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ГОЛОВНІ ТРЕНДИ БАНКІВСЬКОГО 
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Трансформаційні економічні зміни та фінансові дисбаланси, що 

відбуваються в економічній та фінансовій системі України вимагають 

значного переосмислення сутності та інструментів забезпечення фінансування 

діяльності економічних суб’єктів. 

Концептуальною складовою нової моделі економіки, яка забезпечує 

розвиток та конкурентоспроможність за умов глобалізаційних процесів, 

притаманних світовій економіці, є економіка знань. Це нова економічна 

модель, яка ґрунтується на системному поєднанні знань людини й економіки 

та створює умови для інноваційного розвитку.  

Організація кредитних відносин аграрної галузі значною мірою визначає 

функціонування та розвиток сільського господарства, як стратегічної галузі та 

локомотива національної економіки. В умовах обмеженості власних 

фінансових ресурсів та складності залучення зовнішніх фінансових ресурсів, 

банківський кредит відіграє вагому роль у забезпеченні інноваційного 

розвитку сільськогосподарських підприємств та їх економічного зростання. 

Проте, результативність процесу кредитування визначається сукупністю 

чинників: нормативно-правове забезпечення, регуляторна діяльність 

Національного банку України, забезпеченість довгостроковими фінансовими 

ресурсами, методи та інструменти управління кредитними ризиками, механізм 

повернення довгострокових кредитів.  
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Фінансову ситуацію в аграрній галузі ускладнює обмеженість доступу до 

кредитних ресурсів для вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Негативним чинником, що ускладнює процес кредитування є фінансовий стан 

банківської системи в Україні протягом останніх років. Також специфічні 

галузеві особливості, притаманні сільськогосподарському виробництву необ- 

хідно враховувати в процесі кредитування сільськогосподарських підприємств.  

Фінансове забезпечення діяльності аграрних формувань знаходиться у 

нерозривному зв’язку із галузевою специфікою їх діяльності, що впливає 

визначальною мірою на особливості формування фінансових ресурсів, 

здійснення їх нагромаджень, напрями використання. Динамізм фінансових 

ресурсів в процесі функціонування аграрних формувань, їх багатогранна та 

різноаспектна економічна будова створюють чимало труднощів щодо 

забезпеченості та ефективного використання фінансових ресурсів за сучасних 

фінансових реалій як глобального, так і локального рівнів [4].  

Особливого системного підходу та застосування специфічних фінансових 

інструментів потребує питання кредитування інноваційної діяльності. 

Кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

потребує формування банками адекватної кредитної політики, яка б 

враховувала галузеві особливості виробничого відтворення та існуючі ризики. 

В Законі України «Про інноваційну діяльність», зазначені джерела 

фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти державного бюджету; 

кошти місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих державних і 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені 

кошти суб’єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і 

юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством [5]. 

Впровадження інноваційних проектів супроводжується значними 

фінансовими, технічними та підприємницькими ризиками. При цьому 

прибутковість ефективного інноваційного продукту часто буває дуже 

високою. Тому держава повинна забезпечити надання підтримки інноваційно-

активним підприємствам. Для цього необхідно впровадити різноманітні 

інструменти державного стимулювання, що забезпечить підтримку розвитку 

інноваційної діяльності [2]. 

Досвід економічно розвинутих країн уможливлює наявність таких 

принципів фінансування інноваційної діяльності: чітка цільова орієнтація на 

швидке й ефективне впровадження сучасних науково-технічних інновацій; 

різноманітність джерел фінансування; обґрунтованість та юридична 

захищеність методів акумуляції коштів; гнучкість системи фінансування всіх 

етапів життєвого циклу інновацій [4]. 

Система пільгового кредитування аграрної галузі функціонує в Україні з 

2003р. Особливістю цієї системи є надання кредитів з частковим погашенням 

кредитних ставок за рахунок коштів Державного бюджету [4]. Загалом 

програмою державного пільгового кредитування скористалися у 2015 році  

630 сільськогосподарських підприємств, а у 2016 р. понад 500 [6]. 

Очевидно, що розбудова інноваційної економіки в АПК потребує значних 

ресурсів, зокрема достатнього обсягу фінансового забезпечення пріоритетних 
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напрямів аграрного виробництва, що неможливо без оптимізації формування 

та ефективного використання фінансових потоків аграрної сфери [4]. 

Надзвичайно важливого значення в інноваційній діяльності 

сільськогосподарських підприємств набуває фінансова забезпеченість 

кредитними ресурсами. Оскільки від своєчасності та стабільності доступного 

фінансування, визначальною мірою залежить інноваційний розвиток, 

прибутковість і конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств.  
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МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
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У сучасних нестабільних економічних умовах розвитку ринкових відносин 

фінансова стійкість підприємства набуває першочергового значення. У зв’язку 

з цим підвищується роль проведення фінансового аналізу, здійснення якого 

дозволяє виявити слабкі місця в роботі підприємства і своєчасно зреагувати на 

зміни у зовнішньому середовищі, шляхом прийняття коригувальних заходів, 

необхідних для виживання на ринку в умовах конкурентної боротьби. 


