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Актуальною є активізація державних заходів по підвищенню
рівня забезпеченості аграрної сфери виробничими ресурсами та
ефективному їх використанню. Зокрема, сприяння впровадженню
форвардних контрактів на закупівлю С/Г продукції та фінансу-
вання агровиробництва під майбутній врожай.

Отже, інвестування в АПК відкриє широкі можливості для
створення ефективних умов ведення агропромислового виробни-
цтва в умовах сучасної економіки. Також це дасть змогу виріши-
ти низку проблем пов’язаних із працевлаштуванням населення на
селі, поступово припиниться відтік молоді, підвищиться життє-
вий рівень сільського населення.
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ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
В АСПЕКТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах фінансової нестабільності та кризового стану еко-
номіки України набуває особливої ваги активізація іннова-
ційно-інвестиційної діяльності, оскільки без вирішення цих
завдань неможливо здійснити необхідні структурні зміни в
економіці, забезпечити інноваційний розвиток і модерніза-
цію реального сектору економіки, підвищити конкурентоспро-
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можністьта обумовити позитивну динаміку економічного зрос-
тання.

Шлях економічного зростання економіки держави в сфері нау-
кового пошуку окреслений проблематикою джерел інвестування,
формування інвестиційного попиту через реалізацію фінансуван-
ня програм інноваційного розвитку, створення відповідного ін-
ституційного середовища.

Слід зазначити, що внаслідок чисельних негативних факторів
відбувається відтік інвестиційного капіталу та погіршення інвес-
тиційного клімату, що незважаючи на високий науковий рівень
досліджень інвестиційної діяльності, змушує науковців поверта-
тися до питання виявлення факторів впливу на процеси фінансо-
вого інвестування за умов активізації банківського сектору. Нау-
ково обґрунтовано негативний вплив нестабільності процесів
інвестування на сталий розвиток економіки держави та запропо-
новано шляхи формування джерел фінансування через активіза-
цію емісійної діяльності Національного банку України [1]. Безза-
перечно, такий напрямок є одним із важливих в умовах нега-
тивного інвестиційного клімату. З огляду на наукові підходи
дослідників та узагальнення проблеми сталого розвитку еконо-
міки, існує альтернативна думка, що розглядається через приз-
му вирішення проблеми забезпечення трансмісійних механіз-
мів [2]. У світлі сучасної проблематики забезпечення трансмі-
сійних механізмів забезпечення економічного зростання в про-
тивагу емісійному є проблемою, що обумовлена формуванням
належного інституційного середовища інноваційно-інвестицій-
ної діяльності через розвиток ринку похідних фінансових інстру-
ментів.

Аналізуючи праці провідних економістів, слід відзначити, що
значний внесок у дослідження проблем формування вітчизняного
ринку похідних фінансових інструментів здійснили відомі науко-
вці, зокрема: Л. Примостка [3], В. Гордон, О. Сохацька, В. Мі-
щенко [4].

Похідні інструменти дозволяють стимулювати фінансові вкла-
дення на підтримку інвестиційних проектів та узгоджено спря-
мовувати грошові потоки на фінансування процесів, що здій-
снюється за їх рахунок. Деривативи дозволяють прискорюва-
ти процес виробничого циклу через їх конструкцію: модель ме-
ханізму кредитування з прогнозованою поведінкою ринку в май-
бутньому. Відповідно, учасники строкового ринку, використо-
вуючи засоби фінансової інженерії, отримують можливості фор-
мування індивідуальної стратегії управління ризиками для вирі-
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шення власних господарських планів у відповідності до умов
ринку [5].

Для забезпечення сталості розвитку ринку інвестування є не-
обхідним вирішення таких проблем:

— уповільнені темпи щодо створення дієвої правової бази,
політична невизначеність та економічна нестабільність, що ро-
бить, відповідно, інвестиції в реальний ринок економіки України
занадто ризикованими;

— відсутність чіткої, послідовної та узгодженої стратегії роз-
витку ринку капіталів, у відповідності до якої інвеститори отри-
мали б змогу планувати свою діяльність;

— складна, обтяжуюча податкова система, що не відповідає
міжнародним стандартам та створює передумови для маніпулю-
вання фінансовими показниками;

— неефективний захист прав інвесторів.
Розвиток ринку похідних фінансових інструментів стимулює

розвиток інноваційно-інвестиційної сфери, зокрема в таких ас-
пектах:

— забезпечує фіксацію очікувань учасників інвестиційного
процесу — досягається проведенням відкритих торгів на ринку
похідних фінансових інструментів;

— виникає можливість гнучкого підбору параметрів ризику
та дохідності інвестиційних вкладень — реалізується за рахунок
широкого використання похідних фінансових інструментів;

— підвищується мобільність інвестиційного капіталу — ба-
зується на менших трансакційних витратах обігу похідних
фінансових інструментів, що опосередковують інвестиційних
процес;

— знижується ризиковість вкладень — забезпечується інсти-
тутом професійних учасників ринку похідних фінансових ін-
струментів, а також у результаті діяльності професійних учасни-
ків ринку похідних фінансових інструментів.

Найважливіше значення для інвесторів, є транспарентність
українських підприємств. Наявність достовірної, якісної та опе-
ративної інформації є невід’ємною складовою процесу прийняття
інвестиційного рішення.
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К ВОПРОСУ АКТИВИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В УКРАИНЕ

Находясь в центре кредитно-денежного обращения, долгосро-
чный кредит способствует расширению производства, приобре-
тению основных фондов и товаров длительного пользования, ре-
ализации инвестиционных проектов, что в свою очередь
способствует стабильному развитию предприятий и росту благо-
состояния населения.

В результате финансового кризиса 2008 года произошло сни-
жение объемов долгосрочного кредитования и роли данных опе-
раций в развитии экономики Украины. Доля долгосрочных кре-
дитов в кредитном портфеле отечественных банков снизилась с
65 % в 2010 году до 57 % в 2012 году. В два раза сократилось ин-
вестиционное кредитование, значительно снизились объемы ипо-
течных и потребительских кредитов. На замедление темпов роста
долгосрочного кредитования в отечественной экономке оказыва-
ет влияние ряд факторов. Снижение рентабельности предприятий


