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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Аграрний сектор становить значну частку
ВВП та є одним з основних джерел валютних
надходжень у країну. Так в минулому в 2014
році сільське, лісове та рибне господарство
склали майже 10% валового внутрішнього про$
дукту України (без урахування АРК) [6]. Екс$
портний потенціал України в даному напрямі
лише набирає обертів, вітчизняні виробники
починають опановувати нові ринки збуту, в
тому числі європейський, що свідчить про кон$
курентоздатність та якість продукції. Окрім
того, розвинене сільське господарство — це
гарантія продовольчої безпеки держави та база
для її розвитку. Реалізація інвестиційних про$
ектів, оновлення матеріально$технічної бази,
поповнення оборотного капіталу в аграрному
секторі потребують залучення додаткових
коштів. Не завжди існує можливість зробити це
за рахунок власних коштів. Ринок цінних па$
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перів в Україні нерозвинутий та значно посту$
пається банківській системі. Саме тому потре$
ба в додаткових коштах може бути вирішена
шляхом залучення кредитних ресурсів. Однак
через існування низки проблем це являє собою
доволі складне завдання. Виявлення цих про$
блем та потреба в пошуку шляхів їх вирішення
зумовлюють актуальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ДЕ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питанням кредитування суб'єктів аграрно$

го сектору економіки займалися Вдовенко Л.О.
[1], Дадашев Б.А. [3], Фаюра Н. Д.  [7], Шиян Д.В.
[8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз стану банківського
кредитування суб'єктів аграрного сектору Ук$
раїни, виявлення та дослідження основних про$
блем, пошук можливих шляхів їх вирішення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аграрний сектор України демонструє ви$
сокі темпи розвитку впродовж останніх років.
Обсяг продукції сільського господарства з 2008
року виріс більш ніж удвічі та склав 370,8 млрд
грн. у 2014 році [6]. За результатами минулого
року частка в структурі ВВП склала 10,25%
(рис. 1).

Специфіка сільськогосподарського вироб$
ництва обумовлює необхідність авансування
коштів на відносно тривалий період часу, який
в залежності від спеціалізації і фінансового
стану підприємства може вимірюватися рока$
ми. Тому практично усі сільськогосподарські
підприємства, незалежно від форми власності
і способу виробництва, в практиці господарсь$
кої діяльності вимушені вдаватись до залучен$
ня коштів (капіталу) [7].

Капітал банківської системи відіграє важ$
ливу роль у фінансуванні діяльності суб'єктів
аграрного сектору економіки, підтвердженням
чого є досвід країн Західної Європи, де поде$
куди частка банківських кредитів досягає 50%.
До країн з найбільш високою питомою вагою
позикових коштів в основному капіталі сіль$
ського господарства належать Англія, ФРН,
Франція, Італія, Австрія і скандинавські краї$

ни. Починаючи з 60$х років ХХ ст. частка за$
гальної кредитної заборгованості в аграрному
капіталі цих країн досягла в Англії і ФРН
близько 50 %, у Франції — більше 40 %, Італії і
Австрії — більше 30% [8].

На кінець квітня поточного року портфель
кредитів суб'єктів сільського господарства ста$
новив 57,024 млрд грн., а це майже 7% загаль$
ного кредитного портфеля. У розрізі регіонів
на м. Київ та Київську область припадає більше
53% (30,6 млрд грн.), решта — всі інші області
(за виключенням тимчасово окупованої тери$
торії АР Крим та м. Севастополя). Окрім Киї$
вської області та м. Києва, найбільше кредитів
отримали аграрії Дніпропетровської обл. (5,3
млрд грн.), Миколаївської(4,7 млрд грн.),
Львівської (2,3 млрд грн.), Харківської (2,1 млрд
грн.), Полтавської областей (1,98 млрд грн.).
Найменший обсяг кредитів наданий Черні$
гівській (213 млн грн.), Івано$Франківській (194
млн грн.), Луганській (173 млн грн.), Жито$
мирській (120 млн грн.) та Закарпатській (65 млн
грн.) областям. Таким чином, очевидним стає
суттєвий диференційний розподіл кредитів між
регіонами [2].

За строками користування кредитними ре$
сурсами переважають середньострокові (від 1
до 5 років), які складають понад 49%. Вагому
частку також мають короткострокові кредити
(до 1 року) — майже 47%; довгострокові ресур$
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Рис. 1. Структура ВВП України, 2014 р.,%

Джерело: власні розрахунки на основі статистичної інформації НБУ [6].
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си(більше 5 років) становлять незначну частку
(близько 4%). Активне використання середнь$
острокових ресурсів свідчить про використан$
ня фінансування для реалізації інвестиційних
проектів, а не лише для поповнення обігових
коштів.

Високий ризик для банківських установ несе
валютна структура — майже 44% портфеля.
Особливо це підвищується в умовах коливан$
ня національної валюти [2].

Основними проблемами кредитного забез$
печення аграрного сектору економіки (рис. 2)
є недостатність кредитних ресурсів для забез$
печення розширеного відтворення та розвитку
середнього і малого бізнесу на селі; висока
вартість банківських кредитів; складність про$
цедур одержання кредитів; неможливість на$
дання у заставу земельних ділянок сільськогос$
подарського призначення або прав оренди на
них; відсутність гарантійного механізму при
залученні кредитів [3].

Відсутність ліквідної застави — основні за$
соби аграріїв зношені, готова продукція несе
підвищені ризики, оскільки швидко псується та
потребує спеціальних умов зберігання.

Високі ризики галузі та відсутність ліквідної
застави спричинюють високі відсоткові ставки
за кредитними ресурсами. Переважно для аг$
рарних виробників вони є вищими ринкових.

У цілому ставки за кредитами для сільсько$
господарських підприємств коливаються в
різних банківських установах, хоча рідко зус$
трічаються найвищі і найнижчі їх значення.
Тобто існує певне, чітко виражене, домінуван$
ня одного рівня процентних ставок всіма пра$
цюючими банківськими установами [1].

Невирішеність питання ринку землі. Відпо$
відно до "Земельного кодексу України" до на$
брання чинності законом про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не
раніше 1 січня 2016 року, не допускається ку$
півля$продаж земельних ділянок сільськогос$
подарського призначення як державної та ко$
мунальної форм власності, так і приватної [5],
що унеможливлює використання її в якості за$
стави. Виходячи з цього, а також зі значної зно$
шеності матеріально$технічної бази аграрних
виробників, банки не поспішають збільшувати
кредитні портфелі в даному напрямі. Якщо кре$
дити аграріям й надаються, то за надто висо$
кими ставками, які є вищими за ставки для
інших галузей економіки.

Наявність альтернативи. Інші галузі еконо$
міки мають менший ризик, більш ліквідну зас$
таву та достатній рівень прибутковості. У зв'яз$
ку з цим банківські установи надають кредиту$

ванню суб'єктів інших галузей економіки ніж
сільського господарства.

Стимулювання банківського кредитування
сільськогосподарських виробників можливе на
двох рівнях — державному та приватному. До
першого рівня відносяться заходи, які знахо$
дяться в полі компетенції державних органів,
адже від регулювання останніх залежать умо$
ви, в яких функціонуватимуть суб'єкти сільсь$
кого господарства та фінансові установи.
Окрім того об'єктивна необхідність державної
підтримки зумовлюється важливістю аграрно$
го сектору в структурі народного господарства
та високими ризиками, що притаманні галузі.
Одним з проявів такої підтримки є надання кре$
дитів на пільгових умовах. Переважно це про$
являється в компенсуванні частини витрат на
відсотки, що фактично робить відсоткову став$
ку за кредитними ресурсами для аграрних фор$
мувань нижчою за ринкові. Дана практика зак$
ладена в бюджеті на поточний 2015 рік, де
фінансова підтримка заходів в агропромисло$
вому комплексі шляхом здешевлення кредитів
планується в сумі 300 млн грн. [4]. Беручи до
уваги масштаби галузі (більше 160 млрд грн.
(близько 10% ВВП) в 2015 році) дана сума є не$
значною. Однак в минулому році зазначена
стаття видатків бюджету була взагалі відсут$
ня, тому кроки держави в даному напрямі мож$
на розцінювати як позитивні.

Важливість ролі держави в даному питанні
підтверджує й практика інших держав. У дея$
ких країнах помітну участь у кредитуванні аг$
рарної сфери беруть спеціалізовані державні
банки. Одним з таких банків є Сільськогоспо$
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Рис. 2. Фактори, що стримують
кредитування аграрного сектору
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дарський рентний банк Німеччини. Основним
напрямом банківській діяльності є середньо$ і
довгострокове кредитування аграрного і про$
довольчого секторів. У своїй діяльності банк не
вступає в пряму конкуренцію з комерційними
банками. Видача кредитів здійснюється лише
через інші банки. Щорічний прибуток після до$
тування резервних фондів використовується
для виконання завдання по сприянню сільсько$
господарським і лісогосподарським підприєм$
ствам [8]. Враховуючи досвід розвинутих країн,
актуальним для України є створення держав$
ної фінансово$кредитної установи — Держав$
ного аграрного банку, який би спеціалізувався
на фінансуванні аграрного сектору економіки,
надаючи кредити та гарантії аграріям, купую$
чи їх боргові цінні папери. Глибока спеціаліза$
ція на кредитуванні сільського господарства
дозволить більш точно оцінювати існуючі ри$
зики та приймати відповідні виважені рішення.
До того ж, окрім виконання основних функцій
фінансова установа може займатися наданням
додаткових суміжних послуг: оцінкою інвести$
ційних проектів, збиранням, зберіганням та
наданням інформації щодо діяльності аграрних
підприємств.

До компетенції державних органів також
належить необхідність вирішення в законодав$
чому полі питання ринку землі. Дія мораторію
на продаж землі виключає можливість викори$
стання останньої в ролі застави, що, відповід$
но, знижує можливість отримання кредитних
ресурсів.

Альтернативним варіантом є ви$
користання потенціалу приватного
капіталу у формі створення та діяль$
ності кооперативних банків. Виходя$
чи з банківської практики високо$
розвинутих країн, значна частка кре$
дитування сільського господарства
здійснюється кооперативними фі$
нансовими інститутами. У Фінляндії
частка кооперативних банків у кре$
дитуванні сільського господарства
складає 58 %, у Нідерландах — 90 %,
Японії — 80 %, Франції — 75 %,
Австрії — 65 %, Португалії — понад
60 %, Бельгії — 50 %, Швеції — 45 %,
ФРН — 44 %, Іспанії — 30 %. У США
кооперативна система фермерсько$
го кредиту надає фермерам третину
кредитів на покупку землі шосту ча$
стину коротко$ і середньострокових
кредитів [8]. Зважаючи на це, важли$
вим у стимулюванні розвитку аграр$
ного сектору України є розвиток си$

стеми кооперативних банків. Оскільки дані
фінансові установи обмежені територіальною
ознакою, то актуальним було б внесення змін
щодо зменшення мінімальної необхідної суми
статутного капіталу для заснування коопера$
тивних банків. В першу чергу це зумовлено об$
меженістю фінансових ресурсів територіаль$
них суб'єктів економіки. З української банкі$
вської практики — в Україні відсутні коопера$
тивні банки, хоча дана форма передбачена за$
коном України "Про банки та банківську
діяльність".

Розвиток аграрного сектору економіки дає
можливість наростити податкову базу, а, відпо$
відно, й дохідну частину бюджету, збільшити
кількість робочих місць, ефективніше викори$
стовувати наявний сільськогосподарський ре$
сурс, збільшити обсяг валютних надходжень та
гарантувати питання продовольчої безпеки
країни.

Пропозиції заходів, покликаних покращи$
ти ситуацію банківського кредитування сіль$
ськогосподарських товаровиробників України,
зображено на рисунку 3.

Розвиток аграрного сектора дозволить
збільшити податкову базу, а відповідно й дохі$
дну частину бюджету, збільшення робочих
місць та підвищує рівень продовольчої безпе$
ки держави. Використання НБУ тимчасових
аграрних кредитів для регулювання попиту та
пропозиції на грошову масу. В періоди, коли
попит на гроші перевищує пропозицію, НБУ
може робити специфічні ін'єкції в банківську
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Рис. 3. Пропозиції направлені на активізацію
банківського кредитування аграрного сектору України
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систему шляхом видачі кредитів аграрним
підприємствам (звичайно через комерційні бан$
ки) на сприятливих для них умовах. Що це може
дати? По$перше, НБУ зможе збалансувати си$
туацію на ринку, по$друге, аграрії отримають
такі необхідні для їх діяльності кредити, по$
третє, виникне згладжений ефект оскільки кре$
дити будуть повертатися поступово (в бан$
ківській практиці найбільш широко розповсю$
джена практика повернення кредитів — части$
нами).

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Аграрний сектор має стратегічно важливе
значення для України. Від його стану напряму
залежить продовольча безпека країни.

Отже, для розвитку фінансування аграрно$
го сектору економіки шляхом використання
банківського кредиту пропонується наступне:

— поширення практики надання пільгових
кредитів;

— створення спеціалізованої державної
кредитної установи (Державний аграрний
банк);

— державна підтримка створення коопера$
тивних банків та розвиток їх системи (на при$
кладі країн заходу);

— державне сприяння розвитку лізингових
операцій в сільському господарстві.

Особливо важливим є перейняття досвіду
розвинутих країн, які вже мають більш доско$
налі системи фінансування аграрного сектору.
Переважно в основі лежить кооперативна фор$
ма існування банківських установ. Стимулю$
вання розвитку кооперативних банків, які вза$
галі відсутні в Україні, дозволить забезпечити
аграріїв необхідними фінансовими ресурсами.
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