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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Ефективна фінансова політика (далі – ФП) 
держави є запорукою сталого економічного розвитку країни, підвищення 
інвестиційної привабливості та формування належної соціальної інфраструктури. У 
більшості економічно розвинених країн світу особливого значення набуває 
регіональна спрямованість, що сприяє формуванню та розвитку фінансового 
потенціалу регіонів країни, створенню умов для проведення реформ у рамках самого 
регіону, транспарентності економік закордонних регіонів та країн. При цьому, 
ефективна робота, спрямована на підвищення зовнішньоторговельного обороту 
(далі – ЗТО) регіону, є важливим чинником зміцнення фінансового механізму 
реалізації ФП і, як наслідок, підвищення здатності економіки регіонів країни до 
залучення необхідних фінансових ресурсів для їх подальшого інвестування в 
розвиток реального сектора економіки, підвищення конкурентоспроможності 
національних товаровиробників, розвитку малого підприємництва, запровадження 
дієвих механізмів соціального захисту населення тощо. 

Тому, першочерговим завданням у процесі розвитку ФП, яка б ефективно 
виконувала покладені на неї функції, особливо в умовах зміцнення глобалізаційних 
тенденцій світових фінансів та поширення кризових явищ на міжнародному та 
національному ринках, є розробка нових та удосконалення існуючих науково-
методичних підходів до формування та розвитку ЗТО регіонів.  

Фундаментальні основи дослідження розвитку ФП держави закладено у 
наукових працях дослідників, серед яких: В. В. Апопій, І. М. Вахович, 
З. В. Герасимчук, І. І. Д’яконова, А. І. Даниленко, І. В. Дем’яненко, О. О. Євсєєва, 
А. О. Єпіфінов, О. Б. Жихор, В. С. Загорський, О. М. Ковалюк, М. А. Козоріз, 
В. П. Кудряшов, Л. Л. Лазебнік, В. М. Опарін, Д. О. Оголь, О. П. Орлюк, І. В. Сало, 
Н. С. Педченко, Н. С. Танклевська та інші. Ключові аспекти формування ЗТО 
регіону представлені у роботах таких вчених як: Ю. М. Барський, А. С. Булатова, 
Ю. Г. Козак, Л. Г. Ліпич, О. Г. Мельник, Л. І. Піддубна, А. П. Рум’янцев, 
А. С. Савищенко, К. С. Солонінко та інші. 

Незважаючи на значну наукову зацікавленість та підвищений рівень наукової 
розробленості досліджуваної проблематики, питання розвитку ФП з урахуванням 
особливостей формування ЗТО країни досліджено фрагментарно. Так, у період 
2013-2015 рр. експортно-імпортна діяльність регіонів країни зазнала потрясінь та 
перетворень, які повинні бути враховані при створенні та реалізації ФП країни. Саме 
тому, подальшого дослідження вимагає комплекс питань, пов’язаних із 
теоретичними засадами функціонування ФП та ролі в ній ЗТО, аналізом фінансового 
потенціалу регіону та його експортно-імпортної діяльності, удосконалення науково-
методичного підходу до подальшого розвитку ФП, що врахує особливості 
формування ЗТО регіонів країни. Таким чином, недостатність висвітлення та 
дослідження ролі ЗТО регіонів у розвитку та реалізації ФП країни обумовлюють 
вибір теми, мети та завдань дисертаційної роботи, свідчать про її актуальність, 
теоретичну і практичну значущість. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, отримані при підготовці дисертації, узгоджуються з пріоритетними 
напрямками наукових досліджень Сумського державного університету та 
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. У межах теми 
«Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» 
(номер державної реєстрації 0109U006782) представлено науково-методичний 
підхід визначення рівня фінансового потенціалу регіону, що дозволяє оцінити його 
фінансовий стан на конкретний момент часу з урахуванням особливостей розвитку 
конкретних галузей виробництва на даній території; в межах теми «Моделювання 
ефективності фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств України 
в умовах обмеженості ресурсів» (номер державної реєстрації 0114U003801) 
запропоновано алгоритм оцінки впливу соціально-економічних показників на 
зовнішньоторговельний оборот з використанням результатів кореляційного аналізу 
оцінки тісноти взаємозв’язку факторів впливу.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення 
науково-методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо розвитку 
фінансової політики з урахуванням особливостей формування зовнішньоторговельного 
обороту регіонів країни.  

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:  

 узагальнити економічну сутність, види та класифікацію ФП країни; 

 дослідити необхідність та роль ЗТО регіону у реалізації ФП; 

 розглянути фінансовий механізм ЗТО як складову ФП; 

 проаналізувати соціально-економічний стан регіону в контексті реалізації ФП та 
оцінити динаміку розвитку ЗТО регіону; 

 розробити науково-методичні засади дослідження впливу ЗТО на фінансовий 
потенціал регіону; 

 обґрунтувати перспективи розвитку ФП з урахуванням ЗТО регіонів країни; 

 розробити науково-методичний підхід реалізації ФП на основі моделювання ЗТО 
регіону; 

 сформувати прогноз ЗТО регіону в контексті реалізації ФП. 
Об’єктом дослідження є процес розвитку ФП, зорієнтований на формування 

ЗТО регіонів країни. 
Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні засади 

формування ЗТО регіону під впливом ФП країни. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становлять 

фундаментальні положення економічної теорії, регулювання експортно-імпортної 
діяльності, теорії державних і місцевих фінансів, державного фінансового 
менеджменту, а також наукові напрацювання вчених-економістів, присвячені 
реалізації ФП держави та формуванню ЗТО регіонів країни. 

У дисертаційній роботі використано сукупність загальнонаукових та 
специфічних методів наукового пізнання: аналіз, синтез, наукова абстракція – при 
систематизації теоретичних основ формування ЗТО та впорядкуванні 
категоріального апарату; системно-структурний аналіз – при систематизації 
теоретичних підходів до трактування сутності ФП; логічне узагальнення та 
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групування – при визначенні фінансового механізму реалізації ЗТО та його ролі у 
ФП; порівняльний і статистичний аналіз – при досліджені загальних тенденцій 
фінансового стану регіонів та обсягів ЗТО; кореляційно-регресійний аналіз – при 
оцінюванні рівня фінансового потенціалу регіону та форми взаємодії ФП; 
економіко-математичне моделювання з використанням інструментарію векторних 
авторегресій (VAR) – при дослідженні впливу соціально-економічних факторів на 
формування ЗТО регіону. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є нормативно-правові акти 
України, Державної служби статистики України, Головного управління статистики у 
Сумській області, аналітичні огляди та звітні дані Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної казначейської служби, 
постанови та офіційні дані Національного банку України, звітні дані Сумської 
обласної державної адміністрації, результати наукових досліджень вітчизняних та 
зарубіжних фахівців з питань фінансової політики та формування ЗТО регіону.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у поглибленні існуючих 
та обґрунтуванні нових науково-методичних та практичних рекомендацій щодо 
розвитку ФП з урахуванням особливостей формування ЗТО регіонів країни. 

Найбільш вагомими результатами дослідження є такі: 
вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід щодо визначення впливу соціально-
економічних факторів на складові ЗТО регіону, що передбачає встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків показників експортно-імпортної діяльності з 
кількісними та якісними чинниками різного рівня прояву, проведення 
ідентифікації імпульсних відгуків на можливі шоки і визначення рівня їх 
значимості, що може бути використано при формуванні та реалізації ФП для 
збереження та зростання фінансового потенціалу регіонів країни; 

удосконалено: 

 фінансовий механізм ЗТО, особливістю якого є виокремлення організаційної та 
функціональної підсистеми, окреслення місця та ролі їх основних складових, що 
дає можливість більш ефективно використовувати фінансові важелі та 
інструменти у регулюванні фінансового стану регіону; 

 науково-методичні засади оцінювання рівня фінансового потенціалу регіону на 
основі інтегрального індексу, виходячи з дворівневої системи відбору 
релевантних показників, яка враховує особливості розвитку регіону країни;  

 методичний підхід до оцінювання взаємодії складових ФП за допомогою 
регресійного аналізу взаємозв’язку проміжних цілей: монетарної, бюджетної, 
податкової, боргової та зовнішньоторговельної політик, що на відміну від 
існуючих підходів дозволить скоригувати узгодженість формування та реалізації 
зазначених складових ФП; 

набули подальшого розвитку: 

 розуміння економічного змісту понять: 
– «фінансова політика» як комплексна система заходів, щодо виконання 

органами державної влади своїх обов’язків та функцій, яка зосереджена на 
ефективному формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів з 
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метою досягнення поставлених цілей. Даний підхід, на відміну від існуючих, 
враховує суб’єктів, особливості їх діяльності і функціональне призначення 
ФП; 

– «зовнішньоторговельний оборот регіону» як сукупної вартості експортно-
імпортних операцій, що здійснюють суб’єкти зовнішньоекономічної 
діяльності на географічно та адміністративно виділеній території. Дане 
визначення дозволяє одночасно врахувати об’єкт та суб’єкти експортно-
імпортної діяльності на регіональну рівні; 

 систематизація теоретичних підходів щодо виокремлення факторів впливу на ЗТО 
регіону за рівнем прояву, які формуються з урахуванням специфічних складових, 
що притаманні: підприємствам, регіону, країні та світу, які забезпечують 
формування і реалізацію ФП в частині визначення впливу факторів на ЗТО 
регіонів країни;  

 науково-методичне забезпечення вибору стратегії ФП на рівні регіону країни, яке 
ґрунтується на методичних засадах прогнозування ЗТО регіону з позиції їх 
диференціації за песимістичним та оптимістичним результатами, що дозволяє 
посилити фінансову стійкість регіонів країни. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що теоретичні 
та практичні положення дисертаційної роботи, сформовані висновки та пропозиції 
можуть бути використані державними органами з регулювання та управління 
фінансовою політикою, що враховує особливості формування ЗТО регіонів країни, а 
також вищими навчальними закладами у навчальному процесі. Науково-методичний 
підхід щодо оцінки впливу соціально-економічних показників на розвиток ЗТО 
регіонів країни використано у діяльності Департаменту економічного розвитку та 
торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (довідка від 07.06.2016 р. № 02-
01/710). Науково-методичний підхід щодо вибору стратегії фінансової політики на 
основі прогнозування ЗТО регіону використано Департаментом фінансів Сумської 
обласної державної адміністрації (довідка від 01.06.2016 р. № 05.1-16). Підхід до 
визначення рівня фінансового потенціалу регіону на основі розрахунку 
інтегрального показника використано у Державній казначейській службі України в 
Сумській області (довідка від 20.07.2016 р. № 01-35/7-4043).  

Одержані дисертантом наукові результати використовуються у навчальному 

процесі Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського 

державного університету при викладанні дисциплін: «Фінанси», «Місцеві фінанси» 

та «Бюджетний менеджмент» (акт від 15.05.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій автором удосконалено науково-методичні підходи та 

розроблено практичні рекомендації щодо розвитку ФП з урахуванням особливостей 

формування ЗТО регіонів країни. Всі наукові результати опубліковані у 

співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише в межах особистого внеску 

дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

виконаного наукового дослідження доповідались, обговорювались та отримали 

схвальну оцінку на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
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конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні 

перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-

еколого-економічних трендів» (2014 р., м. Харків); XVII Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 

України» (2014 р., м. Суми); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин» 

(2014 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

національної економіки: методологія та практика» (2014 р., м. Івано-Франківськ); 

II Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні проблеми економіки та 

фінансів» (2015 р., м. Київ-Прага-Відень); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі» 

(2015 р., м. Полтава); IХ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (2015 р., м. Запоріжжя); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки: нові ринки та 

нові напрямки розвитку» (2015 р., м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-

практичній конференції «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне 

забезпечення підприємницької діяльності» (2016 р., м. Черкаси); VII Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» 

(2016 р., м. Хмельницький); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління» (2016 р., 

м. Львів) тощо. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 25 наукових праць 

загальним обсягом 8,38 друк. арк., з яких особисто автору належать 5,28 друк. арк., 

у тому числі: 1 колективна монографія, 11 статей, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України (з них: 6 статей – у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), 13 публікацій – у збірниках матеріалів 

конференцій.  

Структура і зміст дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 258 сторінок, у тому числі 191 сторінка 

основного тексту, 28 таблиць, 56 рисунків, 7 додатків та список використаних 

джерел з 241 найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, відображено наукову новизну та 

практичну цінність отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні основи фінансової політики з урахуванням 

особливостей формування зовнішньоторговельного обороту регіонів країни» 
узагальнено економічну сутність, види та класифікацію ФП держави, досліджено 
необхідність та роль ЗТО регіону у реалізації ФП, розглянуто фінансовий механізм 
ЗТО як складову ФП. 
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У роботі зазначено, що дослідження сутності ФП науковцями розглядається з 

3 позицій. Одна з яких передбачає цілеспрямовану діяльність держави з метою 

управління фінансами та прийняття відповідних рішень. Інша група авторів трактує 

поняття з точки зору сукупності фінансових інструментів, важелів та методів, які 

використовуються для досягнення визначених цілей. З погляду останньої позиції, 

дослідники схиляються до думки, що ФП полягає в управлінні фінансовими 

ресурсами та націлена на забезпечення економічного розвитку, досягнення 

стратегічних та тактичних цілей економічної політики. У дисертаційній роботі ФП 

розуміється як комплексна система заходів щодо виконання органами державної 

влади своїх обов’язків та функцій, які зосереджені на ефективному формуванні, 

розподілі та використанні фінансових ресурсів з метою досягнення поставлених 

цілей. 

Узагальнення підходів до розуміння сутності ЗТО регіону визначило 

необхідність його розкриття з точки зору основних складових елементів, що його 

утворюють: оборот, торговельний оборот, зовнішня торгівля, регіон. 

Запропонований підхід відрізняється від існуючих системністю, оскільки включає 

важливі характеристики усіх складових. Враховуючи уявлення науковців про ЗТО 

та дослідження зазначених вище базових термінів, було запропоновано етимологію 

теоретичних уявлень про ЗТО регіону та визначено засади його сучасного бачення 

як сукупної вартості експортно-імпортних операцій, що здійснюють суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності на географічно та адміністративно виділеній 

території.  

Аргументовано, що реалізація ФП країни пов’язана з формуванням ЗТО її 

регіонів (рис. 1). Пропонується розглядати процес формування ФП країни, на 

кожному етапі якого зазначено напрям роботи, що буде проводитись у дослідженні 

та значення ЗТО регіону. Реалізація ФП країни створює передумови для 

стимулювання чи стримування ЗТО, результати якого впливають на фінансовий 

потенціал регіону, що виступає підґрунтям для прийняття управлінських рішень 

стосовно майбутнього вектору діяльності конкретного регіону та країни в цілому.    

Реалізація ФП здійснюється з використанням фінансового механізму, тому 

було розглянуто основні його складові. Виявлено відсутність узгодженого 

розуміння основних елементів фінансового механізму, що ускладнює повноцінне 

сприйняття та розуміння даного процесу. У результаті систематизації робіт 

вітчизняних науковців було виокремлено організаційну та функціональну 

підсистему фінансового механізму ЗТО країни, кожна з яких наділена власними 

складовими (рис.2).  

Організаційна підсистема фінансового механізму включає ключові елементи, 

які визначають об’єкт, суб’єкти, мету, принципи, інформаційну базу, інституційне 

забезпечення, методи та інструменти правового регулювання. Усі ці елементи 

створюють передумову для підготовки та організації виконання визначених завдань 

та цілей ФП країни.  

Реалізація ФП здійснюються в межах 2 блоків: фінансового регулювання та 

фінансового забезпечення. Аргументовано, що використання чітко визначених 
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фінансових методів має вплив на формування та застосування фінансових 

інструментів і важелів, на рівні блоку фінансового регулювання.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зв'язок ФП держави з формуванням ЗТО регіонів країни  
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Примітки:  
1 – реалізація ФП через фінансовий механізм позначається на різних сферах господарської діяльності;  
2 – застосування фінансових методів, важелів та інструментів обумовлює стимулювання чи стримування ЗТО 
регіону;  
3 – фінансова стійкість регіонів країни може сприяти оптимізації діяльності відповідних органів по відношенню до 
формування та використання бюджету, державних фінансових ресурсів, податкового регулювання, управління 
грошовим обігом для ефективного розвитку економіки країни.  
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Блок фінансового забезпечення має зворотний ефект, оскільки використані 

органами державної влади фінансові важелі зумовлюють вплив на фінансове 

забезпечення суб’єктів ЗТО, а саме – визначають вибір необхідних інструментів та 

форм щодо ефективного функціонування суб’єктів експортно-імпортної діяльності. 

У дослідженні проаналізовано вплив блоку фінансового регулювання на фінансове 

забезпечення, що обумовлено визначенням різних суб’єктів реалізації елементів 

функціональної підсистеми, оскільки перший блок підвладний державним органам 

влади, а наступний реалізується на рівні суб’єкта ЗТО. 

 

 
 

Рисунок 2 – Елементи організаційної та функціональної підсистеми 

фінансового механізму ЗТО  

 

У другому розділі «Аналіз стану фінансової політики під впливом 

формування зовнішньоторговельного обороту на регіональному рівні» 

проаналізовано соціально-економічний стан регіону в контексті реалізації ФП, 

проведено оцінку динаміки розвитку ЗТО регіону, розроблено методичні засади 

дослідження впливу ЗТО на фінансовий потенціал регіону.   

Досліджено соціально-економічний стан регіонів України, який відображає 

результати діючої ФП. Усі розрахунки були здійснені на прикладі 10 регіонів, які 

характеризуються високим та низьким рівнем соціально-економічного розвитку, 

серед яких: Дніпровський, Житомирський, Київський, Одеський, Сумський, 

Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Чернівецький і Чернігівський регіони. 

Для зазначених регіонів було проведено аналіз динаміки валового регіонального 
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продукту (далі – ВРП), у результаті якого з’ясовано, що в середньому за 

2005-2015 рр. Найбільшу частку у структурі ВВП України становлять такі регіони 

як: Дніпровський (10,25 %), Київський (4,17 %), Одеський (4,71 %) та Харківський 

(6,00 %), а найменшу – Тернопільський (1,22 %) та Чернівецький (0,92 %). 

Житомирський, Сумський, Хмельницький та Чернігівський регіони у структурі ВВП 

України займають 1,67 %, 1,75 %, 1,79 % та 1,63 % відповідно.  

Зазначено, що протягом 2005-2015 рр. відбулись значні зміни у розподілі ВРП 

та розвитку регіонів, про що свідчить розрахований коефіцієнт диференціації. За 

досліджуваний період різниця між максимальним та мінімальним значенням ВРП на 

1 особу поступово збільшується, за винятком 2009 р., в якому фінансова криза мала 

значний вплив на економіку країни. Загалом даний показник за досліджуваний 

період зріс на 25,5 %. 

Враховуючи особливості регіонів було запропоновано визначати рівень їх 

фінансового потенціалу (рис. 3), який базується на розрахунку інтегрального 

показника за методом рівномірної оптимальності. Запропонований алгоритм 

передбачає проходження дворівневої системи відбору релевантних показників та 

визначення ключових показників із групи даних одного типу, що найбільш повно 

характеризують досліджувану сукупність статистичних даних. Потім отримані 

значення піддаються кореляційному аналізу, результати якого впливають на 

обчислення інтегрального показника рівня фінансового потенціалу регіону країни.  

На основі запропонованої методики було розраховано рівень фінансового 

потенціалу для 10 регіонів країни. Отримані значення свідчать про те, що в 

середньому за період 2014-2015 рр. розрахований показник знаходиться на 

достатньому рівні для таких регіонів як: Дніпровський, Київський, Одеський та 

Харківський. У свою чергу, Тернопільський та Чернівецький регіони знаходяться на 

передкризовому рівні. Інші досліджувані регіони у середньому визначені як ті, що 

мають прийнятний рівень фінансового потенціалу. У ході розрахунків встановлено, 

що 2009 р. для усіх регіонів характеризувався різким спадом рівня фінансового 

потенціалу, після якого прослідковуються зростання до 2014-2015 рр. та 

відбувається зменшення досліджуваного показника. Це насамперед  обумовлено 

фінансовою кризою 2008-2009 рр. та кризою в Україні 2014-2015 рр., причиною якої 

були політичні та економічні чинники.   

Аргументовано, що рівень фінансового потенціалу залежить від низки 

чинників, тому доцільно оцінити динаміку розвитку ЗТО регіону, який буде 

здійснено на прикладі Сумського регіону. Встановлено, що Сумський регіон є 

експортоорієнтованим. Експорт у регіоні націлений на країни СНД (64,5 %), проте 

імпортується основна частка товарів та послуг з Європи (47,9 %). Загальна частка 

експорту переважає у продажі машин, обладнання та механізмів (48,8 %), а 

імпортується у регіон значна частина готових харчових продуктів (28,7 %). 

У роботі проаналізовано та систематизовано погляди науковців щодо 

формування сукупності потенційних факторів впливу на ЗТО регіону. До загальної 

кількості факторів, які розподілено за рівнем формування, було включено: рівень 

підприємства, регіону, країни та світу. Чинники, що притаманні наведеному рівню, 
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мають різний вплив на загальний обсяг та динаміку ЗТО регіону, оскільки 

відносяться до різної господарської сфери, управління якою може зумовити 

стимулювання чи стримування динаміки ЗТО регіонів країни. На основі 

запропонованого розподілу факторів, які можуть впливати на обсяги ЗТО регіонів 

країни, було встановлено необхідність розробки моделі оцінки даного впливу. З 

метою реалізації поставленої задачі, розроблено науково-методичний підхід щодо 

оцінки впливу соціально-економічних факторів різного рівня на складові ЗТО 

регіонів країни (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 3 – Розрахунок інтегрального показника рівня фінансового 

потенціалу регіону  

 

Дослідження впливу різного рівня соціально-економічних чинників на 

складові ЗТО регіону проводиться на основі VAR-моделі, що передбачає 
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де, s

ijŝ  – нормалізований і-тий показник за j-тий 
період часу; 

 s

ijs  – фактичне значення і-того показника за 
j-тий період часу. 

 

ЕТАП 1. Формування 
сукупності показників, що 
можуть мати вплив на рівень  
фінансового потенціалу регіону 

 

ЕТАП 2. Вибір найбільш 

релевантних показників 

Вхідні дані включають такі групи показників: ВРП, зведений бюджет 
області, обсяги реалізованої промислової та сільськогосподарської 
продукції, індекс споживчих цін, капітальні інвестиції, ЗТО, основні 

показники розвитку підприємств, доходи та витрати населення  

2.1 використання методу головних 
компонент у програмному 

забезпеченні STATISTICA 

2.2 фільтрація отриманих 
релевантних значень з 

використанням кореляційної матриці 

ЕТАП 3. Нормалізація 
вхідних показників  
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де, DF

JIFSFS  – інтегральний індекс рівня 

фінансового потенціалу регіону за j-тий період часу; 

tjŜ  – нормалізований і-тий показник за j-тий період 

часу 

ЕТАП 4. Розрахунок інтегрального індексу рівня 
фінансового потенціалу регіону  
  

Інтерпретація значень інтегрального індексу 
рівня фінансового потенціалу регіону за 
шкалою Альфа Кронбаха: 

– від 0 до 0,500 – критичний рівень; 

– від 0,501 до 0,600 – кризовий рівень; 

– від 0,601 до 0,700 – передкризовий рівень; 

– від 0,701 до 0,800 – прийнятний рівень; 

– від 0,801 до 0,900 – достатній рівень; 

– від 0,901 до 1,000 – високий рівень. 

Шкала результатів 

ЕТАП 5. Перевірка на адекватність моделі. 
Здійснюється методом порівняння отриманих 
результатів моделі з аналогічними даними регіонів 
України з високим та низьким рівнем соціально-
економічного розвитку 
  

Висновки: Рівень фінансового потенціалу 
протягом 2005-2015 рр. є достатнім у 
Дніпровському, Київському, Одеському, 
Харківському регіонах. Прийнятний у 
Сумському, Чернігівському, Житомирському, 
Хмельницькому регіонах, та передкризовим у 

Тернопільському і Чернівецькому регіонах.  
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проведення кореляційного та каузального аналізу, оцінку реакції на можливі шоки і 

побудову графіку декомпозиції. 

 

 
 

Рисунок 4 – Алгоритм побудови VAR-моделі оцінки впливу соціально-

економічних показників на складові ЗТО регіону 
 

У третьому розділі «Удосконалення науково-методичних засад розвитку 

фінансової політики на основі впливу зовнішньоторговельного обороту 

регіонів країни» обґрунтовано перспективи розвитку ФП з урахуванням ЗТО 

регіонів країни, розроблено науково-методичний підхід реалізації ФП оснований на 

де x
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, y

і
 – і-тий елемент вибірки. 

де xі – і-тий елемент вибірки; n – кількість спостережень; σ – середньоквадратичне відхилення. 
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2. Етап. Перевірка нормальності закону розподілу вхідних даних 
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3. Етап. Перевірка часових рядів на аномальність та 
усунення викидів 

4. Етап. Кореляційний аналіз 

 

5. Етап. Каузальний аналіз 
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Тест Дікі-Фуллера 

  

Тест Філліпса-Перрона 
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Критерії 
нормальності: 
JBфакт < JBтабл; 

S = 0; 
K = 3. 

 

6. Етап. Побудова VAR-моделей у програмному забезпеченні Eviews 
Каузальний аналіз 

  

Процес побудови VAR-моделі:  
- створення VAR-об’єкту в Eviews; 
- визначення порядку (р) для кожної моделі; 
- порівняння фактичних та отриманих даних; 
- перевірка стаціонарності моделі; 
- побудова функції імпульсних відгуків;  
- побудова графіку декомпозиції. 
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моделюванні ЗТО регіону, сформовано прогноз ЗТО регіону в контексті 

реалізації ФП.  

У роботі визначено, що 2014-2015 рр. характеризуються спадом рівня 

фінансового потенціалу досліджуваних регіонів, тому необхідно удосконалити 

напрями розвитку ФП, з метою забезпечення їх фінансової стабілізації.  

У роботі досліджено сутність, значення, етапи та основні характеристики 

фінансової стабілізації країни, на їх основі яких відбувається вибір необхідних 

елементів фінансового механізму. Процес фінансової стабілізації ґрунтується на 

взаємодії складових ФП, що можуть впливати один на одного, як на рівні суб’єктів 

її розробки, так і на рівні результативних показників. Тому, доцільно дослідити 

даний вплив (рис. 5), оскільки він свідчить про ефективність вибору та 

використання фінансових методів, інструментів та важелів впливу на реалізацію ФП 

країни. 

Доведено неузгодженість складових ФП, використання інструментів якої 

мають різний вплив на індикатори фінансової стабілізації країни. Узгодженість 

складових ФП залежить від уповноважених органів, що їх регулюють. Тому, було 

досліджено взаємодію уповноважених органів влади на рівні операційної діяльності 

та на рівні показників, що втілюють результати обраної політики. Враховуючи 

отримані дані, було визначено узгодженість проміжних цілей складових ФП, з яких 

боргова політика продемонструвала повну координацію з монетарною, бюджетною, 

податковою та зовнішньоторговельною політиками, тому для останніх було 

запропоновано напрями їх узгодження, які дозволять більш ефективно 

використовувати фінансові інструменти та важелі впливу, координуючи таким 

чином роботу усіх уповноважених органів влади, яка направлені на стабілізацію 

економічної ситуації в країні.  

Сформовано VAR-моделі оцінки впливу соціально-економічних показників на 

складові ЗТО регіону на основі 50 помісячних показників з 2008 по 2015 рік. Обрані 

вхідні дані характеризують економічний та демографічний стан Сумського регіону, 

фінансово-кредитні показники країни та світові ціни основних товарів.  

У відповідності до алгоритму (рис. 4), було визначено 4 вектори ендогенних 

змінних для кожної із складових ЗТО сумського регіону. Включені в них показники 

можуть бути поділений за рівнем формування. Першим є регіональний рівень 

Сумської області, до нього увійшли: експорт товарів (LExport_G), експорт послуг 

(LExport_St), імпорт товарів (LImport_Gt), імпорт послуг (LImport_S), обсяг 

реалізованої промислової продукції (LAIP), темп зростання індексу промислової 

продукції (LGR_IPI), темп зростання індексу сільськогосподарської продукції 

(LGR_IAP), доходи населення (LIncomes) та оптовий товарооборот підприємств 

(DLWTTE). До наступного, рівня країни, відносяться: кредити банків України 

(LCRED), відсоткова ставка по депозитах (LIR_DEPO), офіційний курс гривні до 

долара США (DLKurs_USD) та офіційний курс гривні до російського рубля 

(DLKurs_RUB). Остання група показників, що у заключному етапі алгоритму VAR-

моделі увійшли до вектору, представлена показниками світового рівня: світова ціна 

нафти «Brent» (DLWP_Brent), природнього газу (LWP_NG) та кукурудзи (DLWP_C).  
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Рисунок 5 – Методичний підхід до визначення взаємодії складових ФП 

України 

Показники фінансової 
стабілізації країни: 
номінальний ВВП, 
індекс споживчих цін 
(інфляція), інвестиції в 
довгострокові 
нефінансові активи, 
кінцеві споживчі 
витрати 
домогосподарств та 
сальдо ЗТО. 

Направлені на фінансову 
стабілізацію  

2 етап. Оцінка взаємодії складових фінансової політики 

Формами взаємодії:  
– Координація. Спільне регулювання органів 
влади та рівноправ’ям у прийнятті рішень;  
– Наслідування. Передбачає виділення 
лідера у поведінці та послідовника; 
– Неузгодженість. Базується на 
неузгодженості формування та реалізації 
обраної політики.  

Визначається на 2 рівнях 
взаємодії:  
1. Рівень операційної 
діяльності уповноважених 
органів; 
2. Рівень показників, що 
втілюють результати обраної 
політики; 
  

iii xy   10  

де,  yi – множина спостережень 
за змінною yi 

  xi – множина спостережень 
за факторами xi 

 β0, β1 – параметри зв’язку  
 

Характер 
впливу 

інструментів 

Номінальний 
ВВП 

Індекс 
споживчих цін 

Інвестиції в 
довгострокові 

нефінансові активи 

Кінцеві споживчі 
витрати 

домогосподарств 

Сальдо експортно-
імпортних 
операцій 

Стимулюючий 
МП, БП, ПП, 

БрП, ЗП 
МП, БП, ПП, 

БрП, ЗП 
МП, БП, ПП, БрП, ЗП 

МП, БП, ПП, БрП, 
ЗП 

МП, БП 

Стримуючий МП, БП БП, БрП, ЗП БП БП 
МП, БП, ПП, БрП, 

ЗП 

 
4 етап. Регресійний аналіз взаємозв’язку проміжних цілей складових фінансової політики 

Висновки 

У діяльності НБУ та Міністерства 
фінансів України є неефективна 

співпраця, яка стосується 
взаємодії проведення МП з БП і 
ЗП. У роботі самого міністерства 

також спостерігається 
неузгодженість, щодо 

використання фінансових 
інструментів та впливу на БП, ПП і 

ЗП. 

3 етап. Результати оцінка взаємодії складових фінансової політики 

Показники монетарної політики (МП): обмінний курс, облікова ставка, обсяг залучених 
депозитів, обсяг наданих кредитів, кредити надані шляхом проведення тендера, кредити 
овернайт, операції РЕПО та обсяг грошової бази.  
Показники бюджетної політики (БП): обсяг міжбюджетних трансфертів, обсяг 
державних закупівель, фінансування науки, профіцит (дефіцит) зведеного бюджету.  
Показники податкової політики (ПП): загальної суми податкових надходжень до 
бюджету, надходження від податку на додану вартість, від податку на доходи фізичних 
осіб, від податку на прибуток та митних платежів.  
Показники боргової політики (БрП): валовий зовнішній борг, зовнішній борг грошово-
кредитного регулювання, борг банків, інших секторів економіки та зовнішній борг за 
прямими інвестиціями (міжфірмовий борг).  
Показники зовнішньоторговельної політики (ЗП): експорт, імпорт товарів та послуг. 

1 етап. Формування інформаційної бази дослідження 

Складові фінансової політики дослідження 
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БП Неузгодженість ПП 

БП Координація БрП 

БП Неузгодженість ЗП 

ПП Координація БрП 

ПП Неузгодженість 3П 

БрП Координація 3П 

 

Гіпотеза про лідерство 
Міністерства Фінансів України 

Складові 
ФП 

Форма 
взаємодії 

Складові 
ФП 

МП 1 Неузгодженість БП 

МП 1 Координація ПП 

МП 1 Координація БрП 

МП 1 Наслідування ЗП 

МП 2 Наслідування БП 

МП 2 Координація ПП 

МП 2 Координація БрП 

МП 2 Наслідування ЗП 

 

Гіпотеза про лідерство 

Національного банку України 
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З урахуванням кожної складової ЗТО регіону було визначено наступні вектори 

ендогенних змінних для досліджуваної моделі: 

 













).DLWTTE ,DLWP_NG ,DLKurs_RUB ,LGR_IPI ,LCRED ,(LImport_S = y

);DLWTTE ,DLWP_C ,DLWP_Brent ,DLKurs_USD ,LIR_DEPO ,(LImport_G = y
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);DLWTTE ,DLWP_C ,DLWP_Brent ,DLKurs_USD ,LGR_IAP ,(LExport_G = y
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На основні отриманої VAR-моделей було проведено прогноз складових ЗТО 

Сумського регіону, який враховує оптимістичний, реалістичний та песимістичний 

сценарії розвитку на період з січня по вересень 2016 р. Отримані дані за 

оптимістичним прогнозом свідчать про потенційне зростання обсягів ЗТО 

Сумського регіону на кінець вересня 2016 р. на 41,4 % у порівнянні до вереснем 

2015 р. Розрахунок реалістичного та песимістичного прогнозу ЗТО регіону 

демонструє зменшення показника на 5,2 % та 44,3 % відповідно у порівнянні з 

аналогічним місяцем попереднього року.  

Встановлено, що для Сумської області основними напрямами позитивного 

впливу на ЗТО є розвиток економічного потенціалу та сільського господарства. 

Перший напрям полягає у створенні високотехнологічних виробництв та 

стимулюванні розвитку малого та середнього бізнесу, останній – у підвищенні рівня 

ефективності виробництва в аграрному секторі та розвитку сільських територій на 

периферії навколо малих міст. Застосування визначених напрямів буде сприяти не 

лише нарощенню ЗТО регіону, а і призведе до покращення його фінансового 

потенціалу. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення і вирішення науково-
прикладної задачі, що полягає в удосконаленні науково-методичних підходів та 
розробці практичних рекомендацій щодо розвитку ФП з урахуванням особливостей 
формування ЗТО регіонів країни.  

За результатами дисертаційної роботи зроблено наступні висновки: 
1. Визначено, що трактування поняття «фінансова політика» має базуватись 

на комплексній системі заходів, щодо виконання органами державної влади своїх 
обов’язків та функцій, які зосереджені на ефективному формуванні, розподілі та 
використанні фінансових ресурсів з метою досягнення поставлених цілей. 

2. Запропоновано новий підхід до трактування економічного змісту поняття 
«зовнішньоторговельний оборот регіону». На основі системного узагальнення 
ключових характеристик даної категорії визначено, що під ЗТО регіону варто 
розуміти сукупну вартість експортно-імпортних операцій, що здійснюють суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності на географічно та адміністративно виділеній 
території.  



15 

3. Удосконалено фінансовий механізм ЗТО за допомогою виділення окремих 
підсистем: організаційної та функціональної. Перша з яких відповідає за процес 
створення необхідних умов для реалізації ФП, а друга – за практичне виконання 
поставлених завдань. Даний розподіл сприяє виокремленню місця та ролі основних 
складових ФП, що дозволить забезпечити більш ефективне використання 
фінансових важелів та інструментів у регулюванні фінансового стану регіону та 
країни. 

4. Обґрунтовано, що оцінювання рівня фінансового потенціалу регіону 
доцільно здійснювати з урахуванням особливостей розвитку даної території, що 
включає потенційно важливі фактори його розвитку. Розрахунок здійснюється за 
допомогою інтегрального індексу, визначення якого передбачає використання 
дворівневої системи відбору релевантних показників.  

5. Визначено, що на формування показників ЗТО регіону здійснює вплив 
обумовлена кількість факторів. Здійснено систематизацію теоретичних підходів 
щодо виокремлення факторів впливу на ЗТО регіону за рівнем прояву, до яких 
відносяться: підприємство, регіон, країна та світ. Що дозволяє визначити чинники 
ЗТО та розробити методи впливу в залежності від рівня прояву.  

6. З метою визначення впливу соціально-економічних факторів різного рівня 
прояву на складові ЗТО регіону розроблено алгоритм розрахунку, який визначає 
швидкість передачі імпульсів кількісних та якісних показників на динаміку 
експортно-імпортних операцій регіону. Даний підхід базується на визначенні 
причинно-наслідкових зв’язків інформаційних даних ЗТО регіону з кількісними та 
якісними факторами впливу. Що дозволяє формувати та реалізовувати ФП країни 
таким чином, аби забезпечити нарощення ЗТО, результати якого сприятимуть 
зростанню рівню фінансового потенціалу регіонів країни. 

7. Зазначено, що функціонування ФП слід визначати з урахуванням 
особливостей її складових: монетарної, бюджетної, податкової, боргової та 
зовнішньоторговельної політик. Проте, зазначені складові мають власні цілі і 
завдання, які можуть мати суперечливий характер та неузгодженість у 
інформаційному забезпеченні та використанні різних фінансових інструментів. 
Тому, було обґрунтовано механізм оцінки взаємозв’язку проміжних цілей 
зазначених складових. Даний механізм було реалізовано за допомогою регресійного 
аналізу, результати якого можуть бути використані для узгодження формування та 
реалізації зазначених складових ФП. 

8. Доведено, що стратегія ФП країни має враховувати результативність 
здійснення ЗТО на рівні регіону, що забезпечить індивідуальний підхід до 
управління його фінансовим потенціалом. Для цього важливим є побудова прогнозу 
з урахуванням диференціації за песимістичним, реалістичним та оптимістичним 
підходами, що дозволить визначити оптимальний набір фінансових інструментів та 
важелів, які будуть сприяти стабілізації економіки регіону та країни в цілому. 
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АНОТАЦІЯ 
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спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Сумський державний 
університет, Суми, 2016. 

У дисертації узагальнено економічну сутність, види та класифікацію 
фінансової політики держави. Досліджено необхідність та роль 
зовнішньоторговельного обороту регіону у реалізації фінансової політики. 
Розглянуто фінансовий механізм зовнішньоторговельного обороту як складової 
фінансової політики. Проаналізовано соціально-економічний стан регіону в 
контексті реалізації фінансової політики. Проведено оцінку динаміки розвитку 
зовнішньоторговельного обороту регіону. Розроблено науково-методичні засади 
дослідження впливу зовнішньоторговельного обороту на фінансовий потенціал 
регіону. Визначено перспективи розвитку фінансової політики з урахуванням 
зовнішньоторговельного обороту регіонів країни. Обґрунтовано науково-
методичний підхід реалізації фінансової політики на основі моделювання 
зовнішньоторговельного обороту регіону. Сформовано прогноз 
зовнішньоторговельного обороту регіону в контексті реалізації фінансової політики. 

Ключові слова: фінансова політика, зовнішньоторговельний оборот регіону, 

фінансовий потенціал регіону, фінансовий механізм, експорт, імпорт. 
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Савицкая О. И. Развитие финансовой политики с учетом особенностей 
формирования внешнеторгового оборота регионов страны. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Сумской государственный 
университет, Сумы, 2016. 

В диссертации обобщена экономическая сущность, виды и классификация 
финансовой политики государства. Исследованы необходимость и роль 
внешнеторгового оборота региона в реализации финансовой политики страны. 
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Рассмотрен финансовый механизм внешнеторгового оборота как составляющий 
финансовой политики.  

Усовершенствован финансовый механизм внешнеторгового оборота 
посредством выделения отдельных подсистем: организационной и функциональной. 
Первая, из которых, отвечает за процесс создания необходимых условий для 
реализации финансовой политики, а вторая – за практическое выполнение 
поставленных задач. Проведена оценка финансового состояния региона в контексте 
реализации финансовой политики. Обосновано проведение оценки уровня 
финансового потенциала региона с помощью интегрального индекса, который 
обеспечит включение потенциально важных факторов в развитии региона. 
Исследовано современное состояние внешнеторгового оборота региона.  

Разработаны научно-методические основы оценки воздействия 
внешнеторгового оборота на финансовый потенциал региона. Представлен научно-
методический подход к оценке влияния социально-экономических факторов на 
внешнеторговый оборот региона, он определяет скорость передачи импульсов на 
динамику экспортно-импортных операций региона. Данный подход базируется на 
определении причинно-следственных связей информационных данных 
внешнеторгового оборота региона с учетом количественных и качественных 
факторов воздействия. Это позволяет формировать и реализовывать финансовую 
политику страны таким образом, чтобы сохранить и обеспечить рост финансового 
потенциала ее регионов.  

Обосновано механизм оценки взаимосвязи промежуточных целей монетарной, 
бюджетной, налоговой, долговой и внешнеторговой политик, результаты которого 
могут быть использованы для согласования формирования и реализации, указанных 
составляющих финансовой политики. Определены перспективы развития 
финансовой политики с учетом внешнеторгового оборота регионов страны. 
Сформирован прогноз внешнеторгового оборота региона в контексте реализации 
финансовой политики с позиции, которая позволит определить оптимальный набор 
финансовых инструментов и рычагов, которые будут способствовать стабилизации 
экономики региона и страны в целом.  

Ключевые слова: финансовая политика, внешнеторговый оборот региона, 
финансовый потенциал региона, финансовый механизм, экспорт, импорт. 

SUMMARY 

Savytska O. I.  Development of the financial policy in consideration of the features 
of forming the foreign trade turnover of regions. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economic science, specialty 08.00.08 – Money, 
finance, and credit. – Sumy State University, Sumy, 2016. 

In the thesis economic nature, types and classification of financial policy of the state 
are summarized. The necessity and role of foreign trade turnover of the region in the 
implementation of financial policies are investigated. Financial mechanism of foreign 
trade turnover as a part of financial policy is considered. The social and economic 
situation of the region in the context of financial policies is analyzed. An assessment of the 
dynamics of foreign trade turnover of a region is estimated. Methodical principles of 
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assessing the impact of foreign trade turnover on the financial potential of the region are 
developed. The prospects of development of financial policies based on foreign trade 
turnover of the country are determined. Scientific and methodical approach of 
implementation of financial policies based on the modeling of foreign trade turnover of the 
region is proved. The forecast of foreign trade turnover of the region in the context of 
financial policies is formed. 

Keywords: financial policy, foreign trade turnover of a region, financial potential of 

a region, financial mechanism, export, import. 
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