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РЕВОЛЮЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Грищук Надія, 

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Надзвичайно важливого значення в 

забезпечені конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських 

підприємств набуває фінансова забезпеченість та позитивна 

результативність використання фінансових ресурсів. Багатогранність 

фінансових ресурсів та їх використання в процесі функціонування 

сільськогосподарських підприємств потребує нового надійного 

теоретичного та практичного фундаменту для розробки і здійснення 

практичних рішень щодо фінансового забезпечення їх діяльності та 

конкурентоспроможного розвитку. 

Високі ставки кредитування  економічно недоцільні для 

виробників сільськогосподарської продукції. У зв‘язку з відсутністю 

дешевих кредитів закривається багато невеликих,  місцевих 

сільськогосподарських виробників. У той же час спостерігається 

монополізація ринку великими агрохолдингами, які мають обігові 

кошти та преференції щодо відшкодування ПДВ. Ще більшого удару 

по сільськогосподарським виробникам завдали ухвалені з 2017 року 

зміну   до   Податкового   кодексу   України   в   частині   скасування 
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спеціального  режиму оподаткування  ПДВ, що  витягне ще 20  % із 

обігових коштів сільськогосподарських виробників. 

Ситуація, що склалася в умовах сучасних викликів щодо 

фінансового забезпечення сільського господарства, не сприяє 

поліпшенню фінансового стану та забезпеченості фінансовими 

ресурсами підприємств галузі, є певним каменем спотикання в умовах 

сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 

фінансового забезпечення у ракурсі саме конкурентоспроможності є 

предметом досліджень багатьох вчених-економістів. Теоретичні 

основи цього наукового напряму закладено такими зарубіжними 

науковцями як П. Друкер, Ф. Котлер, О. Ланге, М. Мескон, М. Міллер, 

М. Модільяні, Д. Рікардо, А. Сміт, П. Хейне та ін. 

Суттєвий внесок у створення й розвиток теорії і практики 

фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств зробили 

такі вітчизняні  вчені: В. Алексійчук, В. Андрійчук, П. Березівський, 

О. Гудзь, Л.Гуцаленко, Н.Давиденко, І. Дем‘яненко, М. Дем‘яненко, А. 

Діброва, Г.Заболотний, І. Зеліско, О. Зуєва, І. Зятковський, О. Єрмаков, 

Г. Калетнік, C. Кваша, П. Лайко, М. Малік, Л. Масловська, В. Месель- 

Веселяк, Л. Недільська, О. Непочатенко, О. Олійник, С. Онишко, Н. 

Прокопенко,   П.   Саблук,    В. Савчук,    В.    Синчак,    П. Стецюк, 

Н. Танклевська, Л. Худолій, О. Шпичак та ін. 

Відзначаючи цінність наукових праць вчених,варто зауважити, 

що окремі важливі аспекти даної проблеми потребують подальших 

наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження фінансових 

ресурсів вітчизняних підприємств за галузями національної економіки 

свідчить про те, що найбільша частка у загальній їх сумі припадала на 

промислові підприємства (32,8 %), а питома вага підприємств галузі 

сільського господарства, мисливства та лісового господарства  є 

порівняно незначною і склала 5,5 % (рис. 1). 

Проте, враховуючи, що діяльність сільськогосподарських 

підприємств спрямована на виконання найголовнішої функції - 

життєзабезпечення, ефективне використання їх фінансових ресурсів є 

суттєвим інструментом впливу на конкурентоспроможність як 

окремих суб‘єктів економіки, так і країни в цілому на кожному етапі 

відтворювального процесу[2]. 

Практика діяльності сільськогосподарських підприємств 

показує, що для фінансового забезпечення відтворювальних процесів 

необхідне залучення не тільки власних фінансових ресурсів, а також 

зовнішніх  запозичень,  що   ґрунтуються  на  виваженій  фінансовій 
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політиці залучення зовнішніх джерел фінансових ресурсів. 

 
надання інших видів послуг 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

охорона здоров'я та надання соціальної… 

освіта 

діяльність у сфері адміністративного та… 

професійна, наукова та технічна… 

операції з нерухомим майном 

фінансова та страхова діяльність 

інформація та телекомунікації 

транспорт, складське господарство 

оптова та роздрібна торгівля 

будівництво 

промисловість 

сільське, лісове та рибне господарство 
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Рис.1. Структура фінансових ресурсів галузей національної економіки 

у 2017рр., млн. грн 
Примітка. Узагальнено автором за даними Держстату. 

Дослідження вчених О. Гудзь,Н.Давиденко,І.Зеліско,Л.Худолій 

підтверджують, що основним джерелом зовнішніх запозичень є 

банківське кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Необхідно акцентувати увагу на специфіці даного джерела фінансових 

ресурсів. Адже проблематика кредитування сільськогосподарських 

підприємств носить комплексний характер. Розв‘язати усі 

проблематичні аспекти фрагментарними заходами, навіть 

широкомасштабними не вдасться, оскільки для їх розв‘язання 

необхідно знаходити заходи, які б зважали на специфіку 

сільськогосподарських підприємств як унікального суб‘єкта 

кредитування. 

Результати дослідження показують, що потреба 

сільськогосподарських підприємств в кредитних ресурсах не 

задоволена в необхідних обсягах. Це зумовлено: «відсутністю надійної 

застави та ліквідним фінансовим забезпеченням; високими 

процентними ставками, що за існуючих параметрів рентабельності 

зумовлює збитковість залучення кредитних ресурсів; незбалансований 
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фінансовий стан багатьох сільськогосподарських підприємств»[3]. 

Зауважимо, що довгострокові кредитні ресурси для 

сільськогосподарських підприємств не є дієвими через свої кількісні та 

якісні характеристики, а також вони мають вузький сегмент серед 

інших джерел фінансових ресурсів. 

Кризові фінансові деформації зумовили корективи напрямів 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Погіршився доступ до 

кредитних ресурсів банків та інших системних кредиторів, знизився 

рівень розрахункової дисципліни, активізувались інфляційні процеси, 

посилилися коливання на валютному ринку. 

Фінансове забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств відбувається згідно з існуючими економічними законами, 

що є базисом суспільного відтворення в країні. Проте, ці закони мають 

певну специфіку щодо галузі національної економіки, в якій вони 

проявляють свою дію. Щодо аграрної галузі, важливим є врахування 

всієї сукупності характерних особливостей, що притаманні аграрному 

виробництву, особливо таких, які не піддаються регулюючим впливам 

як з боку сільськогосподарських підприємств, так і з боку держави. 

Виявлення всіх особливостей аграрного виробництва та їх розуміння і 

врахування є необхідною умовою здійснення виробничого відтворення 

сільськогосподарськими підприємствами. Фінансове забезпечення 

відтворювальних процесів у сільськогосподарських підприємствах 

уможливлюється наявністю і використанням фінансових ресурсів. 

На сьогодні, доступним способом отримати фінансування для 

аграіїв можливо за проектом «Вексель під 1%», що підвищить їх 

прибутковість та конкурентоспроможність на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Новий фінансовий продукт «Вексель під 1%», впроваджений 

ТОВ «Байєр» в Україні й представництвом Райффайзен Банк Аваль, 

надає вигідні умови авалювання векселів для кінцевих споживачів - 

сільгосппідприємств та фермерів всього під 1%. 

Програмою «Вексель під 1%» впевнено користуються 

господарства, котрі мають по кілька сот гектарів, та навіть приватні 

підприємці з мізерними наділами. Особливою «родзинкою» проекту 

відзначають те, що в ньому може бути відсутня застава. Домінантою 

виступає готовність клієнта вести бізнес прозоро, вірити у свій 

розвиток, бажання постійно інвестувати в нього. Революційним 

підходом є видача векселя під операційну діяльність. 

Такий вид фінансування є дешевшим за традиційні банківські 

кредити. Головним трендом є те, що даний фінансовий продукт 

допомагає  агровиробнику  заздалегідь  спланувати  свій  сезон,  бути 
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захищеним від валютних коливань, адже вексель вважається 

остаточним розрахунком, і відповідно закріплює фіксацію валютного 

курсу. Єдине, що потрібно зробити аграрію, - одноразово сплатити 1% 

загальної суми. На погашення векселя господарству дається 9 місяців, 

(270 днів), що є достатнім терміном,від посіву до реалізації продукції. 

Зручність фінансового інструменту очевидна – позичальник 

отримує фактично з одних рук одразу всі компоненти: здешевлений 

ресурс; гарантію курсу; легкість в оформленні та швидке рішення; й 

окрім, висококваліфіковану професійну підтримку на всіх етапах. 

Висновки. Високо оцінюючи наукові розвідки вчених в царині 

фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, маємо 

підстави стверджувати, що повноцінна участь України у 

євроінтеграційних процесах можлива за умови  вибору оптимальної 

моделі фінансового забезпечення діяльності та реалізації відповідного 

механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств. Брак 

інвестиційних коштів, важкодоступність кредитів банків дестабілізує 

господарську діяльність агаріїв. Щоб зневілювати дефіцит фінансових 

ресурсів для стабільного ведення господарської діяльності поява 

нових, революційних фінансових інструментів в умовах сучасних 

викликів щодо фінансового забезпечення сільського господарства, є 

частиною надійного теоретичного та практичного фундаменту їх 

діяльності та конкурентоспроможного розвитку. 
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