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У збірнику тез доповідей висвітлю ю ться результати наукових дослідж ень з актуальних питань
економіки, обліку, фінансів та права.
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового
господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою;
економіки та управління підприємствами; цілей сталого розвитку та молоді в Україні; національної безпеки і
оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки
сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового
забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної
економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів,
банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці;
економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та
адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та
трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку
адміністративного та митного права в Україні та світі.
В идання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів держ авного управління,
студентів вищ их навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників держ авного сектору
економ іки та суб'єктів підприємницької діяльності.
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УДК 658.27
Мазур А. Г.
д. е. н., професор кафедри аграрного менеджменту,
Вінницький національний аграрний університет,
Мазур К. В.
к. е. н., доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту,
Вінницький національний аграрний університет,
Гонтарук Я. В.
асистент кафедри аграрного менеджменту,
Вінницький національний аграрний університет
СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Сучасний стан фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств є
наслідком складних економічних перетворень в сфері кредитування. З переходом від
планової до ринкової економіки еволюція економічних механізмів фінансування аграрних
підприємств України пройшла складний шлях.
Слід зазначити, що джерела фінансування підприємств аграрного сектору економіки
підаються науковому методу класифікації і поділяються на традиційні і нетрадиційні (рис. 1).
Із зазначеного переліку традиційних джерел найважливішими є формування
фінансових ресурсів за рахунок власних накопичень та державного фінансування. Із
нетрадиційних джерел - кредитування за рахунок іноземних банків.

Рис. 1. Джерела фінансування аграрного виробництва
Соціально-економічні та політичні фактори, що впливають на сільське господарство
України зумовлюють:
-хронічну техніко-технологічну відсталість сільського господарства в порівнянні з
рівнем її в національній економіці, що породжує постійну потребу в значних інвестиційних
ресурсах, в т. ч. і кредитах;
- надмірний моральний і фізичний знос засобів виробництва, що визиває потребу в
значних довгострокових інвестиціях;
- диспаритет цін та нееквівалентність міжгалузевого обміну, що призводить до
заниження обсягу виручки і втрати доходів галузі [96, с. 87 - 88].
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Зазначені особливості галузі сільського господарства призводять до здійснення
фінансування виробничої діяльності підприємств переважно повністю за рахунок коштів
власних джерел, що нерівномірно і в недостатньому обсязі створюються відносно до
потреб. Відсутність же у сільськогосподарських підприємств ліквідної кредиторської
застави та висока ризиковість виробництва (внаслідок залежності його від примх в
природно-кліматичних умов) зумовлюють непривабливість галузі для кредиторів.
Основні переваги та недоліки нетрадиційних методів кредитування вказані в табл. 1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки основних нетрадиційних форм кредитування
інвестиційно-інноваційної діяльності аграїрних підприємств
Факторинг

|

Форфейтинг
Переваги
Отримання «живих грошей» Зменшення кредитного ризику
замість
дебіторської
заборгованості
Фінансування без застави та без Мінімізація валютних ризиків
цільового використання

Лізинг
Мінімальний пакет документів для
укладання лізингової угоди
Лізинг
дає
змогу
спочатку
випробувати
машини,
а
потім
закупити їх, а обладнання в сезонних
галузях орендувати лише на час його
експлуатації
зміни Лізинг не вимагає поручительства

Єдині
стандарти
прийняття Мінімізація
ризику
рішення (протягом 5 робочих процентних ставок
днів з моменту подачі пакету
документів)
Скорочений пакет документів
Поліпшення
ліквідності Лізинг
не
має
обмежень
за
(платоспроможності)
територіальним
розміщенням
лізингоотримувача або за формою
власності
Тарифи
по
факторинговому
Лізинг посилює конкуренцію між
банками та лізинговими компаніями,
фінансуванню нижчі порівняно з
тарифами по кредитам
знижує вплив на позичковий відсоток,
що стимулює приплив капіталів у
виробничу сферу
Недоліки
Дебітори
клієнта
повинні Вірогідність того, що експортер На підготовку фінансової лізингової
відповідати
критеріям,
які може не знайти гаранта або аваліста, угоди може знадобитися більше часу,
який би задовольняв
ніж на підготовку контракту на
диктує банк-фактор
форфейтера
купівлю
Наявність
суперечностей
в Необхідність підготувати документи Процедуру для укладення договору
нормативних актах з питання у такий спосіб, щоб на експортера лізингу потребує стати на облік у
оподаткування
факторингових не було регресу у разі банкрутства Державній комісії з регулювання
фінансових
послуг,
що
операцій в Україні. Проте гаранта або аваліста, а також ринків
відсутність чітких норм дозволяє необхідність знати законодавство особливо складно для підприємств, які
підприємству
доводити країни імпортера.
насамперед виготовляють основні
фонди для власних потреб й не
правомірність будь-якої своєї
позиції
передбачають
Установлення
ліміту Відсутність права регресу у разі Науково-технічний прогрес робить
фінансування
на
кожного несплати боргу
об’єкт лізингу застарілим, під час
фінансового лізингу орендні платежі
дебітора на підставі проведеного
не припиняють до завершення угоди
фінансового аналізу діяльності
клієнта і дебітора
Відсутність чітких методичних Необхідність нести ризики до Лізингові операції є досить ризиковою
рекомендацій з відображення погашення векселів
справою і мають специфічні ризики
операції факторингу
Джерело: [2; 3; 4]

Економічна суть лізингу полягає в передачі одною стороною (лізингодавцем) другій
стороні (лізингоодержувачу) матеріальних цінностей в тимчасове користування з виплатою
вартості послуг лізингоодержувача у відсотках за кредит.
У світовій практиці лізингові послуги широко використовуються та є однією із
форм капітальних інвестицій у виробництво. За даними Світового банку в європейських
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країнах через лізингові послуги підприємства здійснюють від 15 % до 30% інвестицій в
основні фонди.
Для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань потрібно в
першу чергу удосконалити нормативно-правову базу, особливо у сфері забезпечення
гарантій
прав
національних
і
іноземних
інвесторів,
стимулювати
працю
висококваліфікованих науковців, вирішити таке «наболівше» земельне питання,
мінімізувати ризики в сільському господарстві. Згадані вище заходи сприятимуть
створенню і реалізації інноваційих програм з відповідним її фінансовим забезпеченням.
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МОЖЛИВОСТІ ОСББ - ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ,
РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Оголошена урядом України реформа комунального господарства дотепер зводиться
поки до фактичної ліквідації ЖЕКів та створення ринку комунальних послуг, головними
замовниками яких повинні бути мешканці багатоквартирних будинків, об’єднані в ОСББ
(об’єднання співвласників багатоквартирного будинку). Стимулюючим фактором щодо
створення ОСББ був ухвалений Закон у 2015 році «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку», який передбачає зняття з держави зобов’язань
щодо фінансування та утримання багатоквартирних будинків. Конструктивність такого
кроку в реформуванні базується на тому, що держава не стала «першопрохідцем» у
створенні ОСББ для вирішення нагальних проблем у галузі комунального господарства.
Варто констатувати, що об’єднання співвласників має свої особливості
функціонування, такі як:
- поліпшується комунальне обслуговування за рахунок ефективного управління
спільною власністю;
- покращується механізм договірних відносин;
- стимулюється розвиток конкуренції на ринку комунальних послуг;
-зростає кількість сумлінних платників завдяки фінансовому моніторингу та
прозорості використання коштів;
-учасники об’єднання можуть наперед запланувати заходи щодо модернізації та
ремонту обладнання, всієї будівлі, а також щодо встановлення систем енергозбереження [1].
Фактично процес створення ОСББ розпочався у 1995 році, однак лише у 2002 році
набув законності. Варто зауважити, що загальнодержавною програмою реформування і
розвитку
житлово-комунального
господарства
було
спочатку
заплановано 48

