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ПЕРЕВАГИ ВЕКСЕЛЯ НАД КЛАСИЧНИМ КРЕДИТУВАННЯМ

Вексельні зобов’язання відіграють важливу роль у розвитку економіки
держави й, зокрема, в розвитку національного фондового ринку [1]. В еконо-
міці України та інших країн з перехідною економікою використання векселів
пов’язане із кризою платежів [2]. Важливість вексельних відносин визнача-
ється насамперед тим, що вони є однією з областей фінансової сфери, ступінь
розвитку якої здебільшого залежить від міри комплексності і розвитку еко-
номічних механізмів. Вексель, як кредитно-розрахунковий інструмент, до-
зволяє погашати взаємні борги дебіторів і кредиторів, знижує потребу у бан-
ківських кредитах, зменшує обсяги кредитної емісії, зберігає обігові кошти,
забезпечує мінімум інфляційних наслідків та прискорює розрахунки. Різно-
вид операцій з векселями (авалювання, доміциляція) - вексельна програма,
що пропонують банки, створює всі належні умови, за яких підприємство
взмозі здійснювати операції, незалежно від наявності/відсутності фінансових
засобів в конкретний проміжок часу, що в свою чергу підвищує ефективність
діяльності та збільшує прибуток компанії.

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні вигідності використання
вексельної програми над звичайним кредитуванням, в основі якої лежить ін-
дивідуально підібраний набір фінансових інструментів комплексної дії,
окремо для кожного підприємства; визначення конкретних шляхів щодо пок-
ращення практичного використання векселів у розв’язанні неплатежів [3].

Методами дослідження є комплексний аналіз вексельного обігу у ме-
жах методу економічного аналізу, сутність якого полягає у забезпеченні діа-
лектичного підходу до фінансово-господарських процесів [4]. Особливості
розміщення векселів та їх місце  у системі фінансових відносин в Україні ви-
явлено з використанням методів логічного та історичного дослідження, уза-
гальнення досвіду фінансової діяльності підприємств в ринкових умовах.
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Аналіз результатів дослідження дозволяє встановити, що випуск в обіг
векселів дає змогу підприємствам компенсувати недолік оборотних засобів,
визначити тенденції розвитку та шляхи підвищення ефективності застосу-
вання векселів у розв’язанні неплатежів.

Для інтеграційного розвитку вексельної програми пропонується вико-
ристовувати інструменти комплексної дії, що дозволяють вирішити сучасні
проблеми підприємств: недостатня довіра між партнерами, обмеженність лі-
квідних засобів [5]. Моделювання аналізу і контролю вексельних операцій
має складатися з елементів, орієнтованих на причини здійснення операцій із
векселями, конкретизуючи місце і роль окремих складових аналітично-
контрольного процесу.

Ринок векселів виконує фінансові, загальноекономічні та загальносоці-
альні функції. Використання векселів супроводжується постійністю зв’язків
та довірою між партнерами. Один вексель може погасити одразу декілька зо-
бов’язань і зменшити об’єм неплатежів. Тому вексель є незамінним у вирі-
шенні платіжної кризи, а його використання забезпечує зменшення вартості
позик у порівнянні зі звичайним кредитуванням. Важливою перевагою век-
сельної програми над класичним  кредитуванням - є можливість отримання
фінансування в коротший строк.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧУГУНОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Предлагаемые сегодня различные сплавы-чугуны для деталей машино-
строительного специального назначения должны проходить эксплуатацион-


