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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Створення досконалої системи фінансового забезпечення – одна з 

основних умов ефективного функціонування галузей економіки. Кожна країна 

має свої особливості фінансового забезпечення розвитку сільського 

господарства, яка визначається теоретичними засадами (сутністю фінансів як 

суспільного явища, сутністю фінансових ресурсів як матеріального носія 

фінансових відносин), станом розподільчих процесів в даній країні, правовим 

режимом, фінансово-економічним становищем.  

Трактування сутності поняття «фінансове забезпечення» в наукових 

працях є неоднозначним. Професор В. М. Опарін вважає, що фінансове 

забезпечення – це структурна підсистема фінансово-кредитного механізму. 

Він визначає фінансове забезпечення як систему джерел і форм фінансування 

розвитку економічної та соціальної сфер суспільства [3].  

Загалом система фінансового забезпечення деяких держав за своєю 

структурою має відповідні особливості, але у всіх у них є загальна ознака – це 

те, що фінансове забезпечення являє собою сукупність сфер і ланок, які 

різняться формами фінансових відносин, методами мобілізації та напрямами 

використання і розглядається у двох зрізах – на мікрорівні (фінанси суб’єктів 

підприємництва) та макрорівні (державні фінанси, страхування, фінансовий 

ринок) і за інституційною будовою тісно пов’язані між собою, мають прямий і 

зворотний вплив на економічні й соціальні процеси в державі, а також на 

формування й використання фондів.  

В умовах нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції інвестиційна активність у сільському господарстві України 

залишається низькою. 

За офіційною статистикою, у 2014 році в галузь було залучено 8,6% 

капітальних інвестицій від загальних вкладень в економіці України. В умовах 

експортної орієнтації сільського господарства галузі вкрай не вистачало 

фінансових ресурсів, що позначалося на технічному оснащенні виробництва, 

обсязі внесених добрив, використанні засобів захисту рослин та загалом на 

дотриманні норм технологічного процесу. У 2014 році рівень технічної 

оснащеності сільськогосподарських підприємств в Україні зменшився майже 

в три рази та становив 4,8 од. тракторів на 1000 га посівної площі. 

Акумулювання власних фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств з метою технічного переоснащення на сьогоднішньому етапі 
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розвитку сільського господарства є вкрай проблематичним, адже за 

результатами 2014 року 15,2% сільськогосподарських підприємств є 

збитковими, а середній рівень їхньої рентабельності вже два роки поспіль 

ледве перевищує 8%. 

Серед найвпливовіших факторів, що перешкоджають веденню бізнесу в 

Україні, є доступ до фінансування сільськогосподарських підприємств 

(15,3%), корупція (14,0) та податкові правила (13,6%). Крім того, глибока 

політична та економічна криза, воєнні дії, нестабільна, непрогнозована та 

непрозора державна політика, незахищеність прав кредиторів та 

землевласників, неефективність реформ, пов’язаних із оподаткуванням і 

використанням землі, недостатнє фінансування сільського господарства та 

інші чинники об’єктивно не сприяють залученню зовнішнього фінансування. 

Як наслідок, надходження іноземних інвестицій у вітчизняний аграрний 

сектор також обмежене. 

У структурі прямих іноземних інвестицій в економіку України інвестиції в 

сільське господарство з кожним роком зменшуються. Зокрема з 2010 по  

2015 рік відбулося зниження їхньої частки відповідно від 1,7 до 1,3% 

[Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2014 рік]. 

Разом з тим, присутність іноземців на ринку оренди землі в Україні 

збільшується. За результатами досліджень науковців Оклендського 

університету (Нова Зеландія) встановлено, що наразі під контролем іноземних 

компаній перебуває понад 2,2 млн га, або близько 5,3%, сільськогоспо- 

дарських угідь України. Серед основних гравців ринку – компанії Данії 

(Trigon Agri), Саудівської Аравії, Франції та США (при цьому американською 

компанією NCH Capital укладено орендні договори з правом викупу 

земельних ділянок після скасування мораторію на загальну площу 450 тис. га), 

а також змішані вітчизняно-іноземні компанії за участю Кіпру, Австрії, 

Люксембурга. Наприклад, найбільший земельний банк наразі має 

UkrLandFarming (654 тис. га), а 5% її акцій належать іноземній компанії 

Cargill. У свою чергу, 65% боргових зобов’язань агрохолдингу «Мрія»  

(300 тис. га) належать інвестиційним групам США та Великої Британії.  

У серпні 2014 року «Мрія Агрохолдинг» мав заборгованість перед кредито- 

рами та контрагентами на суму 1,3 млрд дол. Це був найбільший дефолт серед 

українських аграрних компаній. На сьогодні низка агрохолдингів (у тому 

числі Trigon Agri, UkrLandFarming, «Мрія Агрохолдинг») проводять 

реструктуризацію боргів, а той самий «Мрія Агрохолдинг» отримав від 

міжнародних інвесторів пропозицію щодо фінансування обігового капіталу 

сезону 2016 року в розмірі 50 млн дол. 

У системі фінансової підтримки аграрного виробництва сільськогоспо- 

дарських підприємств банківське кредитування забезпечує 25–26% фінан- 

сових ресурсів і посідає друге місце після внутрішнього самофінансування. За 

даними Національного банку України (НБУ), залишки кредитів на рахунках 

банків станом на кінець лютого 2016 року становили майже 842 млрд грн 

(станом на кінець грудня 2015 року – 787,8 млрд грн), з яких 40,6% – кредити, 

надані в національній валюті, 59,4% – в іноземній. З них лише 50,5 млрд грн 
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(6,0%) – кредитні кошти, надані підприємствам сільського, лісового та рибно- 

го господарств (станом на кінець грудня 2015 року – 48,4 млрд грн, або 6,1%)  

Пряма державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу, сільськогосподарських підприємств здійсню- 

ється через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових 

платежів. Здешевлення кредитів проводиться в режимі кредитної субсидії та 

полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, 

наданих банками в національній та іноземній валюті. Компенсація лізингових 

платежів полягає у частковому відшкодуванні сплачених суб’єктами 

господарювання агропромислового комплексу лізингових платежів за 

придбані техніку та/або обладнання на умовах фінансового лізингу. 

Надання фінансової підтримки агровиробникам за рахунок державного 

бюджету в 2015 році становило: 25,6 млн грн – кредити фермерським 

господарствам; 71,7 – виділено Аграрному фонду; 300 млн грн – фінансова 

підтримка заходів АПК шляхом здешевлення кредитів. За підсумками 

минулого року, фактично використано кошти в сумі 290,6 млн грн, залишок 

становив 9,4 млн грн. Фінансова підтримка підприємств АПК сільськогоспо- 

дарських підприємств за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2015 році 

становила 114,7 млн грн, або 81,7% від передбаченого [5]. 

Аграрії України залучають для ведення господарської діяльності зовнішні 

фінансові ресурси для сільськогосподарських підприємств. Разом з тим, 

вертикально інтегровані агроформування мають ширші можливості 

зовнішнього фінансування порівняно з малими та середніми за розмірами 

підприємствами. Так, дрібно товарні агровиробники мають обмежений доступ 

до значної частини фінансових ресурсів, у тому числі й традиційного 

банківського кредитування. На фінансовому ринку України вже достатньо 

тривалий час залишається складна ситуація. Проте з’являються компанії з 

новими видами послуг. 

Переважно – це іноземні компанії, які мають інтерес до аграрного сектору 

України та готові до партнерства з аграріями, вирішуючи, з одного боку, 

питання забезпечення ресурсами виробників сільськогосподарських 

підприємств, а з другого – досягаючи власних бізнес-інтересів. 
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