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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

У сільськогосподарських підприємствах існує недостатність коштів, які б 
перебували в обігу та спрямовувались на купівлю засобів захисту рослин і |  
тварин, насіння, добрив, пального та придбання нової техніки, адже існуюча ї 
вже зношена та застаріла. В таких умовах тільки кредитуванні | 
сільськогосподарських підприємств дозволяє вирішити проблему, пов’язану із 
специфікою агропромислового виробництва як суб’єкта кредиту вання.

Метою дослідження є вивчення сучасного стану кредитного забезпеченні 
сільськогосподарських підприємств України та розробка пропозицій щодо його 
вдосконалення.

Сільське господарство будь-якої країни залишається основною 
продовольчою галуззю народного господарства, стан якої залежить від обсяі 
коштів, вкладених у її розвиток. У сфері сільського господарства кре, 
ресурси відіграють вирішальну роль: сезонний розрив між вкладенням 
надходженням коштів, безперервність процесів відтворення, значна потреба в 
обігових засобах перетворюють кредит1 в основне джерело поповнеї 
фінансових ресурсів. Дослідження фінансового забезпечені 
сільськогосподарських підприємств, свідчить про те, що вони в основному 
працюють за рахунок власних ресурсів, які є недостатніми длі 
самофінансування. Обмеженість власних коштів змушує аграрні підприємі 
сподіватися на підтримку з боку банків через свої форми кредитування [1, 
с.238].

Проблемами кредитування сільськогосподарських підприємств банками є  
підвищення фінансових ризиків, спричинене отриманням кредиту, у 
перспективі може призвести до втрати фінансової стійкості і навіть 
платоспроможності; відсутність у позичальників ліквідного забезпеч©] 
кредитів; високі кредитні відсотки; довга процедура розгляду можлива 
отримання кредиту; вплив сезону на сільськогосподарське виробництво 
залежність від природно-кліматичних умов; катастрофічне падіння родюча 
ґрунтів та зростання їх ерозії; непостійне законодавство, нестабільнії 
фінансової та політичної системи; неможливість отримання кредиту в*] 
створення сільськогосподарського підприємства «з нуля».

Розглядаючи діяльність банків країн із найвищою питомою вагою
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позичкових коштів в аграрному капіталі* , 
Англію і Німеччину відповідно — близьке 
Італію та Бельгію — понад ЗО %. У кра 
господарств повністю залежать від залучень 
фермерських господарств обходиться без бан 

Іноземний досвід свідчить, що важливо 
аграрну економіку є підтримка фінансових р 
Тому там розроблена особлива система фі 
сільського господарства. Так, у Німечч* 
розпорядниками коштів аграрного сектора ек 
банків товариств „Райффайзен”, до скла, 
кредитних товариств, що об’єднують в 
підприємців, які працюють у сільській місце 
кас; сільськогосподарський рентний банк у 
банк у Бонні.

В Україні ліцензію Національного 
банківських операцій мають 177 банків і же 
банку, в якому частка кредитів для сіїш 
кредитного портфеля становила б понад 50 % 

Сільськогосподарські підприємства ст 
залучили 4,5 млрд. грн. кредитних коштів 
кампанії. Із загального обсягу залучених к 
банківські кредити і 923 млн. грн. - товарні 
аграріями ще додатково 0,2 млрд. грн. креди 
Протягом 2010 року сільськогосподарські 
лише 1,8млрд.грн., що на 2,7 млрд. грн. менн 
2011 року, що свідчить про зростання 
сільськогосподарського виробника у вигл 
впровадження різноманітних кредитних прої 
економіки. Відсоткові ставки по кредитах на і 
у національній валюті 14,5 %  (в порівнянні 
відсоткова ставка знизилася на 1,4%), а в іном  

Використовувати кредити, що пропону 
підприємства не можуть через те, що мінім 
повинні перевищувати 6  місяців, проте, ВІ 

кредитів видається на строк від 2 до 4 місяції 
зля аграрного сектора. Також високі процент 
сільськогосподарським підприємствам корист 

Станом на 1 травня 2011 рою 
сільськогосподарських підприємств переважа 
1 до 5років) -  15,7%. Довгострокові кредити 
3,4%і 12,2% - кредити на строк до 1 року [6]. 

Сьогодні існує багато програм
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позичкових коштів в аграрному капіталі* доцільно виділити такі країни як 
Англію і Німеччину відповідно — близько 50 %, Францію — понад 40 %, 
Італію та Бельгію — понад ЗО %. У країнах Європейського Союзу 40 %  
господарств повністю залежать від залучення позичкових коштів і лише 25 % 
фермерських господарств обходиться без банківських кредитів.

Іноземний досвід свідчить, що важливою метою державного втручання в 
аграрну економіку є підтримка фінансових ресурсів сільгосптоваровиробників. 
Тому там розроблена особлива система фінансово-кредитного забезпечення 
сільського господарства. Так, у Німеччині провідними кредиторами та 
розпорядниками коштів аграрного сектора економіки є: Союз народних банків і 
банків товариств „Райффайзен”, до складу якого входить більше 1470 
кредитних товариств, що об’єднують в основному фермерів та інших 
підприємців, які працюють у сільській місцевості; система німецьких ощадних 
кас; сільськогосподарський рентний банк у Франкфурті; німецький іпотечний 
банк у Бонні.

В Україні ліцензію Національного банку України на здійснення 
банківських операцій мають 177 банків і жодного спеціалізованого аграрного 
банку, в якому частка кредитів для сільського господарства у структурі 
кредитного портфеля становила б понад 50 %  [6].

Сільськогосподарські підприємства станом на 29 квітня 2011 року 
залучили 4,5 млрд. грн. кредитних коштів на проведення весняної польової 
кампанії, Із загального обсягу залучених коштів 3,6 млрд. грн. становлять 
банківські кредити і 923 млн. грн. - товарні кредити. Необхідним є залучення 
аграріями ще додатково 0,2 млрд. грн. кредитів на весняну польову кампанію. 
Протягом 2010 року сільськогосподарські підприємства залучили кредитів 
лише 1,8млрд.грн., що на 2,7 млрд. грн. менше, ніж протягом чотирьох місяців 
2011 року, що свідчить про зростання довіри комерційних банків до 
сільськогосподарського виробника у вигляді надання йому кредитів та 
впровадження різноманітних кредитних програм саме для аграрного сектору 
економіки. Відсоткові ставки по кредитах на кінець квітня 2011року становлять 
у національній валюті 14,5 %  (в порівнянні до кінця березня 2011 року, то 
відсоткова ставка знизилася на 1,4%), а в іноземній валюті 9,0 %  (-1,2 %), [6].

Використовувати кредити, що пропонують банки, сільськогосподарські 
підприємства не можуть через те, що мінімальні терміни кредитів для села 
повинні перевищувати 6 місяців, проте, велика частина короткострокових 
кредитів видається на строк від 2 до 4 місяців, що економічно не обгрунтовано 
для аграрного сектора. Також високі процентні ставки банків не дають змоги 
сільськогосподарським підприємствам користуватися кредитними ресурсами.

Станом на 1 травня 2011 року в структурі кредитування
сільськогосподарських підприємств переважали середньострокові кредити (від 
1 до 5років) -  15,7%. Довгострокові кредити (більше 5 років) становили лише 
3,4%і 12,2% - кредити на строк до 1 року [6].

Сьогодні існує багато програм для підтримки кредитування
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сільськогосподарських підприємств, А тому головним завданням є осмислення 
та вибір тих програм, які максимально будуть придатними для кожного 
окремого сільськогосподарського підприємства.

Вітчизняні виробники зацікавлені в можливості кредитування майбутнього 
врожаю, тому співпраця з банками є невід’ємною складовою формування 
основи продовольчої безпеки України та вітчизняних споживачів. Іноземні 
банки підтвердили готовність кредитувати сільгоспвиробництво - це сучасні 
технології, техніка й обладнання, розвиток селекції, вирішення соціальних 
проблем на селі тощо. А отже, використання кредитного забезпечення є 
перспективним напрямком вдосконалення роботи й фінансового стану аграрних 
підприємств.
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ПРІОРИТЕТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРЕ

Одним із основних напрямів забезпеч* 
територій є диверсифікація сільської економі 
додаткових видів зайнятості та джерел дохо 
організаційно-економічних рішень, які спри 
економіки, більш раціональному викорисл 
сталому розвитку сільських територій.

Диверсифікація видів економічної дія 
покликана підвищити рівень доходів сільські 
перспективних напрямів диверсифікації в 
основні пріоритети розвитку диверсифікація 
територіях:

рекреаційна діяльність; 
агро- та екологічний туризм; 
діяльність у сфері культури, ми 

спадщини;
надання соціальних послуг; 
організація обслуговуючих виробиш 
народні, ремесляні промисли тощо.

При активному розвитку унікальних 
діяльності, для здійснення яких сільські 
перевага, а не трактуються як недолік, можта 
рівень прибутковості, що дасть поштовх д 
місцевості та виникнення суміжних 
підприємництва [1].

На отримання сільським доме 
нееільськогосподарської самозайнятості впл 
людського капіталу. Так, великий розмір 
додаткових джерел доходу, а наявність безр 
недовикористання трудових ресурсів, які 
самозайнятості. Разом з тим, наявність пенсії 
яка вже не в змозі займатися диверсифікаціє 
людського капіталу, яка визначається рівш 
впливати на готовність займатися несільської

Політика стимулювання альтернативне 
зменшенню бідності сільських жителів. Тако
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