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Досліджено особливості кредитування аграрного сектору, у тому числі
пільгового, яке визнано найбільш контрольованим і ефективним механізмом
держпідтримки. За наслідками дослідження тенденцій динаміки кредитування
аграрної галузі у 2000-2017 рр. доведено, що діючий механізм кредитування впливає
на фінансові результати. Встановлено, що пільговий кредитний механізм за час його
дії з 2000 року по теперішній час мав певну ефективність, що дозволило залучати
значні фінансові ресурси. Проаналізовано динаміку кредитування в країні, в тому
числі пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств протягом
останніх років. Спрогнозовано динаміку кредитування в Україні до 2020 року.
Підкреслено, що сферою застосування результатів може бути науковий супровід
формування стратегії пільгового кредитування галузі. Визначено основні механізми
провадження пільгового кредитування в Україні в цілому.
Ключові слова: державна підтримка, кредитування, пільгові кредити,
бюджетні програми, аграрний сектор
Табл.: 1. Рис.: 4. Літ.: 12.
Постановка проблеми. Державна підтримка є визначальною складовою
аграрної політики у частині регулювання фінансового балансу галузі, в структурі
якого кредитуванню належить значна частка. Кредитні ресурси необхідні для
переважно сезонного аграрного виробництва, а труднощі з їх одержанням через
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мережу комерційних банків зумовлюють потребу державного стимулювання, що має
різні механізми та форми. Зазначене викликає необхідність у дослідженні кредитних
аспектів державної підтримки розвитку аграрного сектору України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підтримка агросектору через
механізм кредитування розглядається багатьма дослідниками, основи якого сформували
П.Т. Саблук та М.Я. Дем’яненко [1] та їхня наукова школа: Г.М. Калетнік [2], О.О.
Непочатенко [3], Ю.В. Алескерова, І.А. Степанюк [4], О.Ф. Томчук [5] й ін. Загалом,
базові методологічні основи пільгового кредитування вже сформовано, на що звертають
увагу автори Ю.В. Алескерова [6, 9], О.Є. Гудзь у дослідженні державного регулювання
фінансових процесів [8] та О.Д. Радченко, підкреслюючи економічні й соціальні
наслідки зміни механізму бюджетної підтримки [7].
Стан кредитного ринку та його державної підтримки у країнах ЄС досліджено
K.H. Jansson, C.J. Huisman, C.J. Lagerkvist, E. Rabinowicz [10]. Досвід Польщі та
Угорщини висвітлено у роботах авторів M.Wigier, B.Wieliczko, J.Forgarasi [11] тощо.
Ці автори вказують на неоднозначний ефект державного регулювання, зниження
ефективності використання ресурсів, привілейованість бенефіціарів. Розвиток
кредитування сільського господарства Франції, США та Бразилії досліджено
C.Westercamp, M. Nouri, A.Oertel [12]. Ними встановлено, що за кредитами World
Bank та USAID державні субсидії по процентних ставках є одним з інструментів
розвитку, який найбільше використовується в світі.
Очевидно, що в Україні досліджувані проблеми змінюють свою змістовну
наповненість та потребують уточнення з-за зміни макроекономічних пріоритетів,
бюджетної політики, євроінтеграційних процесів.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка фінансового балансу та кредитних
ресурсів аграрного сектору у 2000-2017 рр., а у їх складі – пільгових кредитів для
прогнозування динаміки кредитування агросектору до 2020 р. та визначення факторів
підвищення ефективності державних програм пільгового кредитування, а, отже,
кредитних аспектів державної підтримки розвитку аграрного сектору України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
наукових результатів. У системі державної підтримки пільгове кредитування
посідає особливе місце. Для сільськогосподарських підприємств часткову
компенсацію відсоткової ставки за кредитами банків запроваджено у 2000 р. з огляду
на критичний стан із неповерненням кредитів через стагнацію виробництва.
Спочатку програми кредитування стосувались виробничих витрат. Надалі,
починаючи від 2004 року (Постанова КМУ № 184 від 18.02.2004 р.), пільгове
кредитування поширювалось на ресурси через механізм здешевлення коротко- і
довгострокових кредитів.
Сучасний механізм пільгового кредитування формується з 2015 року згідно
Постанови КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення
кредитів” від 29.04.2015 р. № 300, за якою діє бюджетна програма КПКВК 2801030
“Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів” з обсягом підтримки на рівні 300 млн грн. Постановою КМУ № 267 від
6.04.2016 р. розширено коло позичальників, які мають право на отримання
компенсації відсоткової ставки за залученими в агропромисловому комплексі
кредитами. Надається така можливість і фізичним особам-підприємцям.
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В аграрному секторі України за даними Державного управління статистики
баланс фінансових ресурсів на 2017 р. сягнув 1537 млрд грн, з них поточні
зобов’язання склали 72% (2% становили короткострокові кредити). А, наприклад, у
2013 р. баланс у 276 млрд грн на 34% формувався з поточних зобов’язань (16% з них
становили короткострокові). Тобто, загальні ресурси за цей період зросли в 5,56 рази,
поточні зобов’язання – у 11,88 рази, короткострокові кредити – у 2 рази.
За даними Нацбанку (НБУ) на початок ІІ кварталу 2018 р. аграрному сектору
виділено 61,6 млрд грн. кредитів (або 7,34% кредитування нефінансових корпорацій).
При цьому на короткострокові і довгострокові кредити припадало по 30%. Динаміку
показників загального та пільгового кредитування аграрного сектору за 2000-2017 рр.
приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка кредитування агропідприємств, 2000-2017 рр., млрд грн
Джерело: [розраховано за даними НБУ, Держстату України, МАПіП].
Загальний обсяг залучених кредитів за період з 2000 по 2017 рік зріс у 28,6 рази, а
пільгових – у 15,8 рази. У 2017 р., наприклад, порівняно з 2015 р. обсяги кредитування
зросли на 24%, пільгового – на 56,4%. Частка пільгових кредитів у загальному обсязі
кредитування досить істотна: у 2000 р. – 38%, у 2017 р. – 20,3%. Зближуються стандартна
і пільгова ставки: якщо у 2000 р. різниця була в 43,4 пп, то у 2017 р. – лише в 7,6 пп.
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. Як видно з рис. 1 (лінійна залежність,
достовірність 95%) щорічний приріст кредитування становив 3,6 млрд грн.
Економетрична оцінка залежності показників діяльності агросектору від
обсягів кредитування (дані 2008-2016 рр.) по ряду функцій (рис. 2) свідчить, що
найвищу ступінь залежності проявляють фактори валової доданої вартості (ВДВ) за
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степеневою функцією (85%) і випуску продукції галузі за поліноміальною функцією
(73%). Залежність зміни сум капітальних інвестицій від прибутку та обсягу прибутків
від сум кредитів є нижчою.
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Рис. 2. Економетрична оцінка залежності кредитування і фінансових
показників аграрного сектору
Джерело: розраховано за даними НБУ; МАПіП; Держстату (2008-2016 рр.)

Державна підтримка кредитування здійснюється за програмами компенсації
кредитної ставки, видачі кредитів фермерам, кредитування лізингового та
інтервенційного фондів. Механізм прямого пільгового кредитування діє з 2000 року.
Його оновлено в 2015 році згідно з Постановою КМУ № 300 від 29.04.2015 р., де в п.
4 зазначено, що компенсації підлягають процентні ставки за кредитами, залученими
для покриття витрат (у Постанові наводиться їх перелік). Постановою КМУ № 267
від 6.04.2016 р. розширено коло позичальників.
Бюджетна програма КПКВК 2801030 “Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі через здешевлення кредитів” (табл. 1) передбачає
щорічний обсяг кредитування в останні три роки 300 млн грн (а, наприклад, у 2008 р.
сума кредитування становила 1,36 млрд грн).
Кожні 100 грн бюджетних коштів дають змогу залучити значні фінансові
ресурси. Так, за даними МАПіП, використання пільгових кредитів у 2017 році
дозволило 626 підприємствам здешевити кредити обсягом 12,2 млрд грн. Із
загального обсягу кредитів 2,5% залучено підприємствами, що мають чистий дохід
до 10 млн грн, серед яких 25,8% вирощують та розводять велику рогату худобу.
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Таблиця 1
Вибіркова динаміка показників пільгового кредитування та
діяльності агропідприємств України за 2000-2017 рр., млрд грн
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Показники
2000 2002 2003 2008 2010 2012 2015 2016 2017
Видано пільгових кредитів
0,8
2,2
3,2
15,1
6,2
4,1
7,8
12,6 12,2
Частка у кредитуванні, %
38,1 40,0 39,0 52,4 23,4 11,2 16,2 22,7 19,8
Виділено коштів на
0,05 0,12 0,32
1,36 0,60 0,25 0,30 0,30 0,30
компенсацію
Залучено пільгових
кредитів на 100 грн
1600 1833 1000 1100 1033 1640 2600 4200 4060
компенсації, грн
Рівень рентабельності
9,0
-1,9
4,2
12,9
2,6
21,7 41,7 32,4
3,8
діяльності, %
Капітальні інвестиції
0,5
1,9
2,1
16,9 11,7 19,4 30,2 45,0 57,8
Джерело: розраховано за даними НБУ, МАПіП; дані до 2015 р. узято з джерел [2; 3; 5].

Теоретичні значення взаємозв’язку кредитних і фінансових коефіцієнтів
(рис. 3) по поліноміальному тренду свідчать про високу достовірність (79%)
фінансового важелю (його вплив зростає майже пропорційно обсягам кредитних
позик). При цьому нами враховано такі кредитні коефіцієнти: дохідність кредитних
вкладень (яка розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню
суму кредитних вкладень за досліджуваний період); дохідність активів за рахунок
кредитних операцій (яка розраховується діленням доходу від кредитних операцій на
середню суму активів); питома вага (частка) доходів від надання кредитів у загальній
сумі доходів, яка обчислюється шляхом ділення доходу від кредитних операцій на
загальну суму доходів банку.
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Рис. 3. Динаміка кредитних і фінансових коефіцієнтів агросектору
за 2012-2016 рр. ,%
Джерело: розраховано за даними НБУ і Державної служби статистики України

Відзначимо при цьому, що незначною є частка кредитів у зобов’язаннях (23%).
Проте їх використання сприяє збільшенню прибутковості підприємств. Ефект від
залучення кредитів досягається тоді, коли рівень рентабельності підприємств є
вищим за середню ставку відсотка за залучення коштів; стабільна ставка
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кредитування сприяє активізації залучення кредитів. У Звіті про фінансову
стабільність, наприклад, за 2016 р. та перше півріччя 2017 р. НБУ відзначало, що
аграрний сектор є єдиним сектором економіки, де банки суттєво збільшили обсяги
кредитування.
Оцінка емпіричної і теоретичної ліній тренду загальних і пільгових кредитів
аграрних кредитів за даними 2000-2017 рр. (рис. 4) показує, що динаміка обсягів
загального кредитування обумовлена часовими коливаннями (R2=0,9409). За
функцією лінійного тренду нами здійснено прогнозування обсягів загального
кредитування на 2020 р
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аграрного сектору за 2000-2017 рр.
Джерело: Розраховано за даними НБУ і МАПіП

Як бачимо, є тенденція до незначного підвищення рівня пільгового
кредитування з бюджету. Обсяг залучення пільгових кредитів до кінця 2020 р.
очікується на рівні 16 млрд грн.
Математичний аналіз і прогноз щодо обсягів кредитування аграрного сектору
вказав на розбіжність між даними від НБУ та від МАПіП стосовно цих обсягів як за
загальними, так і з апільговими кредитами.
Зазначимо також, що державну підтримку у 2018 р. (крім програми пільгового
кредитування на суму 0,066 млрд грн у складі програми підтримки тваринництва
згідно з Постановою КМУ від 07.02.18 р № 107) спрямовано на здешевлення
кредитів. Відповідно до Постанови КМУ від 07.02.2018 р № 106 ще 0,5 млрд грн
виділено на здешевлення кредитів для ферм з площею до 500 га і кооперативів, що
мають не менше 30 членів та площу до 100 га в користуванні кожного з них.
Отже, із урахуванням як наведених нами результатів дослідження, так і
зарубіжного досвіду стосовно вдосконалення механізму пільгового кредитування
аграрного сектору вкажімо на необхідність формування в Україні цілісної стратегії
щодо державної підтримки аграрного сектору економіки. При цьому обсяги
кредитування мають відповідати реалізації Концепції розвитку фермерських
господарств і сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, схваленої КМУ
від 13.09.2017 р № 664-р., сама Концепція має сприяти згладжуванню ризиків
фінансування.
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Висновки. Пільгове кредитування є найбільш прийнятним механізмом
державної підтримки виробників в аграрному секторі економіки. Воно має у своєму
розпорядженні ефективні показники для моніторингу обсягів кредитування, що
сприяє залученню фінансових ресурсів у виробництво продукції. Формування дієвої
системи кредитних механізмів підтримки аграрного сектору потребує відповідного
правового забезпечення і гарантування його застосування на тривалий період. У
зв’язку з прийняттям у рамках бюджету на 2019 рік нових програм, у складі яких
значні кошти передбачені на пільгове кредитування, необхідно розробити методику
ефективного використання цих коштів. Напрямки подальших досліджень полягають
у сфері аналізу можливостей збільшення обсягів держпрограм щодо обсягів
кредитування та адаптації цих програм до світового досвіду кредитної підтримки
аграрного сектору економіки україни.
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The features of lending to the agrarian sector, including privileged, which is
recognized as the most controlled and effective mechanism of state support. As a result of
the study of trends in the dynamics of lending to the agrarian sector in 2000-2017, it has
been proved that the operating mechanism of lending affects the financial results. It was
established that the preferential credit mechanism during its operation since 2000 has
shown some efficiency, has allowed to attract significant financial resources. The dynamics
of lending in the Vinnytsia region, including on preferential lending to agricultural
enterprises in recent years, has been analyzed. The dynamics of lending up to 2020 is
forecasted. The field of application of results can be a scientific support to the formation of
a strategy of preferential crediting industry. The basic mechanisms of conducting
preferential lending in Ukraine as a whole are determined.
Key words: state support, lending, soft loans, budget programs, the agricultural
sector.
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Исследованы особенности кредитования аграрного сектора, в том числе
льготного, которое признано наиболее контролируемым и эффективным
механизмом господдержки. По результатам исследования тенденций динамики
кредитования аграрной отрасли в 2000-2017 гг. доказано, что действующий
механизм кредитования влияет на финансовые результаты. Установлено, что
льготный кредитный механизм за время его действия с 2000 года по настоящее
время имел определенную эффективность, что позволило привлекать значительные
финансовые ресурсы. Проанализирована динамика кредитования в старне, в том
числе льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий в последние
годы. Спрогнозировано динамику кредитования в Украине до 2020 года.
Подчеркнуто, что сферой применения результатов может быть научное
сопровождение формирования стратегии льготного кредитования отрасли.
Определены основные механизмы льготного кредитования в Украине в целом.
Ключевые слова: государственная поддержка, кредитование, льготные
кредиты, бюджетные программы, аграрный секто.
Табл.: 1. Рис.: 4. Лит.: 12.
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У статті визначено основні засади здійснення податкового регулювання
реального сектору економіки в системі стимулювання економічного розвитку
країни. Узагальнено та систематизовано особливості формування податкової
політики на середньострокову та довгострокову перспективу. Розглянуто динаміку
показників податкової системи України у рейтингу Paying Taxes. Розкрито основні
підходи до формування податкових надходжень державного та місцевих бюджетів
в розрізі основних податків. Охарактеризовано рівень виконання планових показників
податкових надходжень до зведеного бюджету України. Доведено, що вагомим є
підвищення ендогенного потенціалу вітчизняної податкової політики через
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