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економічному зростанню.
Обсяг витрат державного бюджету у 2016 році склав 682,1 млрд грн. ,
а доходи державного бюджету склали 612,1 млрд. грн. , дефіцит державного
бюджету склав 70,1 млрд. грн. [1]
Подолання хронічного дефіциту державного бюджету має будуватися
на принципах соціальної справедливості. Тому для самозайнятих громадян
та малого бізнесу можуть бути преференції власне в оподаткуванні.
Для подолання проблем наповнення бюджету потрібно:
-державна присутність вона має обмежитися виключно підтримкою
соціально
найуразливіших
верств
та
грантами
на
навчання
найталановитішої молоді. Це не означає,що освіта й лікування мають бути
обов’язково платними мова може йтися про використання медичного й
освітнього страхування;
- Страхування від безробіття, виробничого травматизму та
інвалідності. Базовий рівень виплат міг би забезпечуватися за рахунок
обов’язкового пенсійного страхування в обсязі наявної частки відрахувань
до відповідних фондів із мінімальної заробітної плати.
Отже як висновок можна сказати, що структура й динаміка
бюджетних надходжень свідчать про низьку ефективність стягування
прямих податків із доходів фізичних осіб, базою для яких є лише офіційна
частина виплат і прибутки малої частини підприємств. Подолання
хронічного дефіциту державного бюджету має будуватися на принципах
соціальної справедливості. Щоб подолати проблему наповнення бюджету
треба щоб державна присутність обмежитися виключно підтримкою
соціально найуразливіших верств, потрібно запровадити страхування
пенсій,освіти,медичне страхування, тощо.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Актуальність теми. Полягає у необхідності забезпечення
безперервного процесу виробництва та підтримці у розширенні
потенційних можливостей підприємств України шляхом отримання
банківського кредиту; необхідності підтримати розвиток малих і середніх
підприємств, шляхом банківського кредитування
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Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки
Ступінь досліджуваності проблеми. Дане питання досліджували
такі вчені: І.О. Бланк, О.В. Васюренко, Д.М. Гриджук, О.А. Кириченко,
В.О. Кунцевич , В.І. Зимовець, О.А Любунь, А.М. Мороз, Н.В. Жукова, та ін.
Мета та методи. Метою є визначення та обґрунтування суті та
необхідності банківського кредитування підприємств, провести аналіз
ефективності використання кредитних ресурсів підприємствами, а також
виявити негативні фактори впливу на доцільне використання позик та
виявити шляхи їх ліквідаціїДля досягнення поставленої в роботі мети
використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження як:
порівняльного аналізу, системного підходу та абстрагування.
Сутність дослідження. Банківський кредит — будь-яке
зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке
зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо
повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів
та інших зборів з такої суми". [1]
Звідси принципами кредитування є: 1) повернення (поворотність)
кредиту, 2) терміновість кредитування (терміновість кредиту, терміновість
повернення кредиту), 3)
цільовий характер кредитування (цільовий
характер кредиту), 4) диференційований характер кредитування
(диференційований характер кредиту),5) забезпеченість кредиту,6)
платність кредитування (платний характер кредиту, платність кредиту).
Кредит необхідний для підтримки безперервного кругообігу фондів
підприємств із метою компенсації тимчасового розриву між виробничим
циклом і періодом реалізації продукції, між здійсненням поточних витрат і
надходженням виручки.Банківський кредит класифікують за такими
ознаками:1. Цільова направленість.2. Термін кредиту.3. Вид відсоткової
ставки.4. Валюта кредиту.5. Види обслуговування [3].
Кредит є обов'язковою умовою розширеного відтворення, важливою
складовою діяльності державних, акціонерних, та малих підприємств,
надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і
реалізації продукції. Кредит сприяє технічному прогресу, стає джерелом
капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва.
Кредит сприяє зміцненню господарської діяльності підприємств, так як він
є необхідною умовою кругообігу виробничих фондів і фондів обігу [2]. Тобто
має значну кількість переваг
.Основні недоліки банківського кредиту в Україні на сьогодні такі:•
наші банки в силу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин ще не стали
потужним важелем розвитку інвестиційних про-цесів в економіці;
• кредити, які видають банки, є дорогими, що значно звужує
можливості їхнього позитивного впливу на господарську ситу-ацію в країні;
• банківський кредит представлений сьогодні переважно короткостроковими угодами, а їх важко використовувати для вели-комасштабних
структурних перетворень у народному госпо-дарстві.[4]
Для стабілізації взаємодії промислових підприємств і банків
необхідно:
-здешевити кредити для підприємств;-механізм визначення
процентних ставок за кредит повязати з технологічною особливістю
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здійснення виробництва і періодом надходження виручки за реалізовану
продукцію;-підвищити рівень захисту прав інвесторів щодо отримання
дивідендів і повернення вкладених інвестицій, запровадження заходів щодо
поліпшення інвестиційного клімату;-приведення фінансової звітності
українських компаній до міжнародних стандартів.Реалізація цих заходів
щодо кредитування поліпшить ситуацію зі складни фінансовим
забезпеченням підприємств, що дозволить їм більш активно виконувати
свої основні функції: забезпечувати зростання валового внутрішнього
продукту, що призведе до зростання зайнятості значної частини
населення.[5]
Основні висновки. Отже, Банківський кредит – це основна форма
кредиту, за якої банк надає клієнтові у тимчасове використання частину
власного, або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою
банківського процента. Проаналізувавши всі аспекти банківського
кредитування підприємств можна сказати, що воно має значну кількість як
переваг(сприяє технічному прогресу, стає джерелом капітальних вкладень,
виступає інструментом стимулювання виробництва і т.д.), так і
недоліків(коштовність,
переважна
короткостроковість,
нерозвинена
банківська система України). У роботі запропоновано ряд напрямів
стабілізації взаємодії промислових підприємств і банків.
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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
Поняття «криза» має багато трактувань. "Класичне" економічне
поняття кризи означає не бажану і драматичну фазу в ринковій економічній
системі, що характеризується коливаннями і негативними явищами,
перешкодами. У цьому сенсі поняття кризи довгий час утримувало місце в
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