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9. Визначення порядку реалізації кредитної діяльності. 
10. Формування кредитної стратегії банку. 
11. Визначення принципів прийняття управлінських рішень при здійсненні кредитної 

діяльності та видачі кредитів. 
12. Визначення інструментів запобігання кредитним ризикам. 
13. Формування кредитної тактики. 
Таким чином, запропонований підхід прибирає неузгодженість у теоретичних 

трактуваннях основних понять з кредитного планування та дозволяє кредитним 
менеджерам чітко організовувати ефективну роботу в цьому напрямі. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Інвестиційна привабливість компанії і його цінних паперів грунтується не тільки на 
визначенні його поточного стану і перспектив розвитку, але також залежить від безлічі 
внутрішніх і зовнішніх факторів, які здатні надавати прямий або опосередкований вплив на 
його оцінку. 

В даний час існує досить велика кількість підходів до визначення інвестиційної 
привабливості як окремо взятої компанії, так і її цінних паперів. У переважній більшості 
дані підходи ґрунтуються на розгляді результатів діяльності компанії, які відображені в 
фінансових звітах. Однак, слід зауважити, що такі підходи використовують ретроспективну 
інформацію і часто не враховують вплив зовнішніх факторів (наприклад, 
конкурентоспроможність, планована діяльність і т. п.). Отже, на наш погляд, з метою більш 
об’єктивного визначення та аналізу інвестиційної привабливості слід вивчати не тільки сам 
об’єкт (компанію або його цінні папери), але також і вплив зовнішнього середовища і 
прогнозів щодо зміни їх ключових характеристик. Так, наприклад, зміною ключових 
характеристик для компанії може виступати – уявлення для споживачів інноваційного 
продукту, а для цінних паперів – зміна їх рівня ліквідності та обсягу торгів. 

В даний час з метою визначення інвестиційної привабливості підприємств і цінних 
паперів (особливо боргових) різними рейтинговими агентствами (наприклад, Standard & 
poor’s, Moody’s, Value line і ін.) присвоюються їм оціночні характеристики. Дані рейтинги 
залежать і формуються від впливу величезної кількості різноманітних внутрішніх і 
зовнішніх факторів на різні аспекти діяльності компанії і його цінних паперів. При цьому 
слід зазначити, що вплив окремо взятого фактора може позначатися як в позитивну, так і в 
негативну сторону на фінансово-господарської діяльності підприємства. Крім того, існує 
певний проміжок часу між появою фактора і реакцією, і силою його сприйняття, які в 
кожному окремо взятому випадку буде різними. 
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Таким чином, можна запропонувати наступний узагальнений підхід до визначення 
інвестиційної привабливості компанії і його цінних паперів: 

1. Оцінка поточного рівня інвестиційної привабливості компанії і його цінних паперів 
на основі заданих базових критеріїв. 

2. Виявлення та оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на діяльність 
компанії і ринкові показники цінних паперів. 

3. Оцінка тимчасового лага між зміною ключових показників і зміною оцінки 
інвестиційної привабливості. 

4. Прогнозування зміни інвестиційної привабливості компанії і його цінних паперів від 
зміни внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Таким чином, підхід до визначення інвестиційної привабливості об’єкта повинен 
розглядатися не тільки на розгляді його поточного стану, але також враховувати вплив 
різних внутрішніх і зовнішніх факторів, а також їх зміна в майбутньому. 
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств є одним із важливих і в 
той же час складним питанням податкової системи України. Специфіка аграрної галузі 
вимагає особливих підходів до оподаткування суб’єктів господарювання цього сектору 
економіки. Функціонування ефективного аграрного сектору можливе в результаті надання 
йому різноманітної державної підтримки, що передбачає перш за все існування пільг при 
оподаткуванні. Проте, розвиток економічних відносин країни у напрямі зближення з 
Європейським Союзом зумовлює поступове приведення норм податкового законодавства 
до загальноєвропейських вимог. Однією із цих вимог є зменшення та реструктуризація 
державної підтримки сільськогосподарських підприємств у сфері оподаткування. 

Варто відмітити, що для сільськогосподарських товаровиробників були відмінені пільги 
по податку на додану вартість, натомість аграрії отримують державну підтримку, 
яка Постановою Кабінету Міністрів України  Про затвердження Порядку розподілу 
бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році  № 83 від 08.02.2017 року. Дана 
постанова визначає методику розподілу бюджетної дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції [1]. 

Державною програмою на 2017 рік передбачено дотації у розмірі 4 млрд грн. Бюджетна 
дотація надається за умови, що питома вага вартості таких товарів становить не менше 75 % 
вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 звітних податкових 
періодів сукупно, і які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна 
дотація, включені в Реєстр одержувачів бюджетної дотації. Право на отримання бюджетної 
дотації для розвитку і стимулювання виробництва аграрної продукції, мають підприємства, 
які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, 
тютюну та цукрових буряків та є платниками податку на додану вартість [2]. 

Аналізуючи виплати бюджетних дотацій у 2017 році, варто відмітити, що значна частка 
припадає на галузь птахівництва. Частка підприємств галузі птахівництва у лютому-травені 
2017 року отримали 62,5 % бюджетних дотацій: із виплачених загалом 1324 млн грн. 
дотацій птахівникам спрямовано майже 828 млн грн. 

Варто відмітити, що найбільший обсяг бюджетних дотацій у 2017 році було виплачено 
ТОВ  Вінницька птахофабрика  – 583 млн грн. або 14,7 % загального обсягу дотацій. В 


