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ВСТУП
За сучасних умов, сільське господарство є

стратегічною галуззю економіки країни. Про�
те існує необхідність у забезпеченні даної га�
лузі додатковими ресурсами для вдосконален�
ня та розширення спектра сільськогосподарсь�
кого виробництва. Важливим джерелом ре�
сурсів є кредити комерційних банків. Тенденції
розвитку кредитних відносин у даній сфері зу�
мовлені проблемами щодо збільшення ефектив�
ності діяльності сільськогосподарських підпри�
ємств, звідси виникає необхідність у виявленні
напрямів їх мінімізації.

Проблема кредитування сільського госпо�
дарства на сьогодні є широко досліджуваною
науковцями, зокрема, такими як Бабаніна Н.В.,
Кремень В.М., Саблук П.Т. тощо. Проте дане
питання потребує широкого вивчення та уза�
гальнення відповідно до еволюції економічних
процесів в суспільстві.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є виявлення

шляхів вдосконалення менеджменту сільсько�
господарських підприємств у контексті покра�
щення показників кредитоспроможності, по�
шук напрямів збільшення обсягів кредитів ви�
даних комерційними банками.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання кредитоспроможності сільсько�

господарських підприємств є основним в фор�
муванні умов, відсоткової ставки, рівня заста�
ви тощо при кредитуванні комерційними бан�
ками. Для вдосконалення кредитоспромож�
ності необхідним, на нашу думку, є виділення
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загальних факторів впливу на стан розвитку
сільського господарства України та виявлення
шляхів їх покращення.

Нами виділено наступні проблеми розвит�
ку сільського господарства, що мають безпо�
середній вплив на їх кредитоспроможність.

1. Погіршення інтеграційних процесів у га�
лузі. Під впливом еволюції економіки, розви�
ток інтеграційних процесів у сільськогоспо�
дарській галузі є необхідним етапом у процесі
розвитку. Так, на нашу думку, об'єднана під
одним керівництвом структура, яка включати�
ме ланцюг операцій від виробництва сировини
і її переробки до реалізації готової сільсько�
господарської продукції, дозволить підвищи�
ти ефективність виробництва та зменшити со�
бівартість продукції. Велика структура з неза�
лежною від постачальників сировини позицією
на ринку є надійнішим позичальником для бан�
ку і, водночас, має більші можливості для реа�
лізації прибуткових проектів.

2. Розширення спектра діяльності підпри�
ємства. За статистичними даними, частка сіль�
ськогосподарських підприємств, які займають�
ся додатковими видами діяльності, має тен�
денції до зниження — за 2010 р. їх частка ста�
новить близько 8%, що на 3,5% менше, ніж у
2006 р. (рис. 1). Диверсифікація виробництва
дозволить зменшити ризик дохідності підприє�
мства шляхом розгалуження джерел отриман�
ня доходу. Така позиція підприємств сприяти�
ме уникненню банкрутства за несприятливих
умов у зовнішньому середовищі.

3. Впровадження інноваційних технологій у
сільському господарстві. Як показує зарубіж�
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на практика, впровадження інноваційних тех�
нологій у сільськогосподарське виробництво
дозволить значно збільшити потужності та
ефективність виробництва. Окрім безпосеред�
нього впливу на нарощення капіталу підпри�
ємства через збільшення прибутковості основ�
ної діяльності, оновлення технологій дозволить
розширити спектр застави для банківського
кредитування і покращити його кредитоспро�
можність.

4. Запобігання втрат виробництва та міні�
мізація ризику через механізм страхування
сільськогосподарського врожаю. Особливості
сільськогосподарської діяльності зумовлені
значним впливом непередбачуваних факторів
та природніх умов. Єдиним методом уникнен�
ня такого ризику є страхування. Проте біль�
шість сільськогосподарських підприємств уни�
кають витрат на страхування. Водночас зі сто�
рони страхових компаній проявляється него�
товність до забезпечення
сільського господарства де�
шевими послугами. Такі тен�
денції негативно впливають
на розвиток кредитування.

5. Коливання цін на сіль�
ськогосподарську продук�
ції. Ціни на сільськогоспо�
дарську продукцію характе�

ризуються своєю нестабільністю, що зумовле�
но неможливістю точного розрахунку попиту
та пропозиції на ринку сільськогосподарської
продукції, оскільки виробництво сільсько�
господарської продукції є залежним від дуже
багатьох зовнішніх чинників. Так, за 2009—2010
р. спостерігаються позитивні тенденції приро�
сту індексу цін на сільськогосподарську про�
дукцію, як рослинництва, так і тваринництва,
проте, як бачимо з табл. 1, у 2008 р. спостері�
гався значний спад індексу цін на продукцію
рослинництва, у 2009 р. — на продукцію тва�
ринництва, тобто динаміка цін на сільсько�
господарську продукцію характеризується не�
стабільністю.

6. Управління кредитоспроможністю сіль�
ськогосподарських підприємств. Дана пробле�
ма поєднує в собі всі недоліки методів управ�
ління сільськогосподарськими підприємствами.
На нашу думку, варто відзначити, що менедже�

Рис.1. Частка сільськогосподарських підприємств, які займаються додатковими видами
діяльності, %

Таблиця 1. Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції
за 2005—2010 рр. (у відсотках до попереднього року)

Джерело: [1].
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ри сільськогосподарських підприємств недо�
статньо уваги приділяють даному питанню. При
налагодженні внутрішньої системи контролю
рівня кредитоспроможності та управління ним
зросте стабільність підприємств та надійність
як позичальника.

Таким чином, низький рівень менеджменту
сільськогосподарських підприємств, що супро�
воджується високими вимогами банку до кре�
дитоспроможності позичальника, негативно
впливають на розвиток кредитування с/г
підприємств комерційними банками.

Процес кредитування сільськогосподарсь�
ких підприємств комерційними банками супро�
воджується спільною метою для суб'єктів кре�
дитування — отримання прибутку. Прибуток
від кредитної операції забезпечується прибут�
ковістю позичальника.

Незважаючи на значні проблеми, які усклад�
нюють ефективність функціонування сільськогос�
подарських підприємств, рівень рентабельності
значно зріс за останні роки. Зокрема, 2010 р. рівень
рентабельності с/г підприємств в середньому ста�
новить 20,7% (табл. 2). Наведені в табл. 2, дані
підтверджують нашу думку про те, що з розвит�
ком інтеграційних процесів та розширення спект�
ра діяльності росте рівень рентабельності

сільськогосподарських
підприємств і, відповідно,
рівень кредитоспромож�
ності.

За рівнем рентабель�
ності сільськогосподарсь�
ких підприємств та
відсотковою ставкою за
кредитами комерційних
банків можна охаракте�
ризувати доцільність за�
лучення кредитних ре�
сурсів. На практиці
доцільність залучення
кредитних ресурсів виз�
начається характеристи�

кою відношення процентної ставки за креди�
том та рентабельністю, а саме — доцільно за�
лучати кредитні ресурси, коли:

N BN (1),
де РN — норма рентабельності (прибутку),
BN — норма відсоткової ставки.
Зіставивши дані за останні роки, нами зроб�

лено висновок, що розрив між відсотковою
ставкою за кредитами комерційних банків
сільськогосподарським підприємствам та рен�
табельністю сільськогосподарських підпри�
ємств з кожним роком зменшується як за ра�
хунок зростання рентабельності, так і за раху�
нок зменшення відсоткової ставки (табл. 3).

Аналізуючи загальний рівень рентабель�
ності, на нашу думку, доцільно розглянути
фінансові результати (чистий прибуток (зби�
ток)) діяльності сільськогосподарських під�
приємств, в розрізі прибуткових та збиткових.
Частка збиткових підприємств за 2007—2010 р.
зросла на 2,7%, і становить у 2010 р. 30,7% від
усіх підприємств (рис. 2).

Загалом у економіці України кількість
підприємств, що отримали збиток від господарсь�
кої діяльності, відрізняється за видами економі�
чної діяльності та за регіонами країни. Так, най�
більше збитків отримали підприємства, що зай�

Таблиця 2. Розподіл сільськогосподарських підприємств за рівнем
доходу та рентабельності за 2010 р.

Джерело: [1].

Таблиця 3. Аналіз взаємозв'язку між рентабельністю сільськогосподарських
підприємств та процентною ставкою за кредитами комерційних банків

(за 2000—2010 рр.)

Розраховано на основі даних НБУ та даних Державної служби статистики.
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маються торгівлею автомобілями та мо�
тоциклами, їхнім технічним обслугову�
ванням та ремонтом — 60,7% усіх таких
підприємств, а також підприємства бу�
дівельної сфери — 57,7%, промисло�
вості — 52%, а також комунального гос�
подарства, надання індивідуальних по�
слуг, діяльності у сфері культури та
спорту — 51,3%. Відтак, найменша пи�
тома вага збиткових підприємств у 2010
р. була в сільському господарстві [2, с.
216].

Незважаючи на зростання частки
збиткових підприємств у загальній су�
купності сільськогосподар�
ських підприємств, чистий при�
буток має позитивні тенденції
до зростання (рис. 3).

Загалом, тенденції розвитку
сільського господарства вказу�
ють на зростання основних по�
казників по галузі. Так, за раху�
нок вдосконалення управлінсь�
ких процесів з боку сільсько�
господарських підприємств та
впровадження структурних ре�
форм, комерційні банки збіль�
шать обсяги кредитів, виданих
у дану сферу на компромісних
засадах.

У результаті дослідження
нами виявлено наступні ос�
новні цілі кредитування, які властиві як сіль�
ськогосподарському підприємству�позичаль�
нику, так і комерційному банку.

1. Економічна ефективність реалізації кре�
дитного проекту.

2.  Прибутковість підприємства.
3. Високий рівень кредитоспроможності та

кредитного рейтингу підприємства.
4. Мінімізація кредитного ризику.
5. Закріплення кредитних відносин на заса�

дах довіри та вдосконалення механізму
співпраці між суб'єктами кредитних відносин.

Спрямування діяльності як сільськогоспо�
дарських підприємств, так і комерційних банків
на досягнення даних цілей дозволить вивести
кредитні відносини на новий рівень.

ВИСНОВКИ
Загалом цілі кредитного процесу можна оха�

рактеризувати метою діяльності суб'єктів кре�
дитних відносин (кредитора та позичальника) —
отримання прибутку: комерційним банком під
час отримання оплати за користування креди�
том; сільськогосподарським підприємством — у

перспективі та під час отримання прибутку від
реалізації кредитного проекту. В результаті дос�
лідження нами наведено основні фактори впли�
ву на кредитування сільськогосподарських
підприємств комерційними банками і наведено
відповідні рекомендації щодо вдосконалення
кредитних відносин у даній сфері, застосуван�
ня яких у практичній діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств дозволить збільшити
ефективність розвитку сільського господарства.
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Рис. 2. Структура сільськогосподарських підприємств
за прибутковістю (збитковістю), %

Побудовано на основі даних Державної служби статистики.

Рис. 3. Динаміка фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств за 2007—2010 рр.


