зв‘язку із тим, що в 

різних країнах одні й ті ж самі показники досить часто 

використовуються під неоднаковими назвами, а також у зв‘язку із 

особливими труднощами, пов‘язаними із перекладом, в практиці 

вітчизняного страхового ринку використовувати зарубіжні підходи 

іноді досить проблематично. Особисте страхування є формою захисту 

від ризиків, що загрожують життю, здоров‘ю та працездатності 

людини, а також однією із галузей страхування, що законодавчо 

закріплюються в Україні.  

Особисте страхування відноситься до ризикової галузі, якщо 

мова йде, наприклад, про страхування від нещасних випадків, від 

захворювання та до накопичувального страхування, якщо мова йде про 

страхування життя, додаткової пенсій. Тобто особисте страхування 

поєднує ризикову та накопичувальну функції страхування. При цьому 

тимчасово вільні кошти акумулюються у страховому фонді та є 

важливим джерелом інвестицій в економіку держави. 

Особисте страхування здійснюється з метою надання певних 

послуг фізичним (окремим громадянам, членам їх сімей), особам. Ці 

послуги передбачають страховий захист страхувальників 

(застрахованих) у разі настання несприятливих подій для їхнього 

життя і здоров‘я. 

Здійснення особистого страхування має певні особливості у 

зв‘язку з тим, що дуже важко правильно оцінити ризик, який береться 

на страхування. Тому це страхування пов‘язане, як правило, з 

установленням умовної страхової суми яка наближено відбиває 

збиток, що його може завдати страховий випадок. Договір страхування 

можуть укласти: юридичні й фізичні особи (суб‘єкти підприємницької 

діяльності), які бажають застрахувати своїх співробітників; 

співробітників колективів підприємств. Страхування є одним з видів 

підприємницької діяльності у фінансовому секторі. Воно належить до 

невиробничої сфери, де не створюється національний дохід і валовий 
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внутрішній продукт, а лише відбувається їх перерозподіл. Оскільки за 

своєю економічною природою страхування призначене для 

забезпечення захисту майнових інтересів членів суспільства і має 

здійснюватися на засадах еквівалентності, та страхова діяльність у 

своєму класичному розумінні не передбачає отримання надвисоких 

прибутків. Але здійснення страхування на комерційних засадах в 

умовах ринку спонукає страховиків прагнути до забезпечення 

прибутковості. Прибуток є одним з найважливіших показників 

успішності фінансово-господарської діяльності страховика. Прибуток 

– це джерело розвитку страховиків, зміцнення їхньої фінансової 

стійкості (а отже – конкурентоспроможності). Отримання за рахунок 

прибутку дивідендів – необхідна умова зацікавленості власників 

страхових компаній у збереженні цього бізнесу. 

Отже, отримання прибутку є безумовною метою діяльності 

будь-якої страхової організації як суб‘єкта підприємництва. 

Висновки. Створення дієвої системи захисту інтересів 

громадян, підприємців, держави, підтримка соціальної стабільності 

суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку 

страхових послуг із широким спектром усіх його галузей та видів. 

Завдяки змінам у законодавстві вихід українського страхового ринку 

на якісно новий етап розвитку дозволить вітчизняним страховикам 

наблизитися до конкуренції з іноземними компаніями і, з огляду на 

досить молодий вік страхового ринку України, всебічно вивчати 

досвід наших закордонних партнерів і колег. 
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