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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність даної теми зумовлена 
тим, що агропромисловий комплекс є базо-
вим сектором народного господарства Укра-
їни, тому для забезпечення його ефективного 
функціонування необхідні значні інвестиційні 
ресурси та відповідне кредитування. Проте в 
Україні кредитування сільськогосподарських 
підприємств комерційними банками в ниніш-
ніх умовах ускладнилося або й зовсім немож-
ливе з причини їхньої недостатньої дохід-
ності, невисокої віддачі на вкладений капітал 
і низької ліквідності майна. Проблема щодо 
кредитного забезпечення АПК є однією з най-
більш актуальних на даному етапі розвитку 
економіки держави.

Агропромисловий комплекс країни має 
необхідні передумови для широкого залу-
чення іноземних інвестицій та кредитування, 
а саме: родючі чорноземні ґрунти, розвинуту 

транспортну інфраструктуру, вигідне геогра-
фічне розташування, наявність робочої сили, 
ненасиченість продовольчого і ресурсного 
ринків. Проте існує низка проблем, які впли-
вають на стан кредитування агропромисло-
вого сектору:

– незадовільний фінансовий стан банків;
– низька якість кредитних ресурсів банків 

через зростання кількості проблемних позик;
– неякісне рефінансування у формі депо-

зитів та іноземних позик; 
– ефект витіснення приватних кредиторів 

державними запозиченнями для ліквідації 
зростаючого розриву між доходами і видат-
ками держави; 

– інвестиційна непривабливість та підви-
щена ризиковість кредитування агропромис-
лового сектору економіки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Стан і проблеми кредитного забез-
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печення розвитку сільського господарства 
взагалі та зарубіжний досвід стосовно цього 
питання досліджували В. Гайдук, О. Непо-
чатенко, Є. Фірсов, П. Саблук, А. Панте-
леймоненко, І. Кушнір, М. Коробейников, 
М. Барановський та ін. Ученими-економіс-
тами досліджено основну частину теоретич-
них, методологічних та прикладних аспектів 
проблеми забезпечення сільськогосподар-
ських товаровиробників банківськими фінан-
совими ресурсами, проте проблема розвитку 
банківського кредитування агроформувань 
досі залишається невирішеною та продо-
вжує загострюватися.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на від-
носно глибокий процес вивчення самої сфери 
АПК, проблематиці самого кредитування агро-
промислової галузі в сучасній науковій літе-
ратурі розглянуто недостатньо. Саме тому ці 
питання потребують подальшого всебічного 
дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення кре-
дитування АПК, чинників його формування, 
обґрунтування необхідності підвищення кре-
дитування агропромислової галузі та аналіз 
наявних теоретичних досліджень банківського 
кредитування підприємств АПК.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У сучасних умовах функціонування 
сільськогосподарських підприємств немож-
ливе без залучення кредитних ресурсів, 
оскільки сільське господарство є кредитоміст-
кою галуззю.

Сільськогосподарські підприємства все 
більше потребують залучення довгостро-
кових фінансових ресурсів для оновлення 
техніки, будівництва нових об’єктів, упрова-
дження інноваційних технологій. Через високу 
ризикованість цього бізнесу, низьку креди-
тоспроможність підприємств, низьку якість і 
ліквідність застави, яку підприємства можуть 
запропонувати банкам, відсутність механіз-
мів іпотечного кредитування в галузі, а також 
через недосконалість законодавчих механіз-
мів отримати ці кредити буває досить пробле-
матично. Як відомо, аграрний сектор є однією 
з головних складових частин економіки Укра-
їни. Стан галузі сільського господарства пере-
дусім залежить від обсягів коштів, вкладених 
в його розвиток [1].

Кредит для аграріїв є одним із найважли-
віших зовнішніх джерел інвестиційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств 
поряд із бюджетним фінансуванням.

У сфері сільського господарства кредитні 
ресурси відіграють вирішальну роль: сезон-
ний розрив між вкладенням і надходженням 
коштів, безперервність процесів відтворення, 
значна потреба в обігових засобах перетво-
рюють кредит в основне джерело поповнення 
фінансових ресурсів [2].

За статистичними даними НБУ, на 
01.12.2015 підприємства АПК мали близько 
115,5 млрд. грн. кредитів. Із бюджету на ком-
пенсацію кредитних ставок на 2016 р., як і 
роком раніше, виділили лише 300 млн. грн. 
під програму підтримки агровиробників шля-
хом надання фермерам безпроцентних кре-
дитів терміном на п’ять років, у тому числі і 
на покупку сільгосптехніки. Зокрема, на заку-
півлю техніки через НАК «Украгролізинг» – на 
54 млн. грн., надання кредитів фермерським 
господарствам – 25,6 млн. грн., фінансову 
підтримку заходів в агропромисловому комп-
лексі – 300 млн. грн. Щоправда, тільки взяти 
ці кредити ніхто з вітчизняних сільгоспвироб-
ників так і не зміг. У структурі залучених коштів 
найбільша частка (70%, або 7 млрд. грн.) при-
падала на короткострокові (до 12 місяців) 
кредити, а 30% становили середньострокові 
(до 36 місяців) – 1,4 млн. грн. та довгострокові 
(до 60 місяців) – 1,7 млрд. грн. [7].

Банківське ж кредитування в агропромис-
ловому комплексі України здійснюється пере-
важно за кількома ключовими напрямами і 
вкрай невигідно вітчизняним аграріям. Існує 
кілька основних кредитних програм: кредиту-
вання для поповнення обігових коштів, спря-
моване на фінансування оборотного капіталу, 
а саме придбання добрив і худоби, ремонт 
техніки та виплату заробітної плати; кредиту-
вання на впровадження інвестиційних проек-
тів спрямоване на фінансування інвестицій-
них проектів із будівництва основних фондів, 
таких як елеватори, склади та ін., а також 
закупівлю обладнання для облаштування 
даної нерухомості; лізингові кредити, або кре-
дити на покупку сільськогосподарської тех-
ніки, – програми кредитування на придбання 
техніки іноземного, вітчизняного виробництва 
та країн СНД. При цьому всі ці кредитні про-
грами видаються переважно під 25–30% річ-
них, якщо взагалі видаються.

Із початком посівної кампанії 2015 р. багато 
аграріїв зіткнулися з проблемою отримання 
нових і повернення старих кредитів. Утім, ця 
проблема сягає корінням ще в 2014 р., коли 
багато агровиробників, що мали кредити в 
іноземній валюті, були змушені повертати вже 
втричі більшу суму в гривневому еквіваленті. 
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Саме девальвація гривні в 2014 р. вкрай нега-
тивно відбилася на багатьох українських сіль-
госпвиробниках, які були загнані державою в 
дуже складну ситуацію [3].

Зростання протягом минулого року тільки 
офіційного курсу долара більш ніж у три рази 
збільшив рівно на стільки ж і боргове наван-
таження. Якщо великі сільгоспвиробники 
(агрохолдинги) багато в чому орієнтовані 
на експорт, то інші змушені задовольнятися 
залишками на внутрішньому ринку. Про-
блема в даному разі полягає ще і в тому, що 
багато сільгоспвиробників (як правило, малих 
і середніх) орієнтовані на внутрішній спо-
живчий ринок. А з урахуванням скорочення 
купівельної спроможності всіх без винятку 
українців багато товаровиробників фактично 
втратили ще й внутрішні ринки збуту. Та й у 
великі торговельні мережі, як ми розуміємо, 
багатьом малим і середнім сільгоспвиробни-
кам зайти фактично неможливо.

Крім того, із підписанням Угоди про асо-
ціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом 
багато вітчизняних аграріїв, з великою част-
кою ймовірності, можуть утратити ще й ринок 
України. А умови для конкуренції в Україні та 

країнах Європи кардинально відрізняються. 
Наприклад, в європейських країнах сільгосп-
виробники мають серйозні дотації як із дер-
жавних бюджетів, так і з бюджету і фондів ЄС. 
Кредити в європейських банках на ці цілі зде-
більшого видаються як мінімум на 20–25 років, 
а ставки за ними (залежно від країни) коли-
ваються в межах 3,5–5,5% (щоправда, вже в 
євро) [6].

Опікуються сільським господарством і в 
країнах Євразійського економічного союзу. 
Так, для стимулювання розвитку вітчизняної 
продукції для фермерів у переробних підпри-
ємствах країн ЄАЕС передбачені такі пільги: 
здешевлення паливно-мастильних матеріа-
лів, процентних ставок по кредитах у банках 
другого рівня, лізинг на придбання спецтех-
ніки та переробної промисловості. Придбання 
елітного насіння субсидується на 40%, а їх 
виробництво – від 40 до 100%, підтримуються 
проекти, пов'язані з вирощуванням плодових 
дерев, виробництвом мінеральних добрив, 
розвитком племінного тваринництва.

Як бачимо, досвід країн ЄС та ЄАЕС пока-
зує, що агропромисловий комплекс країни є 
стратегічним напрямом, що забезпечує про-

Таблиця 1
Прогнозований обсяг залучення кредитів підприємства АПК на період до 2020 р.
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довольчу безпеку країни. Наявні механізми 
підтримки аграріїв в Україні можна порівняти 
з тим, які мають сільгоспвиробники в інших 
країнах світу. Очевидно, що політика креди-
тування АПК України потребує кардиналь-
ного перегляду. Ось тільки влада не бачить 
цього і ще більше погіршує ситуацію з надан-
ням кредитів аграріям, у черговий раз підви-
щуючи облікову ставку НБУ вже до рекорд-
них 30%.

Розвиток кредитного забезпечення сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками пе- 
редбачає розширення можливостей суб’єктів 
агропромислового виробництва для залу-
чення кредитів. Для цього необхідно: 

– розширити ринок банківського креди-
тування шляхом створення Державного 
земельного іпотечного банку та впрова-
дження механізму застави земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та прав 
оренди на них за іпотечного кредитування; 

– сформувати систему кредитної коопера-
ції шляхом внесення змін до законодавства 
для регламентування діяльності кредитних 
кооперативів у сільській місцевості та розши-
рення мікрокредитування на селі; 

– сприяти використанню нових кредитних 
продуктів у банківській, у тому числі й в коо-
перативній, кредитній системі; 

– розвивати систему гарантування повер-
нення кредитів шляхом створення спеціаль-
ного гарантійного фонду; 

– запровадити нові фінансові інструменти 
для сільськогосподарських товаровиробни-
ків для отримання додаткових кредитів під 
заставу майбутнього врожаю (або майбутню 
тваринницьку продукцію); 

– створити систему інформаційного забез-
печення кредитування галузі у складі моні-
торингових, консультативних та освітянських 
послуг. 

Завдяки реалізації запропонованих захо-
дів у сфері фінансово-кредитної політики 

покращиться стан фінансового забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників, 
зокрема підвищиться рівень задоволення їх 
потреб у кредитних ресурсах. Ученими ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» розроблено 
оптимістичний та песимістичний варіанти 
розвитку кредитного забезпечення агрофор-
мувань (табл. 1) [4].

Нині відсутність дієвого механізму застави 
майна стримує розвиток банківського кре-
дитування сільськогосподарських підпри-
ємств, але якщо врахувати перспективність 
АПК України, то відповідне кредитування 
дасть змогу залучити значні грошові ресурси 
і стане потужним важелем розвитку даного 
сектору [5]. 

Існує декілька шляхів, що сприятимуть роз-
витку банківського кредитування АПК: 

– зростання мотивації банків, що форму-
ється під впливом допустимого рівня кредит-
ного ризику, реального попиту позичальників 
на банківський кредит, наявної ресурсної бази 
кредиторів; 

– заходи із боку держави та банківської 
системи, спрямовані на розвиток дієвого інте-
граційного механізму взаємодії з аграрним 
сектором економіки; 

– розробка і застосування всіх можливих 
джерел для залучення капіталу під час креди-
тування сільського господарства; 

– вирішення майнового і земельного 
питань, а також проблем наявних заборгова-
ностей сільськогосподарських підприємств.

Висновки з цього дослідження. Прове-
дений аналіз дає підстави стверджувати, що 
інвестиційний клімат для АПК є сприятливим, 
але ризики для інвесторів залишаються висо-
кими. Поліпшити ситуацію може лише вдо-
сконалення законодавства з питань аграрної 
політики, регулювання кредитних операцій, 
раціонального розподілу коштів, їх ефектив-
ного використання і вчасного повернення 
боргу та відповідна політика держави.
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