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різноманітними організаційними системами. Вра-
ховуючи це, розробили загальну імітаційну модель 
формування фінансово-економічного потенціалу на 
рівні виробничих підрозділів підприємств залізоруд-
ної галузі та навели алгоритм діагностики відповід-
них інтегральних параметрів ефективності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Є великий попит на сільськогосподарську продукцію, 
і щоб забезпечити більше продуктів для споживачів 
та промисловості, створювати доходи і багатство в 
сільській місцевості, знижувати рівень бідності серед 
сільських жителів, і сприяти забезпеченню стійкості 
природних ресурсів і охорони навколишнього середо-
вища потрібно розвивати сільськогосподарське вироб-
ництво. З'являються нові рішення, широко спираю-
чись на доступні технології та варіанти фінансування 
сільськогосподарського виробництва. Роль держави 
та банків змінюється, відповідальність децентралі-
зується, фермери грають все більш важливу роль у 
рішеннях про інвестиції і ринки зростають.

Як вирощувати більше продовольства, збіль-
шувати доходи сільськогосподарської галузі, ско-
рочувати масштаби убогості сільського населення 
і проводити захист навколишнього середовища, 
використовуючи все більш обмежені ресурси – це 
завдання, що стоїть перед сільськогосподарською 
галуззю і обговорюється в даній статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічна ситуація, що склалася із кредитним забез-
печенням реального сектора банківською системою 
України, а саме підприємств сільськогосподарської 
галузі, на сьогодні не відповідає потребам активізації 
підприємницької діяльності і стимулювання розви-
тку сільськогосподарського виробництва. Дану про-
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блему вивчали такі науковці-економісти: Гудзь О.Є., 
Демчук Н.І., Пархоменко Ю.В., Коваленко В.В., Сте-
цюк П.А. [1-8] та інші.

Однією з найгостріших проблем взаємодії банків-
ської системи України з реальним сектором еконо-
міки може стати істотне зростання загального обсягу 
простроченої заборгованості за кредитами банків, 
багатьом із яких це загрожуватиме різким погір-
шенням фінансового стану, неплатоспроможністю і 
навіть банкрутством. Тому, банки змушені будуть 
дедалі більшу частку своїх активів розміщувати 
в найменш ризиковані вкладення, а тому скорочу-
вати власний кредитний портфель. На практиці це 
ще більше погіршить можливості подолання вироб-
ничого спаду і виходу сільськогосподарської галузі 
з кризи. 

Мета статті – провести оцінку якості кредиту-
вання банками сільськогосподарської галузі України 
та запропонувати можливі шляхи її покращення.

Виклад основного матеріалу. Комерційні банки 
традиційно відіграють важливу роль у фінансуванні 
сільського господарства. Величина кредитів для сіль-
ського господарства, однак, коливається. Розглянемо 
величину кредитів, наданих банками підприємствам 
сільськогосподарської галузі в таблиці 1. Так, напри-
клад, найбільша величина кредиту наданого сіль-
ськогосподарській галузі України у спостерігалася у 
2014 році і становила 55 335 млн. грн. У 2015 році 
величина кредитів знизилася на 13 % порівняно з 
2014 роком. Спостерігається коливання частки ринку 
в поєднанні з регулюванням обсягу коштів та креди-
тів банків для сільського господарства і регулювання 
числа банків, які кредитують сільське господарство. 
Багато чинників призвели до цих коливань сільсько-
господарського кредитування.

Таблиця 1
Кредити, надані банками підприємствам 

сільськогосподарської галузі, залишки коштів  
на кінець періоду, млн. грн.

Рік Усього

у тому числі за строками

Темп 
ростудо 

1 року

від 
1 року 

до 
5 років

більше 
5 років

2009 26 026 10 245 13 980 1 800 -

2010 26 545 8 631 14 708 3 206 102,00

2011 34 143 13 336 17 249 3 558 128,62

2012 36 488 16 509 16 095 3 884 106,87

2013 43 534 23 829 15 520 4 185 119,31

2014 55 335 24 953 25 262 5 120 127,11

2015 48 425 22 059 20 357 6 008 87,51

Джерело: розраховано за даними [1; 7]

В Україні сільськогосподарська галузь має вели-
чезний потенціал. Цей потенціал зростання при-
ходить від потенційного підвищення врожайності; 
збільшення посівних площ та покращення умов кре-
дитування сільськогосподарської галузі. Сільське 
господарство може стати основним драйвером для 
більш справедливого зростання доходу, порівняно з 
нафтогазовим сектором та іншими галузями націо-
нальної економіки. Розглянемо динаміку величини 
кредитів наданих банками сільськогосподарській 
галузі України на рис. 1. 

Низькі доходи сільськогосподарської галузі озна-
чають низький рівень доходів населення; зростання 
доходів підприємств сільськогосподарської галузі 
України сприятиме зростанню доходів фермерів, у 

тому числі подоланню бідності на селі. Ключовим еко-
номічним завданням є отримання бази, яка закликає 
до ефективного використання ресурсів сільськогос-
подарської галузі і формування прибуткової високої 
вартості сільського господарства. Добре збалансоване 
стимулювання попиту і пропозиції на продукцію 
сільськогосподарської галузі підвищує ефективність 
та продуктивність, і сприяє сталому, екологічному, 
відповідальному використанню ресурсу. Сучасні 
фінансові виклики потребують адекватного фінансу-
вання сільськогосподарської галузі. Більш широким 
фінансовим завданням сільськогосподарської галузі 
України є створення сприятливих і стимулюючих 
умов, які будуть заохочувати як великі, так і дрібні 
приватні інвестиції. Ці проблеми є значними і потре-
бують якнайшвидшого вирішення.

На міжнародному рівні, ринки захищені і ціни 
на сировинні товари, як правило, низькі. Всере-
дині країни, багато сільськогосподарських країн 
характеризуються недостатніми або неконкурент-
ними ринками, які несумісні з порівняльними 
перевагами конкурентних ринків. Відшкодування 
витрат залишається спірним питанням у багатьох 
країнах і приватні інвестиції інколи витісняються 
державними субсидіями і дотаціями або відля-
кує невизначеність інвестиційного клімату і спо-
творені стимули. Однак, ці обставини пов'язані з 
більш високим рівнем змінних витрат, що збільшу-
ють сукупний ризик діяльності банків. Крім того, 
зміни в типі і характеристиці банку, зміни в кре-
дитному портфелі можуть викликати перерозподіл 
портфелю активів банку, щоб відобразити новий 
склад його зобов'язань. Потрібні інструменти, які 
матимуть вплив на вартість і доступність кредитів 
для сільськогосподарських позичальників. Витрати 
за позиками зростуть кредитори намагаються пере-
дати деякі з цих зрісших витрат на придбання засо-
бів для позичальників. Банки можуть збільшувати 
вимоги безпеки або зменшувати термін кредиту-
вання. Банки можуть також вибрати, збільшення 
нагляду за кредитними коштами, щоб збільшити їх 
продуктивність.

Однак, оскільки підвищений нагляд дорого для 
банків, термін кредити може бути продовжений для 
позичальників з більшою вірогідністю погашення 
кредиту, таким чином багатьох потенційним сіль-
ськогосподарським підприємствам позичальникам 
потрібно слідкувати за своїм фінансовим станом 
взагалі та ефективністю використання кредитних 
коштів зокрема. На рис. 2 розглянемо основні прога-
лини та можливі шляхи покращення кредитування 
сільськогосподарської галузі України.
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Рис. 1. Динаміка величини кредитів  
наданих банками сільськогосподарській  

галузі України, млн. грн
Джерело: розраховано за даними [1; 7]
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Оптимальне та ефективне кредитування дозво-
лить знизити ризики фінансування сільськогоспо-
дарських виробничо-збутових ланцюгів. Проте існу-
ють банки, які виключають сільськогосподарські 
позички зі своїх кредитних портфелів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Була здійснена спроба вивчити вплив фактори 
попиту і пропозиції на величину кредитів сільсько-
господарської галузі у кредитних портфелях банків-
ських активів. Зокрема, вплив збільшення комер-

ційної залежності банку чутливий до зміни 
процентних депозитів після пере направ-
лення коштів, які банки виділяють сіль-
ському господарству в порівнянні з іншими 
інвестиційними можливостями. 

Результати показують, що вкладення 
комерційних банків стають більш чутли-
вими до ринкових ставок, частка аграр-
них кредитів по відношенню до активів 
комерційних банків знижується, причому 
майже половину цього зниження надхо-
дить від банків, щоб припинити надання 
кредитів сільськогосподарській галузі. 
Таким чином, можливе скорочення в сіль-
ськогосподарських кредитів, наданих по 
відношенню до обсягу активів, що нале-
жать комерційним банкам, що може озна-
чати абсолютне скорочення загальної суми 
кредитів доступних сільськогосподарській 
галузі.
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Низька  
фінансова 
грамотність 

Тільки невеликий відсоток 
сільськогосподарських 
підприємств користуються 
банківськими кредитами через 
різні причини. 

Надання технічної допомоги та 
навчання. Підвищення 
кредитоспроможності 
перспективних позичальників 

Низький 
рівень 
розподілу 
кредитних 
ресурсів 
 

Недостатня інфраструктура, 
що пов'язує банки та 
сільськогосподарські зони 
Обмежена кількість банків в 
сільських районах 

Побудова інституційних домов-
леностей між банками та 
передовими сільського сподар-
ськими підприємствами для 
організації виробничо-збутових 
ланцюгів. Стимулювати банки до 
більш активної участі в інфра-
структурних проектах, які 
дозволять розширити доступ до 
кредитних ресурсів. 

Недостатнє 
страхування 

Тільки невеликий відсоток 
сільськогосподарських 
виробників страхують свою 
діяльність 

Поліпшити якість страхової 
продукції і покриття. 
Лібералізація ринку страхування 
посилить конкуренцію і знизить 
ціни. 

Основні прогалини у фінансуванні 
ланцюга вартості 
сільськогосподарської продукції 

Можливі шляхи покращення 
кредитування сільськогоспо-
дарської галузі України 

Низький 
рівень 
кредитування 

Кредитування 
сільськогосподарської  галузі 
становить лише невеликий 
відсоток в загальному обсягу 
кредитного портфеля банків, і 
поступово скорочується. 

1. Зниження високого бан-
ківського ризику оцінювання 
сільськогосподарської галузі че-
рез механізм розподілу ризиків. 
2. Побудова бізнес-кейсів для 
банків, які кредитують 
сільськогосподарську галузь 
порівняно з іншими секторами. 

Обмежені 
можливості 
банків 

Банки мають обмежене розу-
міння  можливих сільського-
подарських ризиків і можуть 
сприймати ризик вище, ніж 
він є. 
Поганий процес оцінки 
сільськогосподарського 
кредитування. 

Надавати технічну допомогу 
банкам стосовно 
сільськогосподарського 
кредитного циклу.  
Поліпшити розуміння банками 
сільськогосподарських 
ланцюжків вартості. 

Рис. 2. Основні прогалини та можливі шляхи покращення 
кредитування сільськогосподарської галузі України


