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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство є однією з пріоритетних

галузей національної економіки. Розвиток
сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню
добробуту населення, зміцненню економічної та
продовольчої безпеки держави, зростанню її екс$
портного потенціалу. Водночас сільськогоспо$
дарський сектор виробництва — один з найбільш
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ризикових секторів економіки, на який чинять
вплив природо$кліматичні умови, і такий, що гос$
тро відчуває всезростаючу потребу у фінансових
ресурсах через довготривалість виробничого цик$
лу, повільну оборотність виробничих запасів, без$
перервність процесів відтворення. Саме тому, в
умовах сьогодення, актуальною є проблематики
забезпечення сільськогосподарських підприємств
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фінансовими ресурсами, одним з напрямів вирі$
шення якої є удосконалення і розвиток системи
кредитування.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти кредитуван$
ня підприємств аграрного сектора досить глибо$
ко досліджені в роботах провідних учених$аг$
раріїв: Буднік О.М. [2], Майорова Т.В. [5], Нако$
нечна О.С. [6], Онопрієнко І.М. [7], Радченко Н.Г.
[8], Щурик М.В. [10] та інших. Водночас не$
обхідність поглибленого наукового розроблення
напрямів удосконалення та розвитку системи кре$
дитування сільськогосподарських підприємств
обумовили вибір дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є оцінка стану та окрес$

лення напрямів покращення системи кредитуван$
ня сільськогосподарських підприємств Львівської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Станом на кінець 2015 року у виробництві
сільськогосподарської продукції Львівської об$
ласті було задіяно 17,66% працездатного населен$
ня області (184 тис. осіб). При цьому основними
виробниками є 1428 сільськогосподарських
підприємств різних форм власності (рис. 1), серед
яких 98% відносяться до категорії малих і середніх
виробників (МСВ) (розміром до 3000 га). Прогно$
зовано найбільшу кількість (560) становлять
підприємства найменші за розміром (до 50 га),
підприємства розміром 50—100 га складають 9,3%
усієї кількості виробників сегменту МСВ, підприє$
мства розміром 100—500 га — 12,3%, 500—1000 га
— 4,8%, 1000—3000 га — 3,6% [3; 4].

Аналізуючи структуру посівів сільськогоспо$
дарських культур за масштабами підприємств
АПК, варто відмітити цікаву тенденцію, що МСВ
займаються вирощуванням повного спектру куль$
тур — кормових, овочевих, технічних і зернових,
а підприємства, обсяг земельного банку яких пе$

Рис.  1. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за формою господарювання
Джерело: складено на основі: [3].

Рис. 2. Структура посівів сільськогосподарських культур за масштабами підприємств АПК
Джерело: складено на основі: [3].
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ревищує 1000 га, вирощують лише зернові і технічні
культури (рис. 2).

У 2015 році сільськогосподарські підприємства
Львівської області виробили 33,7% валової
сільськогосподарської продукції (в т. ч. 8,6% за
рахунок фермерських господарств). Проте ключо$
вим виробником сільськогосподарської продукції
в області є особисті селянські господарства: 66,3%
валового виробництва сільськогосподарської про$
дукції забезпечується в середньому 200 тисячами
господарств (рис. 3).

З рисунку 3 зрозуміло, що в ключових для об$
ласті галузях сільського господарства, сільськогос$
подарські підприємства різних форм власності до$
мінують лише за обсягами виробництва технічних

культур (понад 99% виробництва) та зернових (по$
над 66%), в той час як більше 90% виробництва кар$
топлі, овочів, плодоягідних культур, молока та яєць
забезпечують особисті селянські господарства. У
вирощуванні худоби та птиці зберігається паритет.

Що ж стосується показників рентабельності,
то найвищі сходинки займають такі види сільсько$
господарської продукції: плоди, овочі відкритого
грунту, м'ясо свиней. Найнижчі показники харак$
терні для м'ясної продукції ВРХ і птиці, а також
вирощування картоплі (рис. 4).

Аналізуючи економічні показники ефектив$
ності сільськогосподарських підприємств, у т.ч.
МСВ, варто виокремити основні чинники, що ма$
ють на це безпосередній вплив:

Рис. 3. Виробництво основної сільськогосподарської продукції
за категоріями господарств, у %

Джерело: складено на основі: [3].

Рис. 4. Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства
Львівської області у 2015 році

Джерело: складено на основі: [3].
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— використання високоякісного посівного
матеріалу;

— чітке дотримання умов технологічних карт,
розроблених з використанням економічно обгрун$
тованих норм використання добрив, що також дає
можливість максимально розкрити генетичний
потенціал сільськогосподарських культури по вро$
жайності;

— використання сучасних технологій інтенсив$
ного землеробства таких, як: полив та внесення
добрив через систему крапельного зрошення; ви$
користання техніки по комплексному обробітку
грунту (виконання кількох операцій за один прохід
— передпосівна підготовка грунту, посів, внесен$
ня добрив/ пестицидів, прикочування посіву); ви$
користання широкозахватної техніки (надає мож$
ливість на зменшити витрати на паливно$мастильні
матеріали);

— збільшення маркетингового періоду та про$
даж продукції у період максимальних цін за раху$
нок використання сучасних технологій зберіган$
ня, яке дозволяє частково знівелювати сезонність
виробництва;

— підвищення доданої вартості за рахунок
доробки, переробки та зберігання продукції [14].

Усі наведені чинники забезпечують високу еко$
номічну ефективність підприємств, проте вимага$
ють значних фінансових ресурсів, які часто є не$
доступними підприємствам сегменту МСВ.

У сучасних умовах ключовими джерелами
фінансового забезпечення сільськогосподарсько$
го виробництва в Україні виступають власні кош$
ти сільськогосподарських підприємств, кредити
фінансово$кредитних установ та державна
підтримка (рис. 5). При цьому структура джерел

фінансування охоплює самофінансування за ра$
хунок нерозподіленого прибутку, банківські кре$
дити, власні заощадження власників господарств,
а також фінансування трейдерами та постачаль$
никами [12] (рис. 6).

Відомо що, щорічний попит на фінансові ре$
сурси в агросекторі України знаходиться в межах
12 млрд  дол. США, причому покривається в се$
редньому на 25—30% (3,3 млрд дол. США). Основ$
на частина попиту, а це 8,7 млрд дол. США зали$
шається незадоволеною [1].

З кожним роком зростає інтерес до кредиту$
вання сільського господарства серед банків.
Свідченням цього є постійне збільшення установ,
які пропонують спеціальні продукти кредитуван$
ня агросектору, сформовані на основі оцінюван$
ня ризиків, специфічних для галузі Проте про$
блемними аспектами у кредитуванні є:

— постійне зростання відсоткової ставки (30—
35% річних у 1 кварталі 2015 року);

— коливання курсу валют (рівень девальвації
гривні на початку 2015 року доходив до 300% у
порівнянні з попередніми роками);

— жорсткі вимоги до забезпечення за креди$
том (лише нерухомість та техніка не старше 5 років,
з коефіцієнтом покриття біля 2) [1].

Проведений нами моніторинг ринку кредиту$
вання сільськогосподарських підприємств
Львівської області показав, що банки надають
перевагу великим сільгоспвиробникам (розміром
понад 3000 га), оскільки (1) вони спроможні вести
та надавати якісну фінансову звітність; (2) мають
можливість достатнього забезпечення по креди$
там; (3) їх діяльність зазвичай є диверсифікованою,
що дозволяє компенсовувати можливі втрат на

Рис. 5. Джерела фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва
та чинники, що їх обмежують

,
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;
;

;
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;
;
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одному із напрямів діяльності. Проте у зв'язку з
обмеженою кількістю великих сільськогоспо$
дарських підприємств у Львівській області (лише
23) та враховуючи основні характерні ознаки
сільгоспвиробників$позичальників сегменту МСБ
(площа землі в обробітку 500—1000 га; наявне не$
рухоме майно, техніка та транспортні засоби не
старіше 5 років тощо), частина банків розвиває аг$
ронапрями і у сегменті МСБ. При цьому основни$
ми видами кредитів, що надаються комерційними
банками сільськогосподарським підприємствам
сегменту МСВ у Львівській області є: короткост$
рокові, до 1 року, позики на поповнення обігових
коштів у формі відновлювальних та не відновлю$
вальних кредитних ліній із можливістю відстроч$
ки платежу та гнучким графіком погашення кре$
дитів; довгострокові, інвестиційні кредити, що,
зазвичай, надаються терміном до трьох, дуже
рідко до п'яти років, з можливістю встановлення
індивідуального графіку та відстрочки платежу по
тілу кредиту до одного року.

Деякі банківські установи пропонують спец$
іальні кредитні програми такі, як, наприклад куп$
івля сільськогосподарської техніки з частковою
компенсацією відсоткових ставок чи закупівля за$
собів захисту рослин з використанням інструмен$
ту авалювання векселів [11].

Таким чином, аналіз засвідчує, що невеликі за
розміром підприємства, які обробляють біля 20%
земель, а у кількісному плані становлять 85% усіх
сільськогосподарських підприємств Львівщини,
мають досить утруднений доступ до кредитних
ресурсів. Якщо до цього додати ще і особисті се$
лянські господарства, які мають значний потенці$
ал до комерціалізації своєї господарської діяль$
ності через реєстрацію підприємницької діяль$
ності та об'єднання у кооперативи, проте з інстру$
ментів кредитування мають у своєму розпоряд$
женні лише наддорогі споживчі кредити, можна
говорити про те, що стан кредитування сільсько$

господарського виробництва у Львів$
ській області знаходиться у плачевно$
му стані.

ВИСНОВКИ
Отож, основними кроками для по$

кращення системи доступу до фінан$
сових ресурсів для виробників сег$
менту МСВ Львівської області та Ук$
раїни загалом повинні стати:

— підвищення рівня менеджмен$
ту малих та середніх сільськогоспо$
дарських господарств, що в свою
чергу приведе до оптимізації техно$
логічного процесу, мінімізації не$
виправданих витрат та втрат вироб$
ництва;

— впровадження новітніх інстру$
ментів аналізу кредитоспроможності
суб'єктів малого та середнього бізне$
су в аграрній сфері, розробка спец$

іалізованих кредитних продуктів, які б врахову$
вали сезонну специфіку грошових потоків та пе$
редбачали альтернативні іпотеці види забезпечен$
ня [10];

— спрощення процедури та забезпечення про$
зорості процесу подання заявок на участь у про$
граммах державної підтримки з метою розширен$
ня обсягів та сфер підтримки, залучення міжна$
родних фондів, донорських організацій та про$
ектів міжнародної технічної допомоги до участі у
цих програмах.

Серед стратегічних напрямів розвитку систе$
ми фінансового забезпечення АПК України вва$
жаємо за доцільне виокремити: (1) розвиток коо$
перації загалом і кредитної кооперації зокрема
(використання потенціалу кредитних спілок, зару$
біжного досвіду роботи кооперативного банку)
[13]; (2) впровадження та популяризація альтер$
нативних інструментів фінансування, зокрема та$
ких, як аграрні розписки, складські посвідчення,
документарні операції (векселі, факторинг, га$
рантії і т. ін.) [8]; (3) надання пріоритетності про$
грамам міжнародної технічної допомоги з розвит$
ку сільськогосподарського виробництва і
сільських територій у роботі профільних
підрозділів органів місцевої влади.
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