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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

На сьогоднішній день ефективність викори�
стання бюджетних коштів для здійснення фінан�
сової підтримки підприємств агропромислового
комплексу (далі — АПК) через механізм здешев�
лення кредитів засвідчив, що основними факто�
рами, які перешкоджають ефективному викори�
станню бюджетних коштів та не дозволяють за�
безпечити достатній рівень фінансової підтрим�
ки сільськогосподарського виробника, є:

— недостатній кредитний портфель, неза�
цікавленість банківських установ у наданні кре�
дитів підприємствам аграрного сектора, умови їх
надання не сприяють зростанню обсягів залуче�
них кредитів та не дозволяють покращити мате�
ріально�технічне забезпечення підприємств
АПК;

— механізм здешевлення кредитів не стиму�
лює високоплатіжні підприємства до залучення
додаткових фінансових ресурсів для зміцнення
матеріально�технічної бази, запровадження но�
вих енергозберігаючих технологій. Недоступний
такий механізм і підприємствам з незначними
розмірами по заставі майна, а такі важливі еле�
менти фінансового механізму, як застава неру�
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хомості (іпотеки) і застава земельних ділянок, не
використовуються через відсутність правової
бази та цивілізованого ринку землі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ПИТАНЬ
За таких поставлених проблем виникає нау�

кова дискусія навколо основних питань: чому з
року в рік ми маємо проблеми щодо відсутності
чіткого механізму ефективності використання
бюджетних коштів.

Але у вітчизняній науковій літературі ця про�
блематика ще не стала об'єктом для грунтовних
досліджень, що зумовлює актуальність даного
дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є створення відповідного
середовища для інтенсивного розвитку всіх ка�
тегорій господарств, активної їх участі у його
розбудові шляхом впровадження новітніх техно�
логій, отримання високих економічних резуль�
татів, зміцнення матеріального та фінансового
потенціалу.
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Враховуючи сповільнений оборот
капіталу в аграрному виробництві, зу�
мовлений сезонним характером ви�
робництва, а також несформованістю
оборотних фондів у ряді сільськогос�
подарських підприємств, особливу
роль в підвищенні ефективності ви�
робництва вграє фінансова підтримка
за рахунок бюджетів усіх рівнів, в пер�
шу чергу за рахунок коштів держав�
ного бюджету. Ця підтримка повинна
бути спрямована насамперед, на за�
безпечення фінансової стійкості сіль�
ськогосподарського виробника, що, в
свою чергу, створить умови для наро�
щування конкурентноспроможної
продукції, забезпечення соціального захисту се�
лян, стане гарантом продовольчої безпеки дер�
жави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На виконання програм підтримки підпри�
ємств АПК за період 2007—2009 років з держав�
ного бюджету спрямовано 301,7 млн грн., в тому
числі у 2007 році — 110 млн грн., у 2008 році —
162,1 млн грн. та за 9�ть місяців 2009 року — 25,4
млн грн.

Слід зазначити, що при частці сільськогоспо�
дарських угідь області в Україні 2,8 % Львівська
область за обсягом виробництва валової про�
дукції займає частку 4,5%. Надалі продовжуєть�
ся нарощування обсягів виробництва продукції
у сільськогосподарських підприємствах.

Фінансова підтримка аграріїв області забез�
печила стабілізацію і нарощення виробництва
сільськогосподарської (далі — с/г) продукції і
підвищення її ефективності.

Основним завданням аграрного сектора є за�
безпечення виробництва сільськогосподарської
продукції в обсягах, що гарантують продоволь�
чу безпеку, потребу внутрішнього ринку, сиро�
винну базу переробної галузі та експортний по�
тенціал шляхом збільшення обсягів виробницт�
ва валової продукції сільського господарства.

Обсяг виробництва валової продукції с/г
підприємств Львівської області протягом періо�
ду 2007—2009років зріс на 55 %.

Зведений прибуток від реалізації с/г про�
дукції, робіт і послуг щорічно зростає. Так, якщо
у 2007 році підприємствами отримано 145,0 млн
грн. прибутку, то за 2009 рік очікуваний обсяг
прибутку становить 298,9 млн грн.

За наведений період виробництво основних
видів с/г продукції області є окупним, а у 2009
році вперше за останні роки очікується отрима�
ти значні обсяги прибутку у галузі тваринницт�
ва (24,6 млн грн.).

Так, у 13 підприємствах в одному з районів

Львівської області, який займається виробницт�
вом молока, забезпечено окупність даного виду
продукції. В підприємстві "Б" на кожну гривню,
вкладену у виробництво молока отримано 0,54
грн. прибутку, в іншому підприємстві — 0,50 грн.

Прибуткова діяльність забезпечила зростан�
ня податкових надходжень до бюджетів усіх
рівнів, зменшення недоїмки і ріст оплати праці
працівників аграрного сектора економіки об�
ласті. Так, станом на 01.10.09 недоїмка платежів
до державного бюджету зменшилась проти
відповідного періоду минулого року майже на
327,0 тис. грн., або на 15%. За 9�ть місяців 2009
року с/г товаровиробниками сплачено до місце�
вих бюджетів 30,7 млн грн., що на 1,7 млн грн.,
або на 5%, більше, ніж за відповідний період ми�
нулого року при одночасному зменшенні суми
недоїмки на 4%.

Важлива роль серед програм фінансової
підтримки відводиться програмі здешевлення
кредитів, оскільки саме вона покликана покри�
вати сезонний дефіцит фінансових ресурсів шля�
хом здешевлення кредитів залучених товарови�
робниками в установах комерційних банків.

У загальному обсязі фінансової підтримки
питома вага програми здешевлення кредитів
складає у 2007 році — 10,5% ( 11,5 млн грн.), у
2008 році — 18,1% ( 29,3 млн грн.), за 9�ть місяців
2009 року — 26,4% (7,7 млн грн.).

Проте, розміри компенсації та напрями ви�
користання не є стабільними по роках, в резуль�
таті чого підприємства неохоче залучають нові
кредити. Установи комерційних банків через не�
достатність кредитних ресурсів теж призупини�
ли видачу кредитів, тому фактично у 2009 році
призупинено кредитування аграрного сектора
економіки. Якщо у 2007 році в платіжний обо�
рот суб'єктів господарювання агропромислово�
го комплексу було залучено кредитів установ
комерційних банків у сумі 199,3 млн грн. (в т.ч.
на пільгових умовах — 170,4 млн грн.), у 2008
році — 266,4 млн грн. (пільгових — 210,2 млн
грн.), то за 9�ть місяців 2009 року — лише 39,5

Рис. 1. Дані про результати діяльності підприємств АПК
Львівської області за 2007—2009 роки
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млн грн., із яких 30,6 млн грн. залучено на піль�
гових умовах.

Крім того, тенденції на фінансовому ринку
держави за останній час починають негативно
впливати на стан справ у агропромисловому ком�
плексі й можуть мати негативний вплив на діяль�
ність аграріїв на наступний рік і виконання ними
найголовнішого завдання — продовольчого за�
безпечення потреб населення області.

Діючі ціни на основні види сільськогоспо�
дарської продукції опинилися на рівні, що не
компенсує витрати на їх виробництво і без фінан�
сової підтримки з боку держави аграрії можуть
опинитися в зоні масової збитковості та банк�
рутства.

Проведений моніторинг платіжно�фінансо�
вого стану за наслідками роботи великих підпри�
ємств за 9�ть місяців 2009 року свідчить, що змен�
шення обсягів фінансування програми за раху�
нок коштів державного бюджету і Стабілізацій�
ного фонду, призупинення кредитування і неви�
рішення надання в повному обсязі компенсацій
за користування ними найбільш боляче вплину�
ло на результати діяльності неплатоспроможних
підприємств. Так, у 59 неплатоспроможних
підприємств дефіцит власного робочого фінан�
сового капіталу станом на 01.10.2009 склав 74,0
млн грн. при платіжних зобов'язаннях 234,0 млн
грн. Із загальної кількості неплатоспроможних
підприємств 31 підприємство, або 53% від їх за�
гальної кількості, власними фондами і резерва�
ми навіть у половинному розмірі не спроможні
покрити платіжні зобов'язання.

Найбільша кількість неплатоспроможних
підприємств утворилася у 5 районах. В усіх не�
платоспроможних підприємствах чітко про�
слідковуються ознаки критичної неплатоспро�
можності, тобто банкрутства.

Не зовсім комфортно, з огляду на платос�
проможність, почуває себе значна частина із 36
платоспроможних підприємств, зокрема під�
приємства чотирьох районів, за наслідками ро�
боти за 9�ть місяців 2009 року, — збиткові.

У 2007—2008 та 9�ть місяців 2009 року Львів�
ській області у державному бюджеті на здійснен�
ня фінансової підтримки підприємств сфери
АПК за досліджуваною програмою передбаче�
но видатки в сумі 60,4 млн грн., фактично про�
фінансовано — 49,4 млн грн., або 81,8 % від зат�
вердженого фінансування.

При цьому фінансування у 2007 році відбу�
валося на рівні 87,9% до затвердженого, у 2008
році — на рівні 74,4% та за 9�ть місяців 2009 року
— 92,4%.

За підсумками 2007 року, до державного бюд�
жету повернуто невикористаних коштів у сумі
894,2 тис. грн., а за 2008 рік за станом на
01.01.2009 виникла кредиторська заборгованість
в сумі 5283,6 тис. грн.

Також поряд із відшкодуванням ставки за
кредит за рахунок коштів державного бюджету
проводилося відшкодування відсоткової ставки
за рахунок коштів і місцевих бюджетів. Обсяг
фінансування на вказані цілі за досліджений пе�
ріод склав 399,6 грн., в тому числі у 2007 році —
180,0 тис. грн., у 2008 — 144,6 тис. грн. та за 9�ть
місяців 2009 року — 75,0 тис. грн.

Найскладніше підприємствам працювати з
установами банківської систем щодо забезпечен�
ня їх банківськими послугами, термін отриман�
ня кредитних ресурсів від подання бізнес�плану
та оформлення процедури застави, страхування,
оцінки і підписання кредитної угоди до зараху�
вання коштів на кредитний рахунок складає від
7 до 60 днів. Договори застави, іпотеки, страху�
вання, оцінки та підписання кредитної угоди
оформляються за місцем розташування банківсь�
ких установ.

Проте, проблемним залишається питання
щодо надання аграріями заставного майна, яке
відповідало б вимогам банків, та його оцінка. Та�
кож не влаштовує підприємства високий розмір
процентних ставок.

Перешкодою у справі забезпечення банкі�
вськими кредитами є відсутність у сільськогос�
подарських товаровиробників ліквідної заста�
ви. Сьогодні предметом застави виступають ос�
новні фонди (в основному сільськогосподарсь�
ка техніка), зерно, майбутній урожай, поголі�
в'я великої рогатої худоби. Багато банків від�
мовляються брати в заставу сільськогоспо�
дарську техніку, яка у більшості господарств
сильно зношена. На 01.01.2009 зношеність ос�
новних фондів агропромислового комплексу
області склала 46%, а сільськогосподарської
техніки — 88% [10].

Обгрунтованої методики розрахунку вар�
тості врожаю майбутнього року, вартості пого�
лів'я великої рогатої худоби, які приймаються
банками під заставу, не розроблено.

Поряд із заставою майна сільськогоспо�
дарських підприємств необхідно ширше викори�
стовувати поручительство. Поручителем можуть
виступати фонди кредитної підтримки, які необ�
хідно створювати на рівні регіону і фінансувати
з місцевих бюджетів. На сільськогосподарських
підприємствах необхідно формувати з прибутку
фонди фінансового забезпечення (за умови на�
явності прибутку) для своєчасного погашення
короткострокових кредитів і процентів за їх ви�
користання.

Реальний економічний стан більшості сіль�
ськогосподарських товаровиробників у зв'язку
з відносно низькою кредитоспроможністю обме�
жує їх здатність залучати банківські кредити.
Тому необхідні нові, адекватні ринковим умовам
підходи до кредитного забезпечення сільськогос�
подарського товаровиробника.
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У частині термінів отримання кредитних ре�
сурсів забезпечення окремих підприємств АПК
банківськими послугами є проблеми, пов'язані з
довгою процедурою оформлення документів для
отримання кредиту. Вся процедура може трива�
ти до 6 місяців.

В основному підприємства АПК для отриман�
ня кредитних ресурсів забезпечені банківськими
послугами за місцем її розташування.

Як встановлено, вартість однієї довідки про
фактичну сплату відсотків за користування кре�
дитом за місяць у середньому складала 46 грн.,
вартість довідки�розрахунку сплати відсотків за
користування кредитом за рік — 57,3 грн., в за�
гальному підсумку банківським установам за до�
відки підприємствами сплачується від 100 до 1500
грн. в рік.

Як показує практика, існують випадки, коли
окремі банки внаслідок подання недостовірних
даних у довідках про фактичну сплату відсотків
за кредитами змушують позичальника повторно
(неодноразово) звертатися за отриманням вка�
заних довідок за визначену банком плату.

Крім того, повторна поїздка до банківської
установи вимагає понесення додаткових
фінансових та часових витрат позичальника,
пов'язаних із проїздом (чи придбанням паль�
ного), виплатою добових. Працівникам окре�
мих підприємств доводиться долати до банкі�
вських установ та на зворотній шлях 300—350
км.

Також зайнятість позичальника в період
сезонних робіт або обмежена кількість тру�
дових ресурсів (адже до складу фермерсько�
го господарства може входити тільки одна
особа) створюють умови щодо несвоєчасного
подання позичальником необхідного пакета
документів для отримання компенсаційних
виплат (терміном до кількох місяців), а відтак,
це зумовлює виникнення довготривалих за�
лишків на рахунках управлінь агропромисло�
вого розвитку.

З метою усунення недоліків у механізмі фі�
нансування доцільно покласти на банківські ус�
танови обов'язок щодо подання головному роз�
поряднику коштів Реєстру довідок про нараху�
вання відсотків за користування кредитами в
розрізі позичальників.

Норми Порядку використання коштів дикту�
ють позичальникам цільове призначення в за�
лежності від терміну залучення за видами (ко�
ротко�, середньо� та довгострокових) кредитів,
під які надається компенсація, і не дають право
вибору терміну кредиту позичальнику, виходя�
чи із його фінансових можливостей, що несе
додаткові витрати на його обслуговування та
відкриття нових кредитних ліній. Чинні норми
заставляють підприємство відкривати по декіль�
ка кредитних ліній.

Приклад: Навіщо позичальнику брати серед�
ньостроковий кредит, якщо позичені кошти за
придбаний плуг він може погасити за 5 місяців
(короткостроковий кредит), або товаровиробник
може купити паливо�мастильні матеріали, залу�
чивши середньостроковий кредит на 18 місяців,
адже погашати його в період жнив ( по року) із�
за низької ціни не доцільно.

Крім цього, враховуючи те, що кредитні кош�
ти обліковуються здебільшого на поточних ра�
хунках підприємств, часто трапляються випад�
ки, коли кошти по середньострокових кредитах
використовують (внаслідок бухгалтерської по�
милки) на цілі, передбачені короткостроковими
кредитами і навпаки (наприклад паливо�мас�
тильні матеріали).

Протягом досліджуваного періоду кредиту�
вання підприємств АПК здійснювали 35 банківсь�
ких установ, якими надано 420 кредитів на за�
гальну суму 411,27 млн грн. Основними креди�
торами підприємств області були ВАТ "Райф�
файзен Банк Аваль", АТ "Індекс�Банк", ВАТ
"Ощадбанк", ВАТ КБ "Надра". Відсоткові став�
ки банками не піднімалися, щоб не позбавляти
права позичальників на отримання компенсації
відсотків, оскільки обмеження відсоткової став�
ки було передбачено Порядком використання
коштів. 18.06.2008 року.

Постановою КМУ № 561 було знято обме�
ження відсоткової ставки і це призвело до її
підняття банками до 22—28%. Кредитування
підприємств почало проводитись повільніше,
почастішали випадки відмови в наданні креди�
ту, особливо сільськогосподарським підпри�
ємствам.

Недоліком пільгового кредитування є від�
сутність єдиної пільгової процентної ставки за
користування кредитними ресурсами для всіх
сільськогосподарських підприємств. Справа в
тому, що в кредитуванні сільськогосподарських
товаровиробників з державною підтримкою бе�
руть участь багато комерційних банків, про�
центні ставки яких значно відрізняються. У 2007
році це розходження по Львівській області ста�
новило від 15 до 18% річних, у 2008 — від 15%
до 25%, за 9�ть місяців 2009 року — від 20% до
28%.

З огляду на те, що пільга, яка надається дер�
жавою, тісно пов'язана з обліковою ставкою На�
ціонального банку України і має фіксований ха�
рактер, пільгові процентні ставки для сільсь�
когосподарських підприємств також відріз�
няються залежно від ринкової ставки банку, кот�
рий видає пільговий кредит.

Аналізом напрямів використання отриманих
підприємствами АПК кредитів встановлено, що
левова частка кредитних ресурсів залучається
для закупівлі сільськогосподарської техніки.
Також підприємства отримують кредити для ре�
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конструкції виробничих приміщень і закупівлі
поголів'я тварин. Короткострокові кредити за�
лучаються в основному переробними підприєм�
ствами для закупівлі сировини [1, 2].

На нашу думку, компенсація частини процен�
тної ставки по кредитах комерційних банків
сільськогосподарським підприємствам не повин�
на бути прямо пов'язана з обліковою ставкою
НБУ. Пільгова ставка також не повинна залежа�
ти від процентної ставки обслуговуючого банку.
Вона може бути фіксованою і диференційованою
— залежно від пріоритетних цілей використан�
ня, терміну кредитування, фінансового стану по�
зичальника. Ефективність державної підтримки
пільгового кредитування сільськогосподарських
підприємств багато в чому залежатиме від ство�
рення в Україні аграрного банку з державним
статусом керування, який повинен виконувати
всі операції стосовно обслуговування аграрно�
го сектора.

Кредитування підприємств агропромисло�
вого комплексу по пільгових процентних став�
ках необхідно проводити на принципах кон�
курсного відбору і вимог до кредиторів, які ма�
тимуть право здійснювати кредитне обслуго�
вування в рамках державної цільової програ�
ми.

Для вирішення цих проблем агропромисло�
вому комплексу необхідна своя банківська сис�
тема, яка обслуговувала б сферу сільськогоспо�
дарського виробництва.

Доцільно поставити в рівні умови позичаль�
ників, які залучили довгострокові кредити у по�
точному році для реконструкції тваринницьких
та птахівничих комплексів і ферм, закупівлі пле�
мінної худоби, техніки та технологічного облад�
нання і отримують компенсацію в розмірі под�
війної облікової ставки Національного банку,
що діє на дату нарахування відсотків за корис�
тування кредитами, але не вище розмірів, перед�
бачених кредитними договорами і позичаль�
ників, які залучили довгострокові кредити в
2006—2008 роках і отримують компенсацію в
розмірі 1,5 облікової ставки. Дана норма не сти�
мулює прискорення будівництва і реконст�
рукції, адже, якщо підприємець залучив серед�
ньостроковий кредит і планує закінчити будів�
ництво за три роки, то компенсація складе 1,5
облікової ставки, а якщо позичальник залучить
довгостроковий кредит і розтягне будівництво
на 5 років, то розмір компенсації становитиме в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ і дер�
жава буде компенсувати 5 років. Відтак, з ме�
тою ефективного використання бюджетних
коштів і прискорення введення в дію виробни�
чих об'єктів логічно встановити за середньост�
роковими кредитами вищий рівень відшкодуван�
ня, ніж за довгостроковими.

Крім того, позичальникам, які залучили дов�

гострокові кредити в 2006—2008 роках для буді�
вництва і реконструкції тваринницьких при�
міщень, доцільно продовжити компенсацію
відсоткової ставки до моменту його погашення,
позаяк фактичні нагромадження не забезпечу�
ють виконання графіків погашення кредитів і
сплати відсотків. У результаті, підприємства ви�
мушені реалізовувати необоротні засоби і відпо�
відно скорочувати обсяги виробництва і робочі
місця.

Тверда прив'язка розміру компенсації до
ставки рефінансування Національного банку
України є недоліком механізму здешевлення
кредитів, оскільки її зниження збільшує фак�
тичну вартість обслуговування кредитних ре�
сурсів для позичальника, що в умовах нестійко�
го фінансового стану сільськогосподарських
підприємств небажано (є негативним явищем)
[3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, недосконалість нормативно�

правової бази щодо здійснення часткової ком�
пенсації відсоткової ставки за кредитами призво�
дить до понесення додаткових витрат за раху�
нок коштів підприємства та бюджетних коштів,
що знижує ефективність фінансової підтримки
підприємств АПК.

Крім того,причинами неефективного вико�
ристання коштів державного бюджету, які вид�
іляються на підтримку підприємств АПК, є не�
досконалість механізмів у частині розподілу
лімітів бюджетних коштів у розрізі районів об�
ласті, що спричиняє несвоєчасне отримання
коштів державної фінансової підтримки під�
приємствами, що потребують фінансових ре�
сурсів та наявність коштів незатребуваних су�
б'єктами господарювання коштів, інших райо�
нах.
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