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КРЕДИТУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ    ПІДПРИЄМСТВ 
 

Надія Грищук 
асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

Значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств відіграє 
держава, через реалізацію програм фінансової підтримки товаровиробників. Серед програм 
підтримки сільського господарства особливе місце займає здешевлення кредитів, що 
здійснюється з метою залучення в аграрний сектор кредитів та створення реальних умов для їх 
здешевлення. Відповідно до Порядку № 300 [1], у державному бюджеті передбачена програма 
КПКВК 2801030 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів”, кошти якої спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки 
за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Компенсації підлягають 
відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих 
витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів 
сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення. 

За інформацією Мінагрополітики [2], кредитування у 2015 році становило 300 млн грн. 
Спрямовані у регіони бюджетні кошти дозволили здешевити кредити загальним обсягом 7,8 
млрд. грн., в тому числі: 3,2 млрд. грн. – кредити, залучені у 2014 році та 4,6 млрд. грн. – 
кредити, залучені у 2015 році. Загальна кількість підприємств, які скористались у 2015 році 
програмою склала 630 підприємств. У 2017 році обсяг фінансування не змінився, як і кількість 
підприємств, що одержали підтримку. Здешевлено кредити обсягом 12,2 млрд грн, в т.ч. 5,6 
млрд грн – кредити залучені у 2015-2016 роках та 6,6 млрд грн – у 2017 році. Із загального 
обсягу кредитів (12,2 млрд грн): 307,6 млн грн (2,5%) – залучено підприємствами, які мають 
чистий дохід (виручку) від реалізації до 10 млн грн; понад 3,1 млрд грн (25,8%) - залучено 
підприємствами, які провадять діяльність з вирощування та розведення ВРХ молочних порід, 
інших ВРХ; 8,7 млрд грн (71,7%) – залучено іншими підприємствами ]. У 2018 р. на програму 
виділено 266 млн грн, якими скористалися 719 господарств, з них: 546 підприємств, які 
залучили короткострокові кредити та 265 підприємств, які залучили середньострокові кредити 
(92 підприємства, залучили як коротко-, так і середньострокові кредити). Спрямовані бюджетні 
кошти дозволили здешевити кредити загальним обсягом понад 9,1 млрд грн, в тому числі: 
близько 8,0 млрд грн – короткострокових кредитів та понад 1,1 млрд грн – середньострокових 
кредитів. Найбільші обсяги кредитів залучено підприємствами-позичальниками Харківської (1,2 
млрд грн.), Київської (1,1 млрд грн), Черкаської (848,4 млн грн), Хмельницької (678,3 млн грн.) 
та Тернопільської (673,4 млн грн) областей. 

За даними Вінницької обласної державної адміністрації [4], банки, які брали участь у 
даній програмі, мали такі обсяги кредитування та відсоткові ставки, що представлені в табл. 1. 

Також в Україні є програма для фермерів за Постановою №106 [3], згідно якої 
здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки 
за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком. Компенсація 
надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування 
кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування 
відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 
відсотковий пункт. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом: залученим до одного 
року, обсяг якого не перевищує 500 тис. грн, для покриття виробничих витрат; залученим до 
трьох років, обсяг якого  не  перевищує 9 млн грн, для придбання основних засобів 
сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення. 
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Таблиця 1 

Кредитування підприємств Вінницької області  в рамках програми “Фінансова підтримка 
заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” у 2018 році 

Банки 
К-ть 

підприємств 
Сума кредиту, 

тис. грн 
Відсоткова 

ставка 
ПАТ "РайффайзенБанкАваль" 23 167053 12,5-20,5 

ПАТ "Кредобанк" 4 10990 14,95-17 

ПАТ "Мегабанк" 6 8449,55 16,9-25 

ПАТ "АгропросперісБанк" 6 13350 19-20 

АТ "Укрексімбанк" 1 2000 18,5 

ПАТ "КредіАгрікольБанк" 2 8670,5 14,35 

АТ "ПроКредитБанк" 4 33920 12,75 

АТ "Ощадбанк" 3 15211 - 

ПАТ "ПУМБ" 1 2600 18,62 

АТ "МІБ" 1 8,300 - 

Всього: 51 270544,1 - 

Джерело: [4]. 

 
Щодо підтримки розвитку фермерських господарств та кооперативів у світлі Концепції 

розвитку фермерських господарств на 2018-2020 роки, за даними Вінницької обласної 
державної адміністрації [4] у області діє Програма розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств (Постанова від 11.02.2016 р. №40) [4], за 2014-2016 рр. з обласного 
бюджету виділено та освоєно 4,96 млн грн, які отримали 24 фермерських та 7 особистих 
селянських господарств, 5 сільськогосподарських кооперативів. Відповідно заходів 
регіональної Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки надано пільгове кредитування 
9 суб’єктам господарювання, з них 2 фермерським господарствам та 7 фізичним особам- 
підприємцям в сумі 1,35 млн. грн. для розвитку аграрного виробництва. Також, протягом 2017 
року на розгляд комісії подано 541 пакет документів для отримання часткового відшкодування 
вартості закуплених доїльних установок. Загалом сума відшкодування становить 1863,8 тис. 
грн. У 2017 році 295 фізичних осіб отримали часткове відшкодування витрат за установку 
індивідуального доїння або холодильну установку, сума якого складає 996,3 тис. грн. 
Функціонування та розвиток сільськогосподарських підприємств та здійснення 
сільськогосподарського виробництва уможливлюється функціонуванням дієвої системи 
банківського кредитування та достатнім забезпеченням з боку держави. 

Як узагальнено дослідниками Алескеровою Ю.В., Радченко О.Д., Тодосійчук В. Л., 
загальний обсяг залучених кредитів за період з 2000 по 2017 рік зріс у 28,6 рази, а пільгових – у 
15,8 рази. Середня пільгова ставка з 12,6 % у 2000 р. знизилась до 9% у 2017 р., тоді як 
загальна ставка – з 56% до 16,6% за цей ж самий період. При цьому щорічний приріст 
кредитування становив 3,6 млрд грн [5, с.86]. 

Проте нинішня ситуація на ринку кредитування та інвестування сприяє розвитку 
компаній в сфері альтернативних фінансів. Коливання курсу гривні та інфляція уповільнюють 
економічне зростання, тим самим гальмуючи класичне банківське кредитування, а відтак і 
можливості розширення пільгового кредитування. Зокрема, з 2014 року зростає кількість 
необслуговуваних позик на балансах банків, досягнувши 57% в 2017 році. Більш того, 
банківські установи неохоче позичають кошти навіть відносно надійним позичальникам. 

У цих умовах держава може використати і інші заходи стимулювання та підтримки 
конкурентного середовища товаровиробників. Так, новим інструментом фінансового 
забезпечення може слугувати сегмент Р2Р (person-to-person), який забезпечує швидкість 
оформлення угоди та отримання коштів, а також те, що кредити видаються без застави, а 
лише на підставі інформації, наданої про себе на платформі [6]. Враховуючи фактичну 
відсутність посередників, відсотки по кредитах є відносно низькими, а прибуток кредиторів – 
досить високим. Позитивною особливістю є відсутність посередників, що має позитивний вплив 
на відсотковий пункт та прибуток кредиторів, а також і факт того, що мінімальна сума кредиту 
не є обмеженою, отримання кредитних коштів є доступним у будь-який час доби. 
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На наше переконання, головною перевагою такого механізму є по максимуму 
використання зростання технологій (в тому числі Інтернет) для мінімізації витрат і 
забезпечення прозорості. Для активізації процесу кредитування сільськогосподарських 
підприємств саме спрощення процедури одержання банківського кредиту; застосовування 
нових форм гарантування банківського кредитування, отримує більш лояльні умови, так як 
заставу виступає своєрідним гарантом того, що кредит буде оплачений. 

Вважаємо, що в умовах сьогодення використання зарубіжного досвіду, впроваджуючи 
Р2Р кредитування в сільськогосподарських підприємствах відкриє нові можливості фінансового 
забезпечення. Зважаючи на тимчасову стагнацію ринку кредитних інструментів розвитку 
реальної економіки та низьку довіру до банківської системи, беручи до уваги світові тенденції, 
стверджуємо, що Р2Р - кредитування в українських реаліях прогресивний  інструмент 
фінансового забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. 
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