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Ісаян А.М. Банківське кредитування підприємств АПК в умовах
невизначеності. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - ДВНЗ «Університет
банківської справи», Київ, 2016.
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади банківського
кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності, удосконалено
методичні підходи та надано практичні рекомендації стосовно даного процесу в
Україні. Поглиблено сутнісну характеристику та обґрунтовано економічний
зміст понять «кредит», «кредитні відносини», «невизначеність», «банківське
кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності».
Удосконалено класифікацію банківських кредитів підприємствам АПК, а
також

доповнено

класифікацію

кредитних

ризиків

при

кредитуванні

підприємств АПК. Обґрунтовано необхідність врахування невизначеності в
процесі банківського кредитування агропромислового комплексу, виокремлено
нові класифікаційні ознаки невизначеності, які є характерними саме для
кредитування агропромислового комплексу.
Проаналізовано сучасний стан та виявлено основні тенденції кредитування
банками підприємств АПК. На основі регресійного аналізу оцінено вплив
держави через механізм компенсації відсоткової ставки за кредитами
підприємствам АПК на загальний обсяг кредитів підприємствам міжгалузевого
комплексу.
Запропоновано методичний підхід до кредитування підприємств АПК під
майбутній урожай з використанням аграрних розписок. Розроблено комплексну
методику прогнозування діяльності підприємства АПК, що базується на
взаємодії трьох складових: ученні про суб’єктивні вірогідності, теорії нечітких
множин та інтервальних обчисленнях.
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