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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство як одна із пріоритет�

них галузей національної економіки має потре�
бу в банківських запозиченнях внаслідок спе�
цифіки виробництва. Нарощування обсягів
сільськогосподарської продукції, а натомість і
забезпечення продовольчої безпеки країни,
ефективного функціонального продовольчого
ринку можливе за умов теоретичних напрацю�
вань щодо макроекономічних підходів корот�
кострокового кредитування аграріїв. Динамі�
чний розвиток ринкових відносин визначає не�
обхідність комплексного всебічного дослі�
дження макроекономічних підходів щодо ко�
роткострокового кредитування суб'єктів аг�
рарного виробництва шляхом пошуку і обгрун�
тування шляхів щодо його вдосконалення,
здатного забезпечити безперебійність процесу
виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Вивченню багатоаспектних теоретичних і
практичних питань макроекономічних підходів
щодо кредитування сільськогосподарських
підприємств присвячені праці багатьох вітчиз�
няних і зарубіжних вчених. Макроекономічні
підходи щодо кредитування досліджували су�
часні вчені, серед яких М. Дем'яненко, О. Гудзь,
А, Мороз, О. Непочатенко, С. Онисько, С. Оса�
дець, М. Савлук, А. Поддерьогін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення теоретич�

них засад макроекономічних підходів щодо кре�
дитування сільськогосподарських підприємств.
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У статті розглядається вплив макроекономічних факторів на кредитування сільськогосподарсь�
ких підприємств.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Для реалізації поставлених задач викорис�

тані економіко�статистичний (порівняльний,
системний), монографічний, графічний та аб�
страктно�логічний методи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Банківське кредитування сільськогоспо�

дарських підприємств перебуває під впливом
макроекономічних факторів, найбільш суттєви�
ми з яких є: стійкість національної валюти; сту�
пінь інтеграції національної економіки в світо�
ву; загальне економічне зростання; державне
регулювання ринку продовольства; залежність
від експортного потенціалу; забезпечення ціно�
вого паритету між сільськогосподарською та
промисловою продукцією.

 Сутність короткострокового кредитування
суб'єктів національної економіки значною
мірою залежить від дослідження категорії кре�
диту в контексті макроекономічного процесу,
зокрема руху фінансових потоків економіки, в
основі якого — встановлення межі кредиту та
впливу сукупного оборотного капіталу на про�
цес кредитування.

Макроекономічні межі кредиту свідчать про
розширення відносин кредиторів і позичаль�
ників з приводу акумулювання і розміщення
позикового капіталу. Аналіз макроекономіч�
них меж кредиту полягає в розробленні мето�
дичних підходів щодо їх визначення за наступ�
ними параметрами:

— виокремлення чинників, що впливають на
функціонування кредиту за ринкових умов гос�
подарювання;
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— встановлення тен�
денцій розвитку кредит�
них відносин;

— встановлення кіль�
кісної характеристики
меж кредиту у вигляді ви�
значених загальноеконо�
мічних пропорцій.

Формування макро�
економічних меж креди�
ту здійснюється під впли�
вом загальноекономіч�
них чинників: рівня роз�
витку виробництва; об�
сягів і структури кредит�
них ресурсів; потреби за�
безпечення грошового
обороту платіжними за�
собами; фінансового ста�
ну підприємств; грошо�
во�кредитна політики
НБУ; структури кредит�
ної системи тощо.

Макроекономічні ме�
жі кредиту можуть вста�
новлюватися як у вигляді
окремих показників, так і
у вигляді пропорцій, зок�
рема між обсягом кредит�
них вкладень і валовим
внутрішнім продуктом,
між обсягом короткотер�
мінових кредитів й обсягом оборотних ак�
тивів, обсягом довготермінових кредитів та
обсягом капітальних вкладень, між темпами
зростання банківського кредитування су�
б'єктів економіки і валовим внутрішнім про�
дуктом.

Макроекономічним чинником, що має сут�
тєвий вплив на кредитування сільськогоспо�
дарських підприємств, є взаємозв'язок креди�
ту з категорією сукупного оборотного капіта�
лу. Сумарна вартість наявних в економіці обо�
ротних активів на певну дату становить сукуп�
ний оборотний капітал. Він складається з інди�
відуальних оборотних капіталів, що перебува�
ють у розпорядженні суб'єктів господарюван�
ня.

Найбільш грунтовне дослідження впливу
оборотного капіталу на кредитування в макро�
економічному контексті здійснив А.Сміт. Ним
обгрунтовано, що загальні запаси окремо взя�
тої країни, в свою чергу, поділяються на запа�
си основного і оборотного капіталу, включаю�
чи запаси споживчих товарів, які не приносять
доходу або прибутку, а накопичений запас сус�

пільства у вигляді оборотного капіталу скла�
дається з чотирьох частин:

— грошей, за допомогою яких обертають�
ся і розподіляються серед споживачів інші три
частини оборотного капіталу;

— запасів продовольства, якими володіють
торговці і від продажу яких вони розраховують
отримати прибуток;

— сировини, напівфабрикатів, що перебу�
вають у виробництві;

— готових, але ще не проданих виробів [1].
Карл Маркс підкреслював, що кожен окре�

мий капітал становить лише відособлену час�
тину всього суспільного капіталу, створеного
працею індивіда. В той же час рух суспільного
капіталу складається із сукупності рухів його
відокремлених частин загальної сукупності
оборотів індивідуального капіталу. При цьому
кругообіг індивідуального капіталу взаємопо�
в'язаний один з одним і завдяки такому по�
єднанню утворює рух усього суспільного капі�
талу [2].

Сукупний оборотний капітал — це не сума
індивідуальних оборотних капіталів чи статис�

Таблиця 1. Класифікація оборотних активів підприємства
за характером участі в процесі перерозподілу сукупного

оборотного капіталу в економіці
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тичний агрегат, а реально існуюча органічна
єдність індивідуальних оборотних капіталів,
об'єктивно зумовлена виробничими, комер�
ційними і фінансовими зв'язками між учасни�
ками економіки. В підтвердження цього визна�
чення слід розглянути оборотні активи сучас�
ного підприємства з точки зору способу їх роз�
міщення (табл. 1).

Переважна більшість оборотного капіталу
суб'єктів господарювання, як свідчать дані таб�
лиці, перебуває в сфері обігу, де відбувається
процес його перерозподілу. Сфера обігу сприяє
оперативному корегуванню величини індивіду�
ального оборотного капіталу відповідно до по�
треб бізнесу — надлишки коштів акумулюють�
ся на рахунках у банках чи у вигляді короткост�
рокових фінансових вкладень. За потреби обо�
ротний капітал поповнюється за рахунок корот�
кострокового кредиту в його різноманітних
формах. Внаслідок цього переважна частина
оборотних активів підприємства безпосередньо
задіяна в процесі перерозподілу сукупного обо�
ротного капіталу і одночасно є джерелом його
контрагентів — банків, інших суб'єктів господа�
рювання. Розширене відтворення та економіч�
не зростання сільськогосподарських
підприємств супроводжуються нарощуванням
обсягу сукупного оборотного капіталу.

За ринкових умов господарювання відбува�
ються безперервні процеси перерозподілу
фінансових ресурсів між її учасниками, що при�
зводить до зростання ефективності виробниц�
тва. Перерозподіл фінансових ресурсів сіль�
ськогосподарських підприємств здійснюється
шляхом використання різноманітних форм, до
яких відносяться наступні:

— фінансові вкладення у вигляді прямих і
портфельних інвестицій;

— кредити і позики, надані на підставі відпо�
відних угод або за допомогою емісії боргових
цінних паперів;

— розміщення коштів у банківські вклади,
які є джерелами кредитних ресурсів.

Крім того, в перерозподільному фінансово�
му процесі має місце тісний взаємозв'язок між
суб'єктами господарювання, в основі яких зак�
ладені існуючі між ними виробничі, техно�
логічні та комерційні зв'язки. Внаслідок цього
приватна власність, в межах якої функціонує
окремо взятий індивідуальний оборотний ка�
пітал, сприяє підвищенню ефективності пере�
розподільного процесу економіки в цілому.

У контексті макроекономічного процесу
короткостроковий кредит є способом перероз�
поділу сукупного оборотного капіталу еконо�
міки в цілому. Виокремлено дві сфери перероз�

поділу сукупного оборотного капіталу між під�
приємствами, це:

— сфера господарського кредиту, для якої
характерне спонтанне взаємне фінансування в
процесі здійснення поставок (пряме кредиту�
вання);

— перерозподіл через кредитну систему за
допомогою фінансових посередників (непряме
кредитування).

Кожна з перелічених сфер має свою спе�
цифіку з точки зору сутності процесів, які від�
буваються в ній і механізмів перерозподілу
фінансових ресурсів. Індивідуальний оборот�
ний капітал суб'єктів господарювання у процесі
відособленого кругообігу взаємопов'язаний.
Це зумовлює так зване спонтанне взаємне
фінансування підприємствами одне одного за
допомогою комерційного кредитування у фор�
мі поставок з відстроченням чи розстроченням
платежу або надання авансу чи попередньої
оплати. За таких умов, межі між індивідуаль�
ними оборотними капіталами розмиваються.
Практично кожне підприємство використовує
у своєму обороті елементи оборотного капіта�
лу своїх контрагентів — постачальників і під�
рядників, покупців і замовників — в натураль�
ному вигляді (сировина, матеріали, покупні на�
півфабрикати, енергоносії), користуючись від�
строченням або розстроченням платежу або в
грошовій формі (аванс, передоплата). За своїм
характером близькі до сфери спонтанного
взаємного фінансування грошові позики і то�
варний кредит, що надається підприємствами
один одному на підставі укладених угод, здеб�
ільшого об'єднані технологічним ланцюжком
або комерційними зв'язками, що і визначає еко�
номічну доцільність кредитування. Тісний взає�
мозв'язок оборотних капіталів у процесі їх
індивідуального кругообігу в кінцевому рахун�
ку зумовлює гнучкість процесу перерозподілу
сукупного оборотного капіталу.

Особливу роль у перерозподілі сукупного
оборотного капіталу відіграє банківська систе�
ма, завдяки якій здійснюється акумуляція тим�
часово вільних грошових коштів підприємств,
які слугують джерелом кредитних ресурсів,
сприяють внутрішньогалузевому, міжгалузево�
му, внутрішньорегіональному та міжрегіональ�
ному перерозподілу фінансових ресурсів, зав�
дяки чому підвищується ефективність викори�
стання оборотного капіталу економіки в ціло�
му і на рівні окремих підприємств зокрема.

Приріст сукупного оборотного капіталу,
необхідний для забезпечення розширеного
відтворення та економічного зростання, забез�
печується як за рахунок внутрішніх джерел ре�
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ального сектора економіки
(прибутку підприємств, збіль�
шення статутного капіталу),
так і за рахунок зовнішніх за�
позичень, які забезпечуються
банківською системою. Зао�
щадження населення, тимча�
сово вільні кошти бюджетів, а
також бюджетні кредити є
важливим джерелом коротко�
строкових кредитних ресурсів
банків, які використовуються
для кредитування операційної
діяльності аграріїв.

Межі між сферами прямого (господарсько�
го) і непрямого кредитування є прозорими, і
реально ці два види кредитування операційної
діяльності суб'єктів господарювання взаємопо�
в'язані між собою. Наприклад, суб'єкти госпо�
дарювання можуть надавати один одному по�
зики під банківські гарантії, а банки видавати�
муть кредити під поручительства підприємств.
Комерційний вексель, будучи важелем госпо�
дарського кредиту, може використовуватися
як предмет застави при банківському кредиту�
ванні, прийматися до обліку в банку тощо.

Важливе значення при дослідженні макро�
економічних підходів при кредитуванні має виз�
начення рівня питомої ваги оборотних активів
суб'єктів господарювання окремо взятої галузі
національної економіки до всіх активів.

 Міжгалузеві відмінності в структурі активів
відображають специфіку галузевої структури
і свідчать про капіталомісткість процесу вироб�
ництва. Найвища капіталомісткість виробниц�
тва свідчить про випереджаючі розміри необо�
ротних активів підприємств галузі над оборот�
ними активами.

В окремих галузях розміри необхідних обо�
ротних активів підприємства значно перевер�
шують витрати на формування основного ка�
піталу, зокрема на будівництво і придбання
об'єктів основних засобів. Таке становище ха�
рактерне, наприклад, для торгівлі. В цілому
співвідношення між оборотними і необоротни�
ми активами, авансованими у виробничий про�
цес підприємств України, характеризуються
даними, що наведені у табл. 2.

Наведені дані свідчать, що оборотні активи
аграрної галузі складають 4,9 %, а необоротні
активи — 3,9 % від загальної вартості активів
суб'єктів господарювання національної еконо�
міки. Питома вага оборотних активів під�
приємств у промисловості складає 30,6 %, або
на 25,7 відсоткових пункти більше порівняно із
сільськогосподарською галуззю. Аналогічний

стан з необоротних активів підприємств, про�
мисловості частка яких на 28,8 відсоткових пун�
кти більша за підприємства сільського госпо�
дарства.

Таким чином, вкладення в оборотні активи
складають велику частку вкладень капіталу прак�
тично в більшості сфер діяльності. Переплітаю�
чись у процесі кругообігу, індивідуальні оборотні
капітали органічно поєднуються в сукупний обо�
ротний капітал, основними формами руху або
перерозподілу якого є пряме (без фінансових
посередників) і непряме (через фінансових посе�
редників) короткострокове кредитування.

ВИСНОВОК
Проведені дослідження свідчать, що на про�

цес кредитування суб'єктів аграрного вироб�
ництва значною мірою впливають макроеко�
номічні фактори, такі як стійкість національ�
ної валюти; ступінь інтеграції національної еко�
номіки в світову; загальне економічне зростан�
ня; державне регулювання ринку продоволь�
ства; залежність від експортного потенціалу;
забезпечення цінового паритету між сільсько�
господарською та промисловою продукцією.

У створенні необхідних передумов макро�
економічного рівня вирішальна роль належить
державі, безпосереднім учасникам кредитних
відносин, тобто позичальникам і банківським
установам, оскільки без їх активної не можна
організувати дієве кредитування суб'єктів аг�
рарного виробництва, забезпечення безперер�
вності процесу виробництва.
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 3886088,5 1803285,7 100,0 2082802,8 100,0 

        
-    174357,4 72035,5 3,9 102321,9 4,9 
-  1226916,3 589332,3 32,7 637584,0 30,6 
-  160430,1 65943,1 3,7 94487,1 4,5 
- ,  

 
750288,4 162182,2 9,0 588106,2 28,2 

-    23035,4 15892,0 0,9 7143,4 0,3 
-   ’  321412,4 235346,6 13,1 86065,8 4,1 
-   320113,9 63253,3 3,5 256860,6 12,3 
-  909534,5 599300,7 33,2 310233,8 15,1 

Таблиця 2. Склад і структур активів підприємств України
в розрізі галузей за 2010 рік (на кінець року)


