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1. Анотація. Розробка науково-методичних основ фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських 

територій в умовах підвищення самостійності регіонів. 

2. Проблематика дослідження  

– мета роботи - Сформувати методичні рекомендації та науково-практичні пропозиції щодо формування ефективної 

системи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності 

регіонів; 

– об’єкт дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин пов’язаних з формуванням ефективної системи 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів; 

– предмет дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання формування ефективної системи фінансового 

забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів;; 

– загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма – це формування ефективної системи 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності 

регіонів;. 

3. Очікувані наукові результати виконання проекту: 

- отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати концепції, теорії, нові методи тощо; 

- порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня. 

4. Очікуване використання отриманих результатів: 

- при підготовці спеціалістів та магістрів; 

- при підготовці кандидатів та докторів наук; 

- при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях; 

- при підготовці публікацій у фахових виданнях України; 

- при підготовці публікацій в журналах; 



- при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України); 

- при розробці та впроваджені нових циклів практичних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;  

- при здійснені консультаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників; 

- при впровадженні у виробничий процес. 
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№ п/п Назва теми, завдання 
Керівник теми, 

виконавці 

Термін 

виконання 

Орієнтов

ана 

кошт. 

вартість, 

тис. грн. 

Форма представлення 

закінченої НТП 

Техніко-економічне 

обґрунтування 

(очікувана ефективність) 
поча-

ток 

закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

формування ефективної 

фінансової політики 

щодо розвитку і 

стимулювання 

підприємницької 

діяльності в аграрному 

секторі економіки 

Яцух О.О.,  

Трусова Н.В., 

Захарова Н.Ю., 

Цап В.Д. 

Демченко І.В. 

Косторной С.В., 

Сенік В.М., 

Аблязова Є.З., 

Дмитров М.І. 

2016 2020  

Методичні рекомендації 

формування ефективної 

фінансової політики щодо 

розвитку і стимулювання 

підприємницької діяльності в 

аграрному секторі економіки 

Розвиток суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, зміцнення їх 

фінансової стійкості та 

підвищення самостійності 

регіонів. 

6.2 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

щодо фінансового 

забезпечення органів 

місцевого 

самоврядування 

сільських територій 

регіону 

Яцух О.О.,  

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 

2016 2020  

Методичні рекомендації щодо 

фінансового забезпечення 

органів місцевого 

самоврядування 

Забезпечення соціально-

економічного розвитку 

територій. 

6.3 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

інвестиційного 

забезпечення розвитку 

підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

регіону 

Яцух О.О.,  

Радченко Н.Г., 

Якушева І.Є.,  

Рубцова Н.М., 

Чкан І.О. 

2016 2020  

Методичні рекомендації щодо 

інвестиційного забезпечення 

розвитку підприємницької 

діяльності аграрного сектору 

економіки та сільських 

територій регіону 

Збільшення інвестиційних 

потоків та підвищення 

ефективності їх залучення 

Керівник програми, зав. кафедрою «Фінанси і кредит», 

к.е.н., доцент                 О.О. Яцух 



№ з/п Назва теми, завдання 
Керівник теми, 

виконавці 

Термін виконання Орієнтовна 

кошт. 

вартість, 

тис.грн 

Форма 

представлення 

закінченої НТП 

Техніко-економічне 

обґрунтування 

(очікувана 

ефективність) 
початок закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

формування ефективної 

фінансової політики щодо 

розвитку і стимулювання 

підприємницької діяльності 

в аграрному секторі 

економіки 

Яцух О.О.,  

Трусова Н.В., 

Захарова Н.Ю., 

Цап В.Д. 

Демченко І.В. 

Косторной С.В., 

Сенік В.М., 

Аблязова Є.З., 

Дмитров М.І. 

2016 2020  

Методичні 

рекомендації 

формування 

ефективної 

фінансової політики 

щодо розвитку і 

стимулювання 

підприємницької 

діяльності в 

аграрному секторі 

економіки 

Розвиток суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, зміцнення їх 

фінансової стійкості та 

підвищення 

самостійності регіонів. 

6.1.1 

Розробити та опрацювати 

методичні підходи щодо 

ефективності фінансової 

політики держави та 

інструментів її реалізації в 

аграрному секторі 

економіки 

Яцух О.О., 

Цап В.Д. 

Дмитров М.І. 

2016 2016 

 Методика 

дослідження 

ефективності діючої 

фінансової політики 

держави та 

інструментів її 

реалізації в 

аграрному секторі 

економіки 

 

6.1.2 

Розробити та опрацювати 

методику дослідження рівня 

фінансової безпеки 

підприємницьких структур в 

аграрному секторі 

економіки 

Яцух О.О., 

Захарова Н.Ю., 

Демченко І.В. 

2016 2016 

 Методика 

дослідження рівня 

фінансової безпеки 

підприємницьких 

структур в 

аграрному секторі 

економіки 

 

6.1.3 
Розробити та опрацювати 

методичні підходи щодо 

Косторной С.В., 

Сенік В.М., 
2016 2016 

 Методика оцінки 

впливу змін в 

 



оцінки впливу змін в 

системі оподаткування на 

фінансові показники 

підприємств аграрного 

сектору економіки 

Аблязова Є.З. системі 

оподаткування на 

фінансові показники 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки 

6.1.4 

Оцінити та проаналізувати 

рівень ефективності 

фінансової політики 

держави та інструментів її 

реалізації в аграрному 

секторі економіки 

Яцух О.О., 

Цап В.Д. 

Дмитров М.І. 

2017 2018 

 Оцінка рівня 

ефективності 

фінансової політики 

держави та 

інструментів її 

реалізації в 

аграрному секторі 

економіки 

 

6.1.5 

Оцінити та проаналізувати 

формування фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарських 

підприємств 

Трусова Н.В. 2016 2016 

 Аналіз формування 

фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарськ

их підприємств 

 

6.1.6 

Оцінити та проаналізувати 

рівень фінансової безпеки 

підприємницьких структур в 

аграрному секторі 

економіки 

Яцух О.О., 

Захарова Н.Ю., 

Демченко І.В. 

2017 2018 

 Аналіз рівня 

фінансової безпеки 

підприємницьких 

структур в 

аграрному секторі 

економіки 

 

6.1.7 

Оцінити та проаналізувати 

вплив змін в системі 

оподаткування на фінансові 

показники підприємств 

аграрного сектору 

економіки 

Косторной С.В., 

Сенік В.М., 

Аблязова Є.З. 

2017 2018 

 Оцінка та аналіз 

впливу змін в 

системі 

оподаткування на 

фінансові показники 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки 

 

6.1.8 Розробити методичні Яцух О.О., 2019 2020  Методичні  



рекомендації щодо 

вдосконалення діючої 

фінансової політики 

держави та інструментів її 

реалізації в аграрному 

секторі економіки 

Цап В.Д. 

Дмитров М.І. 

рекомендації щодо 

удосконалення 

діючої фінансової 

політики держави та 

інструментів її 

реалізації в 

аграрному секторі 

економіки 

6.1.9. 

Розробити методичні 

рекомендації щодо 

формування фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарських 

підприємств 

Трусова Н.В. 2019 2020 

 Рекомендації щодо 

формування 

фінансового 

потенціалу 

сільськогосподарськ

их підприємств 

 

6.1.10 

Запропонувати та 

обґрунтувати заходи 

зміцнення фінансової 

безпеки підприємницьких 

структур в аграрному 

секторі економіки 

Яцух О.О., 

Захарова Н.Ю., 

Демченко І.В. 

2019 2020 

 Рекомендації щодо 

підвищення рівня 

фінансової безпеки 

підприємницьких 

структур в 

аграрному секторі 

економіки 

 

6.1.11 

Розробити методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення системи 

оподаткування підприємств 

аграрного сектору 

економіки 

Косторной С.В., 

Сенік В.М., 

Аблязова Є.З. 

2019 2020 

 Методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення 

системи 

оподаткування 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки 

 

6.2 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

щодо фінансового 

забезпечення органів 

місцевого самоврядування 

Яцух О.О., 

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 

Сизоненко О.В. 

2016 2020  

Методичні 

рекомендації щодо 

фінансового 

забезпечення органів 

місцевого 

Забезпечення 

соціально-економічного 

розвитку територій. 



сільських територій регіону самоврядування 

6.2.1 

Розробити та опрацювати 

методичні підходи щодо 

оцінки фінансового стану 

розвитку сільських 

територій  

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 
2016 2016 

 Методичні 

рекомендації щодо 

оцінки фінансового 

стану розвитку 

сільських територій 

 

6.2.2 

Дослідити та опрацювати 

особливості реформи 

місцевого самоврядування 

та територіальної організації 

влади в Україні 

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 

Сизоненко О.В. 

2017 2018 

 Оцінка і аналіз 

реформи місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади в 

Україні 

 

6.2.3 

Розробити методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення механізму  

фінансового забезпечення 

розвитку сільських 

територій 

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 
2019 2020 

 Методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення 

механізму 

фінансового 

забезпечення 

розвитку сільських 

територій 

 

6.3 

Розробити науково-

методичні рекомендації 

інвестиційного забезпечення 

розвитку підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій регіону 

Яцух О.О.,  

Радченко Н.Г., 

Якушева І.Є.,  

Рубцова Н.М., 

Чкан І.О. 

2016 2020  

Методичні 

рекомендації щодо 

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку 

підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

регіону 

Збільшення 

інвестиційних потоків 

та підвищення 

ефективності їх 

залучення 

6.3.1 

Дослідити та опрацювати 

методичні підходи щодо 

оцінки рівня інвестиційного 

забезпечення розвитку 

Радченко Н.Г., 

Якушева І.Є.  
2016 2016  

Методика 

дослідження рівня 

інвестиційного 

забезпечення 

 



підприємницької діяльності 

аграрного сектору 

економіки та сільських 

територій 

розвитку 

підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

6.3.2 

Розробити та опрацювати 

методичні підходи щодо 

оцінки страхового захисту 

підприємств аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

Рубцова Н.М., 

Чкан І.О. 
2016 2016  

Методика 

дослідження оцінки 

страхового захисту 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки та 

сільських територій 

 

6.3.3 

Оцінити та проаналізувати  

рівень інвестиційного 

забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності 

аграрного сектору 

економіки та сільських 

територій 

Радченко Н.Г.,  

Якушева І.Є. 
2017 2018  

Оцінка та аналіз 

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку 

підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

 

6.3.4 

Оцінити та проаналізувати  

рівень страхового захисту 

підприємств аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

Рубцова Н.М., 

Чкан І.О. 
2017 2018  

Оцінка та аналіз 

страхового захисту 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки та 

сільських територій 

 

6.3.5 

Розробити методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення механізму  

інвестиційного забезпечення 

розвитку підприємницької 

діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

Радченко Н.Г.,  

Якушева І.Є. 
2019 2020  

Методичні 

рекомендації щодо 

удосконалення 

механізму  

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку 

підприємницької 

 



діяльності аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

6.3.6 

Розробити методичні 

рекомендації щодо 

підвищення ефективності 

страхового захисту 

підприємств аграрного 

сектору економіки та 

сільських територій 

Рубцова Н.М., 

Чкан І.О. 
2019 2020  

Методичні 

рекомендації щодо 

підвищення 

ефективності 

страхового захисту 

підприємств 

аграрного сектору 

економіки та 

сільських територій 

 

 


