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потрапляють на погашення тіла кредиту, у такому разі найвигідніше закрити 

кредит в цей термін. Потім встановлюється ставка на рівні ставки за 

депозитами для фізичних осіб (нині приблизно 21%) та додається 1-3% . 

Банки проводять аналіз ймовірності неповернення позичальником 

виданих кредитів на всіх стадіях кредитного процесу. Це відбувається у 

вигляді постійного та всебічного контролю за виконанням позичальником 

умов кредитного договору, цільовим використанням кредитних коштів, 

якісною характеристикою предмета забезпечення кредиту і зміною 

фінансового стану позичальника.  

Основною метою такого контролю має бути зниження ризику 

невиконання кредитних зобов’язань, забезпечення стабільної сплати 

щомісячних платежів за кредитом та нарахованих процентів. 

Таким чином реструктуризація кредитних зобов’язань - вимушений та 

необхідний крок у складній економічній ситуації. Це сприяє утримуванні 

стабільних позицій банківської системи протягом тривалого часу, збереженні 

клієнтської бази, отриманні доходу на протязі довшого періоду. При 

виникненні «проблемних» кредитів банк зобов’язаний формувати резерви, 

що є не вигідним, оскільки виникає необхідність збільшення статутного 

капіталу. Отже, реструктуризація є дієвим інструментом відновлення 

платоспроможності позичальника та механізмом уникнення банківського 

банкрутства. 

 

ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

доцент Кобушко І.М., студентка групи Ф-21 Оголь О.О. 

Сумський державний університет (Україна) 

 

Враховуючи залежність місцевих бюджетів від міжбюджетних трансферів 

з Державного бюджету, виникла негайна потреба у реалізації на практиці 

принципу податкової децентралізації у міжбюджетних відносинах. 

Актуальним завданням для України на сьогодні є збільшення доходів 

місцевих бюджетів, що може вирішити процес децентралізації фінансових 

ресурсів держави. 

Реформа системи взаємовідносин між рівнями влади дає можливість 

вирішити деякі питання податкової децентралізації Але існує безліч 

невирішених проблем: низький доходний потенціал місцевих бюджетів, 

недоліки існуючої адміністрації податків, системи міжбюджетних 

трансфертів, недосконала територіально-адміністративна структура, 

обмежений доступ органів місцевої влади до запозичень, занадто 

централізоване управління видатками. Тож, до передумов податкової 

децентралізації можна віднести необхідність реформування податкової 

системи, вдосконалення розподілу податкових надходжень між бюджетами 
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та запровадження належної реалізації принципів субсидіарності в Україні. 

Виділимо основні напрями посилення фінансової спроможності органів 

місцевого самоврядування: 
1. Надійні фінансові джерела надходження. На певній території мають 

стягуватись податки, які не можуть перекладатись на жителів інших регіонів, 

тобто база оподаткування таких податків не має значної мобільності.  

2.Базування на принципі еквівалентності, виходячи з якого, до податкових 

доходів місцевих бюджетів слід віднести податок на доходи фізичних осіб, 

податок на прибуток підприємств, єдиний податок, податок на нерухомість.  

3. Зміна системи розподілу ПДФО між місцевими бюджетами. Доцільно 

передавати ПДФО не за місцем здійснення діяльності працівника, а за місцем 

проживання платника податку. 
Позитивні аспекти впровадження податкової децентралізації: підвищення 

самостійності місцевих органів влади, створення умов для відповідального 

виконання органами місцевого самоврядування функцій публічної влади, 

максимальне врахування уподобань та інтересів громадян щодо місцевих 

суспільних благ і послуг, ефективне використання бюджетних ресурсів, 

підвищення суспільного добробуту. 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ 

ЕКСТЕРНАЛІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

здобувач Козлов Д. В. 

Сумський державний університет (Україна) 
 

В сучасних умовах інтерналізація екстерналій є однією з складових 

сталого розвитку підприємства та економіки в цілому. Особливістю сталого 

розвитку підприємства крім іншого є наявність екстерналій як зовнішніх 

наслідків в умовах ринку, які потребують обліку та контролю з подальшою 

інтерналізацією, тобто їх трансформації до внутрішніх витрат підприємства. 

Теоретично екстерналії сталого розвитку підприємства можуть бути 

знівельовані або ринковими інструментами, або за допомогою держави. 

Відповідно, державні інструменти можна поділити на адміністративні та 

фінансово-економічні. 

Адміністративні інструменти інтерналізації екстерналій насамперед 

складаються з розробки та використання стандартів, зокрема таких як 

стандарти якості навколишнього середовища, стандарти впливу на 

навколишнє середовище, технологічні стандарти, стандарти якості продукції, 

та, як наслідок, видача екологічних сертифікатів, дозволів, ліцензій. 

Передбачається, що господарюючому суб‘єкту встановлюють правила, яких 

він має дотримуватися. Ці інструменти повністю базуються на принципах 

прямого державного регулювання та мають широку сферу застосування. 

З метою запобігання виникненню негативних екологічних екстерналій 


