
ПРЕС-РЕЛІЗ семінару "Формування системи фінансування малого та середнього бізнесу у аграрному секторі України"

      
  

Продовольча та сільськогосподарська 
організація (ФАО) ООН

  

  

 

  

Громадська організація 
«Інститут розвитку аграрних ринків»

  
    

 

  

Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки»
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Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

  
      

  

  

ПРЕС-РЕЛІЗ

  

24 грудня 2013 року Інститутом розвитку аграрних ринків в рамках проекту Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) «Сприяння розвитку фінансування
під заставу майбутнього врожаю в Україні»
, за підтримки ННЦ «Інститут аграрної економіки» та Національного університету
біоресурсів і природокористування України було проведено семінар на тему:
«Формування системи фінансування малого та середнього бізнесу у аграрному секторі
України». Захід відбувся у конференц-залі ННЦ «Інститут аграрної економіки».

  

Під час проведення семінару з доповідями виступили: САБЛУК Петро Трохимович, докто
р економічних наук, професор, академік НААН, радник при дирекції 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 
ХУДОЛІЙ Любов Михайлівна, 
доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та кредиту Національного
університету біоресурсів і природокористування України, 
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КЛЮЦА Сергій Олександрович, 
консультант з юридичних питань компанії БАСФ, 
ЛЕБЕДЬ Валерій Гнатович
, експерт Громадської організації «Інститут розвитку аграрних ринків»,
АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Євгенович
, директор Громадської організації «Інститут розвитку аграрних ринків».

  

У ході семінару були розглянуті наступні питання:

    
    -  Фінансові чинники розвитку аграрного сектору України.   
    -  Аграрна розписка як перспективний спосіб залучення інвестицій під заставу
майбутнього врожаю.   
    -  Реєстр аграрних розписок – створення та особливості його функціонування.   
    -  Інструменти фінансування та страхування аграрного бізнесу в Україні.   
    -  Інтеграція систем кредитування складських документів на зерно та
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та заставу
врожаю, що знаходиться на зберіганні в Україні.   

  

Матеріали семінару:

  

-  Інтеграція систем кредитування сільського господарства під заставу майбутнього та
зібраного врожаїв  / Андрієвський В.Є., академік УАН, директор Інститут розвитку
аграрних ринків

  

- АГРАРНІ РОЗПИСКИ Новітній інструмент безпечного інвестування у агровиробництво
/ Клюца С.О., експерт Інституту розвитку аграрних ринків, виконавчий директор
юридичної фірми "Дарина"

  

- Інструменти фінансування  та страхування   розвитку аграрного бізнесу в Україні  /
Худолій Л.М., д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту НУБіП України

  

 3 / 3

docs/seminar20131224/andrievsky.pdf
docs/seminar20131224/andrievsky.pdf
docs/seminar20131224/klutsa.pdf
docs/seminar20131224/hydoliy.pdf

