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високу мотивацію до подальшого розвитку, має високу мобільність та займає активну грома- 

дянську позицію. 

«Удосконалюючи себе, представник середнього класу як інноваційний індивід робить 

свій внесок в вдосконалення й модернізацію всього суспільства. Спрацьовує діалектичний 
закон переходу кількості в якість. Зростання рівня та якості освіти, збільшення показника 

охоплення вищою освітою населення веде до накопичення критичної маси носіїв інтелекту- 

ального потенціалу нації – представників середнього класу, що зрештою зумовлює синергетич- 

ний ефект впливу на перетворення суспільства та економіки» [3, 299]. 

8. Функція соціального новаторства середнього класу виявляється у інноваційному 

підприємництві, що генерує нові ідеї, нові сфери використання свого інтелектуального потен- 
ціалу або вдосконалення вже існуючих. 

Таким чином, без опори на середній клас як основного рушія інноваційних перетворень 

неможливо впоратись із завданням трансформації економіки, а для сучасних умов в Україні 

необхідно якнайшвидше створити умови для його зміцнення та розвитку. 
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Організація ресурсного та логістичного забезпечення підприємств АПК 

В ході діяльності виробництва сільськогосподарського машинобудування, а саме у 

процесі логістичного забезпечення, виникає ряд проблем, які поки що існують у сфері ресурс- 

ного забезпечення АПК. Слід зауважити, що на даний проміжок часу розвиток ресурсного 
забезпечення ринку України и продовольчої безпеки країни, ще не досягло належного рівня.  

Це може бути обумовлено тим, що є проблема нестачі наукових доробок у сфері логістичного 

та ресурсного забезпечення АПК, не достатньо сформовані концепції правової бази, не ефек- 

тивний механізм кредитування сільгоспвиробників, несприятливі економічні умови для 

розширеного відтворення тощо. 

Висвітленням проблем логістики займались такі вчені як  Б.  О.  Анікін,  К.  В.  Кобзева, 

О. M. Гаджинский, Т. Д. Москвітіна, В. В. Нехай та ін. Але незважаючи на велику кількість 

наукових праць, які присвячені темі логістики, питання щодо логістичної підтримки ресурс- 
ного забезпечення АПК ще мало досліджені. Тому маємо необхідність проведення наукових 

досліджень у цій області. 
Необхідність розвитку логістичних систем в аграрному секторі пов’язана з тим, що для 

галузей АПК характерна відсутність територіальної локалізації виробничих процесів. Підпри- 
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ємства переробної промисловості, як правило, просторово віддалені від джерел сировини, що 
викликає необхідність фізичного переміщення матеріальних потоків, як у часі, так і в просторі [1]. 

В цілому матеріальні, фінансові та інформаційні потоки в структурі АПК мають три напрями: 
− сільгосппідприємства і підприємства переробної промисловості-кінцевий споживач 

(ринок продовольства). Взаємодія відбувається через логістичні, тобто матеріально-грошово- 

інформаційні потоки; 
− сільськогосподарські підприємства – підприємства харчової та переробної промисло- 

вості (ринок сільськогосподарської сировини); 
− сільськогосподарські підприємства – підприємства переробної промисловості (ринок 

продуктів переробки). 

Організація ресурсного забезпечення сільгоспвиробників і просування їх продукції на 
ринок на основі логістики дає значний економічний, соціальний і екологічний ефект. Тобто 
логістика повинна охоплювати всі сфери агропромислового комплексу, всі економічні потоки, 
все логістичні ланцюги і все стадії відтворювального процесу [2−7]. Логістика АПК являє 

собою науку і практику управління економічними потоками в сфері виробництва, розподілу, 
обміну та споживання продукції сільського господарства. Вона включає в себе як ресурсне 
забезпечення АПК, так і збут готової продукції. Головною метою логістики АПК є повне 
задоволення потреб населення і господарства в продуктах харчування, сільськогосподарській 

сировині і продуктах його переробки. Наслідками оптимізації логістичних витрат є: в період 
сезонного підвищення попиту – забезпечення максимальних обсягів продажів за рахунок 
налагодженої системи доставки продукції; в періоди спаду – оптимізація витрат на підтри- 

мання товарного запасу, забезпечення збереження продукції за рахунок надання спеціально 
адаптованих умов зберігання. Подолання часу і відстані при русі продукції, організація ефек- 
тивної служби її поставок – основне завдання логістики. 

Логістика у взаємозв’язку з маркетингом являє собою найбільш прийнятний на сьогод- 
нішній день варіант системи управління в економіці, тому що займає стратегічну організаційну 
позицію між виробництвом і маркетингом. [3] Цінова політика і упаковка – спільні обов’язки 
логістики та маркетингу. Придбання матеріальних ресурсів і доставка готової продукції – 

приклади взаємодії логістики, виробництва і маркетингу. 
Висновок. Для підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних сільгоспви- 

робників в сучасних умовах вже недостатньо обмежитися внесенням тих чи інших змін у 

виробничий процес. Необхідна корінна перебудова системи виробничої та розподільчої діяль- 
ності господарюючих суб’єктів на основі розвиненої логістичної системи. 
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Кредитна політика комерційного банку – інструмент досягнення 

стратегічних цілей 

В сучасних умовах функціонування банківської системи України основна увага приді- 

ляється формуванню кредитної політики банку. Ефективна кредитна політика банку сприяє 
зниженню банківських ризиків та зростанню прибутку банку навіть за несприятливого 
економічного середовища. Тому ефективність кредитної політики банку заснована на пошуку 

оптимального балансу ризику і прибутковості його активів. 
Стратегія кредитної діяльності формується банком в процесі формування кредитної полі- 

тики, яка являє собою сукупність факторів, документів і дій, що визначають розвиток комер- 

ційного банку в галузі кредитування. Саме остання визначає завдання і пріоритети кредитної 
діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредит- 
ного процесу, створює основу організації кредитної роботи банку відповідно до загальної 
стратегії його діяльності, виступаючи необхідною умовою розробки системи документів, що 

регламентують процес кредитування [1]. 
Кредитна політика допомагає банку сформувати такий кредитний портфель, який дозво- 

лить забезпечити прибутковість діяльності банку, контроль рівня ризику та відповідність 

нормативним вимогам, що висуваються регулюючими органами. Отже, кредитна політика 
відображає фактичний склад кредитного портфеля банку та вибір його структури. 

Кредитна політика банку повинна бути спрямована як на зростання обсягів активів, так і 

на підвищення їх якості. Одним зі шляхів цього є уникнення проблемних кредитів, для чого 
необхідно звернути увагу на досконалість вивчення якості кредитного портфеля i кваліфікацію 
працівників, що проводять цю оцінку. Якщо застосовані заходи неефективні, то банк повинен 
забезпечити задоволення своїх інтересів, вимагаючи погашення боргу за рішенням судових 

органів. Важливим напрямом є визначення факторів кредитної політики банку (рис. 1). 
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та тенденції її розвитку 
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Відсоткова політика банку 

Потенціал та економічні особливості 
регіону, в якому розташований банк 

Потенційні та існуючі позичальники банку 

Управління кредитними ризиками 

Стан та рівень розвитку грошового 
ринку країни 

Внутрішньобанківські нормативні 
документи з кредитування 

Кредитна політика конкурентів Управління кредитним портфелем 
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матеріалами 

Рис. 1. Фактори кредитної політики [2] 

Кредитна політика охоплює найважливіші елементи і принципи організації кредитної 

роботи в банку, які фіксуються у письмовому вигляді та затверджуються на засіданнях кре- 

дитного комітету i комітету кредитного нагляду. Ця політика формується на основі факторів, 

що визначаються обсягом капіталу, активів та кредитного портфеля банку, складом його 

клієнтури, спеціалізацією, місцезнаходженням, наявністю мережі філій, ситуацією на грошо- 

вому ринку тощо. У процесі реалізації кредитної політики банківські установи виходять із 
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