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ВСТУП
Кредитування банками сільського господар�

ства є специфічним видом активних операцій у
зв'язку із особливостями самого вітчизняного аг�
робізнесу. Фактори, що впливають на ризиковість
сільського господарства — це фактори, що зале�
жать від специфіки діяльності позичальника і
особливостей ведення бізнесу в окремих галузях
сільського господарства. Для підприємств, що
спеціалізуються на виробництві продукції рослин�
ництва, кредитні ризики можуть відрізнятись від
ризиків, що притаманні підприємствам, спеціалі�
зованих на тваринництві.

Кредитування банками сільського господар�
ства має певні атрибути, визначені специфікою
аграрного бізнесу. Кредитна політика банків, які
займаються кредитуванням сільськогосподар�
ських підприємств, повинна мати й певні від�
мінності, що враховують особливість сільськогос�
подарських позичальників, галузеву специфіку
агропромислового комплексу країни та ринку про�
довольства.

До основних специфічних відмінностей креди�
тування сільськогосподарських позичальників слід
віднести: підвищену ризиковість кредитного пор�
тфеля, пов'язану з вразливістю сільськогоспо�
дарського виробника і залежністю платоспромож�
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of Ukraine.

ності позичальника від погодних умов та держав�
ної політики регулювання аграрного ринку;
циклічність потреб у отриманні кредитів, зумов�
лену сезонністю виробництва і реалізації про�
дукції[2].

У той же час необхідно зазначити, що суттє�
вими чинниками, що визначають особливості кре�
дитної політики банків при кредитуванні сільсько�
господарських підприємств, які стримують актив�
не зростання обсягів кредитування агропромисло�
вого комплексу України, є такі:

— необхідність виконання відносно жорстких
вимог Національного банку щодо створення стра�
хових резервів на покриття можливих втрат від
проведення кредитних операцій;

— низький рівень капіталізації банківської си�
стеми;

— недостатня кількість банківських ресурсів
для середньо і довгострокового кредитування інве�
стиційних проектів, що стримує технічне переосна�
щення позичальників та розвиток тваринництва;

— недостатній розвиток страхового ринку, що
не може покрити всі ризики щодо ризикованого
виду бізнесу — сільськогосподарського виробниц�
тва;

— відсутність ліквідної застави у більшості
сільськогосподарських підприємств;
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— операційні ризики, пов'язані з відсутністю
досвіду у персоналу банків по співпраці з аграр�
ним сектором та ін.

Питанням банківського кредитування під�
приємств аграрної сфери присвятили свої наукові
праці багато вітчизняних вчених, зокрема: В.М.
Алексійчук, О.М. Бородіна, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем�
'яненко, С.І. Кручок, О.О. Олійник, Д.В. Полозен�
ко, П.Т. Саблук, А.В. Сомик, П.А. Стецюк та ін.
Віддаючи належне працям цих авторів, слід заз�
начити, що проблема банківського кредитування
підприємств аграрної сфери потребує подальшо�
го дослідження і вирішення, особливо що стосуєть�
ся кредитування суб'єктів малого підприємницт�
ва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — визначити основні вимоги бан�

ківських інститутів щодо суб'єктів малого підприє�
мництва в агросфері України, які дозволили б
підвищити рівень банківського кредитування аг�
рарного сектора та тим самим покращити фінан�
совий стан цих суб'єктів господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Обмеженість фінансових ресурсів внаслідок

відсутності необхідних обсягів власних фінансо�
вих ресурсів та труднощів доступу до джерел по�
зичкових та залучених коштів фінансування є най�
гострішою проблемою для малих підприємств Ук�
раїни. Види фінансування, які різною мірою мо�
жуть бути доступними малому бізнесу — це кре�
дити банків (вітчизняних, міжнародних) на загаль�
них чи пільгових умовах, цільове фінансування і
субсидування із фондів та за рахунок бюджетно�
го фінансування, цільове надання гарантій, стра�
хування, лізинг, франчайзинг. Найбільш реальни�
ми і відчутними за обсягами джерелами фінансу�
вання малих підприємств в Україні є все ж креди�
ти вітчизняних і міжнародних банків [6].

Проте банки ставлять завищені вимоги до
підприємств аграрного сектора, зважаючи на
підвищену ризиковість даного виду кредитування
і далеко не кожне підприємство може такі вимоги
виконати.

Працюючи на землі, необхідно передбачити як
насущні потреби, так і важливі в довгостроковій
перспективі. Саме тому необхідний банк, який є
фахівцем у сфері сільського господарства і може
надати комплексну підтримку на кожному етапі.
З огляду на це, аналіз проведено на прикладі
"Індекс Банку", що входить до групи CREDIT
AGRICOLE та вважається банком, який найбільш
враховує специфіку кредитування аграрних
підприємств.

Найчастіше банки кредитують суб'єкти мало�
го підприємництва аграрної сфери на: поповнен�
ня оборотних коштів та на купівлю техніки та ус�
таткування.

Кредит на поповнення обігових коштів на�
дається у вигляді відновлюваної або невідновлю�
ваної кредитної лінії, а система погашення адап�
тована до потреб сільського господарства. Кредит�
на лінія може бути відкрита у гривні, а також до�
ларах США та євро за умови наявності у підприє�
мства валютної виручки. Кредитування відбу�
вається на строк до 12 місяців у рамках 3�річного
договору. Відсоткова ставка коливається в залеж�
ності від фінансового стану підприємства, проте
нижня межа складає 18,0%; 12,5; 11,5% у гривні,
доларах США та євро відповідно. При видачі кре�
диту стягується разова комісія у розмірі 1 % від
суми кредиту. Графік погашення пристосований
до виручки від урожаю. Відкриття кредитної лінії
вимагає забезпечення кредиту сільськогоспо�
дарською технікою та обладнанням, легковим і
вантажним автотранспортом, нерухомістю, влас�
ними активами позичальника; у якості додаткової
застави може виступати — велика рогата худоба,
зерно, урожай майбутнього періоду. Відкриття
кредитної лінії вимагає обов'язкового страхуван�
ня застави. Видача кредиту здійснюється через
перерахування коштів на рахунок відкритий у да�
ному банку.

Кредит на купівлю техніки та устаткування дає
можливість придбати в кредит сучасну сільсько�
господарську техніку, що потрібно для розширен�
ня господарства та збільшення обсягів виробниц�
тва. Гнучкий графік погашення, знижений почат�
ковий внесок і можливість отримати кредит на
пільгових умовах, купуючи техніку у партнерів
банку, роблять цей кредит максимально доступ�
ним [3].

Кредит надається на строк до 36 місяців, а за
умови купівлі техніки у партнерів — до 60 місяців.
Кредит може надаватись у гривні, а також дола�
рах США та євро за умови наявності у підприєм�
ства валютної виручки. Початковий внесок скла�
дає 30% від вартості техніки чи устаткування, а за
умови купівлі техніки у партнерів знижений до
25%. Відсоткова ставка коливається в залежності
від фінансового стану підприємства, проте нижня
межа складає 18,0%; 12,5; 11,5% у гривні, доларах
США та євро відповідно. При видачі кредиту стя�
гується разова комісія у розмірі 1 % від суми кре�
диту. Графік погашення пристосованих до вируч�
ки від урожаю. При наданні кредиту забезпечен�
ням виступає техніка чи устаткування, що купуєть�
ся в кредит. Забезпечення повинне бути в обов'яз�
ковому порядку застраховане в одній із страхових
компаній.

Загальними вимогами до позичальників висту�
пають:

1) сільськогосподарські підприємства, які є
юридичними особами з терміном роботи не менше
24 місяців;

2) вид діяльності:
— вирощування зернових і олійних культур;
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— виробництво молока;
— виробництво м'яса;
— вирощування інших с / г культур (за умови

наявності контрактів на збут з відомою західною
компанією);

3) стабільний фінансовий стан і кредитоспро�
можність;

4) відкриття поточного рахунку та переведен�
ня оборотів пропорційно кредитної заборгова�
ності.

Що ж ми маємо з іншого боку? З позиції аг�
рарного підприємства? Середньостатистичний
суб'єкт малого підприємництва в аграрній сфері
України:

— якщо підприємство новостворене і перебу�
ває на етапі, коли найбільше потребує додатково�
го фінансування — претендувати на банківський
кредит воно не може;

— більшість малих підприємств не мають ста�
більного фінансового стану, виходячи із специфі�
ки сільського господарства і неможливості перед�
бачити майбутні результати;

— значна маса суб'єктів малого підприємниц�
тва не мають коштів для купівлі нової дорогої
сільськогосподарської техніки і устаткування, яке
пропонується банком;

— більше того, у них нема потреби у такій
техніці — більшість підприємств мають 100—400
гектарів землі, для яких не потрібна техніка, що
обробляє тисячі гектарів; такі підприємства купу�
ють техніку і устаткування, яке уже було у вико�
ристанні, що вигідніше і економічніше;

— навіть якщо підприємство і бере таку техні�
ку в кредит, то існує ймовірність того, що у нього
не буде коштів, щоб заплатити 30% початкового
внеску;

— 18% річних по кредиту значно більше по�
рівняно з Європою. В Італії практикується надан�
ня пільгових довгострокових позик для суб'єктів
малого підприємництва під 3—5 % річних за рин�
кової процентної ставки близько 15 % [5];

— велика частка малих підприємств аграрної
сфери не мають достатньо активів, що могли б ви�
ступити у формі забезпечення кредиту.

ВИСНОВКИ
Отже, підводячи підсумок наведеному вище,

можна сказати, що схеми банківського кредиту�
вання малого та середнього підприємництва аграр�
ної сфери спонукають до пошуку якісно нових
підходів та механізмів їх кредитування. Заходами
на шляху до поліпшення ситуації у даному питанні
повинні стати, в першу чергу:

— здешевлення банківських кредитів, за раху�
нок розвитку конкурентного середовища в інфра�
структурі кредитування [4];

— зниження вимог банківських установ до
підприємств для отримання кредиту;

— створення сприятливих умов для розвитку

мікрокредитування, лізингу, факторингу, фор�
фейтингу, у тому числі за рахунок спрощення по�
рядку їх надання, зменшення відсоткових ставок,
збільшення строків користування;

— підвищення правової захищеності фінансово�
кредитних установ і організацій та створення інсти�
туційної мотивації для залучення комерційних банків
до кредитування малого і середнього бізнесу;

— стимулювання банків до розширення мікро�
кредитування з боку держави і вдосконалення за�
конодавчого забезпечення їх діяльності, адже на
даному етапі банки здебільшого не довіряють суб�
'єктам малого бізнесу і не хочуть брати на себе
ризики, пов'язані з їх кредитуванням;

— удосконалення нормативно�правового регу�
лювання процедур кредитування банківськими
фінансовими установами;

— вивчення і запозичення кращого світового
досвіду у сфері кредитування суб'єктів малого
підприємництва;

— навчання керівників підприємств і спе�
ціалістів із фінансів щодо бізнес�планування своєї
діяльності — у всіх випадках, коли необхідно от�
римати додаткові фінансові ресурси, виникає по�
треба у розробці бізнес�плану[1]; більшість керів�
ників не мають спеціальної освіти.

Вирішення проблем, пов'язаних із удоскона�
ленням системи банківського кредитування мало�
го підприємництва аграрної сфери, на нашу дум�
ку, сприятиме стимулюванню розвитку цього виду
діяльності.
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