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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фінансове забезпечення операційної діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств – важливий чинник їх успішного функціону-

вання.  Світовий досвід побудови системи фінансового забезпечення сільсько-

господарських товаровиробників і кредитування їхніх виробничих потреб вка-

зує на те, що ефективне її функціонування можливе лише за умови оптимально-

го поєднання самофінансування підприємств, їх кредитного забезпечення та 

бюджетної підтримки агропромислового комплексу загалом. 

Однак існуюче поєднання перелічених форм фінансового забезпечення в 

Україні є неефективним. Власних фінансових ресурсів для забезпечення ефек-

тивної діяльності, дотримання рекомендованих технологій сільськогосподарсь-

ким підприємствам, з огляду на особливості аграрного виробництва, недостат-

ньо. Фінансово-кредитні установи через низьку кредитоспроможність сільсько-

господарських підприємств, відсутність у них ліквідної застави, системи гаран-

тування повернення кредитів вбачають в операціях кредитного забезпечення 

таких суб’єктів високу ризикованість. Це суттєво скорочує обсяги надходження 

кредитних ресурсів у галузь та кардинально підвищує їх вартість. 

Не вирішило цю проблему й бюджетне фінансування програм розвитку 

сільського господарства. Обмеженість бюджетних ресурсів та складні процеду-

ри їх отримання звужують можливості сільськогосподарських підприємств що-

до залучення додаткових фінансових ресурсів, зазвичай компенсаційного хара-

ктеру, для фінансування їх операційної діяльності.  

Теоретико-методологічним і практичним питанням фінансового забезпе-

чення діяльності сільськогосподарських підприємств, їх кредитування присвя-

чені наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: 

В. Амбросова, М. Артуса, А. Бурковської, К. Васьківської, О. Гудзя, 

М. Дем’яненка, С. Дем’яненка, С. Колотухи, Ю. Лупенка, О. Непочатенко, 

М. Маліка, В. Міщенка, С. Онисько, П. Саблука, А. Сомик, П. Стецюка, 
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М. Щурика та інших науковців. Проте не всі аспекти проблеми є вивченими 

повною мірою та достатньо висвітленими. 

Недостатня глибина вивчення проблеми фінансового забезпечення опера-

ційної діяльності сільськогосподарських підприємств та необхідність пошуку 

дієвих шляхів її розв’язання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження,  

визначили його актуальність, мету й завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ди-

сертації є складовою частиною комплексної програми наукових досліджень ка-

федри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національ-

ного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицько-

го «Сучасний аграрний сектор економіки України та шляхи його розвитку» 

(номер державної реєстрації 0102U001334). Роль автора в її виконанні полягає в 

розробленні низки теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення операційної діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств у контексті підвищення економічної ефектив-

ності їх функціонування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

фінансового забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підп-

риємств. Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

– з’ясувати сутність економічної категорії «фінансове забезпечення опе-

раційної діяльності» та її зміст у сучасних умовах; 

– уточнити методичні підходи до формування механізму фінансового і 

кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств; 

– з’ясувати тенденції та закономірності розвитку процесу й механізмів 

фінансового і кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств;  

– встановити залежність економічної ефективності операційної діяльнос-

ті сільськогосподарських підприємств від форм її фінансового забезпечення; 
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– запропонувати заходи з удосконалення державних важелів впливу на 

фінансове забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств; 

– обґрунтувати шляхи вдосконалення організаційно-економічного меха-

нізму фінансово-кредитного забезпечення агровиробників з позицій підвищен-

ня фінансової стійкості підприємства; 

– обґрунтувати практичні пропозиції щодо підвищення ефективності 

управління фінансовими ресурсами підприємства.  

Об’єктом дослідження є процес забезпечення операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств фінансово-кредитними ресурсами.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

фінансового забезпечення операційної  діяльності  сільськогосподарських  під-

приємств як основи підвищення її ефективності. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослі-

дження послужили діалектичний метод пізнання, праці класиків економічної 

теорії, закордонних і вітчизняних учених з питань фінансово-кредитного забез-

печення діяльності сільськогосподарських підприємств. 

У дисертаційній роботі застосовані такі методи дослідження: абстрактно-

логічний – для узагальнення теоретико-методичних засад впливу фінансово-

кредитного забезпечення на операційну діяльність  сільськогосподарських під-

приємств; аналіз і синтез – під час оцінки випливу форм фінансово-кредитного 

забезпечення на розвиток галузі сільського господарства; економіко-

статистичні – для відображення зміни аналізованих показників, оцінки ефекти-

вності діяльності сільськогосподарських підприємств; графічний – для наочно-

го відображення динаміки й структурних змін у фінансовій системі України та 

розвитку сільськогосподарських підприємств; аналітичне групування, кореля-

ційно-регресійний аналіз – з метою вивчення впливу використання фінансових 

ресурсів на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств; анало-

гії – під час формування висновків і рекомендацій щодо фінансового забезпе-

чення діяльності аграрних підприємств; SWOT-аналіз – для з’ясування впливу 
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фінансово-кредитного забезпечення на операційну діяльність сільськогоспо-

дарських підприємств та ін. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали законодавчі та 

нормативні акти України, матеріали Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України, дані Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації, статистичні дані Державної служби статисти-

ки України, зокрема Головного управління статистики у Львівській області та 

управлінь статистики в адміністративних районах області, офіційні матеріали 

статистичної та фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, роз-

робки науково-дослідних установ, нормативно-довідкові матеріали, публікації в 

наукових та періодичних виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

удосконалено  

– підхід до трактування сутності поняття «фінансово-кредитне забезпе-

чення операційної діяльності» як сукупності економічних відносин підприємств 

з іншими суб’єктами господарювання, пов’язаних з формуванням та викорис-

танням фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення ефективної госпо-

дарської діяльності та розвитку підприємства, у межах сформованої фінансово-

кредитної інфраструктури та чинних форм і методів державного регулювання 

економіки; 

– організаційно-економічний механізм активізації кредитної кооперації 

на регіональному рівні з використанням фінансових ресурсів та економічних 

важелів місцевих органів влади через поширення компенсації частини вартості 

кредитних ресурсів, що надходять до сільськогосподарських товаровиробників, 

не тільки на комерційні банки, а й на кредитні спілки та інші кооперативні 

об’єднання фінансового профілю; 

– способи акумуляції додаткових фінансових ресурсів, що ґрунтуються 

на визначенні й законодавчому закріпленні оптимальної ставки податку на до-

дану вартість (ПДВ) для сільськогосподарських товаровиробників та норми  
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розподілу бюджетних ресурсів, які спрямовуються на пільгове кредитування 

підприємств агропромислового комплексу, з виокремленням частки коштів, що 

повинні надійти до сільськогосподарських підприємств;  

набули подальшого розвитку 

– методичний підхід щодо ідентифікації залежностей результатів функ-

ціонування сільськогосподарських підприємств від залучення ними фінансових 

ресурсів, які необхідно враховувати у формуванні механізму фінансового за-

безпечення операційної діяльності цих підприємств; 

– інструментарій фінансового забезпечення операційної діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств з місцевих бюджетів шляхом перерозподілу в 

умовах податкової та бюджетної децентралізації коштів, що надходять від 

справляння ПДВ; 

– напрями поліпшення і стабілізації фінансового забезпечення діяльності 

сільськогосподарських підприємств через використання механізму аграрних 

розписок; 

– методичні підходи до підтримки операційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств завдяки бюджетному стимулюванню залучення інвести-

ційних кредитів як умови забезпечення відтворювального процесу цієї діяльно-

сті з допомогою комплексного застосування системи інструментів здешевлення 

та забезпечення довгострокових кредитів залежно від визначених умов їх вико-

ристання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці науко-

вої основи для вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств, що дасть змогу підвищити еко-

номічну ефективність їх господарювання. Їх практична цінність полягає в мож-

ливостях використання запропонованих нових та вдосконалених організаційно-

економічних підходів до розвитку фінансово-кредитного забезпечення підпри-

ємницької діяльності в аграрному виробництві як органами влади різних рівнів, 

так і самими сільськогосподарськими виробниками. 
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Окремі результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосуван-

ня в діяльності Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної 

державної адміністрації (довідка № 03-1236 від 10.06.2016 р.).  

Запропоновані  заходи щодо кредитного забезпечення операційної діяль-

ності сільськогосподарських підприємств, які стосуються удосконалення їх су-

бсидування, використовуються в діяльності СФГ «Гамалія» Львівської області 

(довідка № 01-032 від 24.05.2016 р.). 

Методичні розробки, теоретичні положення і висновки дисертаційної ро-

боти використовуються в навчальному процесі Львівського національного уні-

верситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (довід-

ка № 642-04  від 13.06.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною нау-

ковою роботою, в якій викладено погляди її автора щодо вдосконалення фінан-

сово-кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Усі наукові результати, викладені в дисертації і винесені на за-

хист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавтор-

стві, у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, які є особи-

стим доробком дисертанта. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались і були схвалені на: Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції “Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи роз-

витку” (м. Тернопіль, 2015); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наука  в сучасному світі» (м. Київ, 2015); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції “Восьмі економіко-правові дискусії” (м. Львів, 2015). 

Публікації одержаних результатів. Основні результати дисертації ви-

світлено у дев’яти наукових працях загальним обсягом 3,2 обл.-вид. арк. З них у 

фахових наукових виданнях опубліковано сім статей обсягом 2,8 обл.-вид. арк., 

три – у матеріалах конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розді-

лів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи – 
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202 сторінки комп’ютерного тексту. Основний зміст роботи викладено на  

156 сторінках. Робота містить 34 таблиці, 17 рисунків. Список використаних 

джерел налічує 199 найменувань на 22 сторінках. Робота містить 13 додатків на 

19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1 Економічна сутність фінансового забезпечення і його роль у  

здійсненні операційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Основною метою функціонування будь-якого суб’єкта господарювання є 

отримання позитивного фінансового результату своєї діяльності. На фінансо-

вий результат господарської діяльності впливає безліч чинників, як зовнішніх, 

так і внутрішніх. Забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами має над-

важливе значення для його ефективного функціонування. Надзвичайно актуа-

льним це питання є для сільськогосподарських підприємств. За умови сезонно-

сті виробництва, впливу біологічного процесу на організацію фінансової робо-

ти на підприємстві належне забезпечення фінансовими ресурсами є передумо-

вою ефективної організації господарської діяльності, яка передбачає дотриман-

ня технології виробництва, виробництво конкурентоспроможної продукції, а 

отже, і її рентабельність, фінансування розширеного відтворення тощо.  

Важливою складовою господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств є, власне, операційна діяльність. Єдиного підходу до визначення 

суті дефініції «операційна діяльність» серед науковців не існує. Таку єдність ми 

можемо побачити лише у нормативних актах органів державної влади, оскільки 

вони спираються на відповідні міжнародні стандарти. 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про рух 

грошових коштів» під операційною діяльністю визначає основну діяльність су-

б'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які 

не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [67]. 

Схоже визначення операційної діяльності подано у Національному поло-

женні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
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ності» [118], згідно з якими операційна діяльність – основна діяльність підпри-

ємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою  

діяльністю.  

Цим же Положенням [118] основною діяльністю визнаються операції, 

пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що 

є головною метою створення підприємства, і забезпечують основну частку його 

доходу. 

Науковці ширше підходять до трактування дефініції «операційна діяль-

ність». Зокрема, О.В. Єфимова операційну діяльність суб’єкта господарювання 

визначає як «сукупність типових для умов функціонування підприємства опе-

рацій, що впливають на стабільне формування фінансового результату через 

високу ймовірність отримання доходів і виникнення витрат» [63, с. 206]. 

Л.А. Алексеєнко та В.М. Олексієнко, операційна діяльність асоціюється з 

основним видом діяльності підприємства, з метою якого це підприємство і було 

створене. Таким чином, саме мета визначає економічний зміст і характер опе-

раційної діяльності [60, с. 131]. 

Не погоджуємося з твердженням Л.Г. Ловінської, яка зазначає, що «сут-

ність операційної діяльності підприємства проявляється через сукупність гос-

подарських операцій, здійснених упродовж звітного періоду» [104, с. 60]. Так, 

наприклад, протягом звітного періоду підприємство продало основні засоби та 

отримало від цієї операції прибуток, який було враховано під час визначення 

чистого фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання. Надхо-

дження грошових коштів від такої господарської операції належатиме не до до-

ходів від операційної діяльності, а до доходів від інвестиційної діяльності 

суб’єкта господарювання.  

Дефініцію «операційна діяльність» М.А. Горбатюк пропонує розглядати у 

широкому та вузькому трактуванні [33, с. 48]. У широкому розумінні автор 

трактує операційну діяльність як діяльність підприємства, яка охоплює людсь-

кі, матеріально-технічні, технологічні, інтелектуальні, інформаційні складові, 

що спрямовані на забезпечення цілей підприємства, враховуючи вимоги ринку, 
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а також збирають і проводять операційні ресурси через технологічний процес, 

забезпечуючи на виході появу готового продукту, який задовольнить спожива-

ча (якісний товар), виробника (очікуваний прибуток), та повернення у вироб-

ництво нових імпульсів у вигляді зворотної інформації. 

У вужчому трактуванні під операційною діяльністю варто розуміти сукуп-

ність господарських процесів, які здійснюються упродовж звітного періоду та 

спрямовані на забезпечення поставленої мети функціонування діючого суб'єкта. 

При цьому автор зазначає, що основна мета операційної діяльності підприємств 

полягає в отриманні найвигідніших економічних результатів [33, с. 48]. 

Ми погоджуємось із запропонованим вказаним автором розумінням суті 

операційної діяльності у широкому значенні цієї дефініції, але вважаємо, що у 

«вужчому трактуванні» він допускається помилки. До «сукупності господарсь-

ких процесів, які здійснюються упродовж звітного періоду», можна віднести й 

операції, пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства, 

метою здійснення яких також є отримання «найвигідніших економічних ре-

зультатів». Тому ми вважаємо, що під трактування операційної діяльності у 

«вужчому розумінні», наведене М.А. Горбатюком, можуть підпадати й інші ви-

ди діяльності підприємства.  

У процесі здійснення операційної діяльності формуються відповідні гро-

шові потоки. Єдиного підходу до розуміння поняття грошових потоків серед 

науковців не існує. Фактично останніх можна поділити на прихильників двох 

протилежних підходів.  

Представники першого підходу вважають, що грошовий потік визнача-

ється як різниця між надходженням та витрачанням грошових засобів. Так,  

Б. Коласс трактує грошовий потік як «надлишок засобів, який формується на 

підприємстві в наслідок проведення операцій, що пов’язані та не пов’язані з  

господарською діяльністю» [80].  

Ми ж погоджуємося з прихильниками другого підходу, які зазначають, 

що грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквіва-

лентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств [75]. Та-
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ким чином, грошові потоки характеризують рух грошових коштів за відповід-

ними напрямами та групуються у грошовому балансів підприємства. 

Напрями руху грошових потоків (надходження та вибуття) операційної 

діяльності можна асоціювати з доходами та витратами від її здійснення. Якщо 

класичну формулу кругообігу капіталу Г-Т…В…Т
/
-Г

/
 спростити та змоделюва-

ти на мікрорівень, то операційну діяльність підприємства можна описати таким 

чином: вихідні операційні грошові потоки – операційна (основна) діяльність – 

вхідні операційні грошові потоки.  

Вхідні операційні грошові потоки формуються внаслідок реалізації про-

дукції основної діяльності. На їх обсяг впливають внутрішні та зовнішні чин-

ники, у тому числі й такі, які мають непереборний, з позиції підприємства, ха-

рактер.  

Наприклад, конкурентне середовище вимагає випуску якісної продукції 

відповідної цінової категорії, що зумовлює потребу у дотриманні технологій 

виробництва, сучасній логістиці, технічному переоснащенні підприємства то-

що. А це у свою чергу вимагає формування відповідних вихідних грошових по-

токів, тобто належного фінансування операційної діяльності підприємства. 

На думку В. Костецького, джерела фінансування підприємства доцільно 

поділити на дві великі групи: 

1) самофінансування, яке зумовлене фінансовими можливостями самого 

підприємства завдяки його прибутку, запасам чи резервам; 

2) зовнішнє фінансування, що здійснюється на основі сукупності всіх 

внесків, що підлягають і не підлягають поверненню, отриманих від інших осіб 

чи організацій, і полягає, в основному, у збільшенні розміру капіталу; у довго-

термінових та короткотермінових позиках [85, с. 136]. 

Автор Т.А. Самойлова розглядає питання джерел фінансування на макро-

рівні та зводить їх у такі групи (рис. 1.1). 

Зрозуміло, що для фінансування операційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств оптимальним є використання ними власних фінансових 

ресурсів, основною перевагою яких є відсутність плати за них. На жаль, специ-
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фічні особливості сільськогосподарського виробництва, зокрема сезонність, не 

дозволяють забезпечити безперервність процесу виробництва продукції, до-

тримання технології лише за рахунок власних фінансових ресурсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Джерела фінансування підприємств [151, с. 170]. 

 

Наприклад, у рослинництві основні витрати припадають на І і ІІ квартали 

поточного року, а грошові надходження – відповідно на ІІІ та ІV квартали. Ная-

вність такого «касового розриву» між потребою у джерелах фінансування та їх 

наявністю зумовлює необхідність використання кредитних ресурсів.  

Абсолютно погоджуємося з думкою О.І. Лаврушиної, що «кредит беруть 

не тому, що позичальник бідний, а тому, що в нього в силу об’єктивності кру-

гообігу і обігу капіталу в повній мірі не вистачає власних ресурсів» [53, с.123]. 

Кредит як економічна категорія виник на певному етапі розвитку суспіль-

ства, і це було явище невипадкове, зумовлене існуванням товарно-грошових 

відносин. Історична наука стверджує, що кредит був відомий ще три тисячі ро-

ків тому в Ассирії, Єгипті, Вавилоні. Починаючи з XII століття діяла комплекс-

на система торговельного кредиту в Європі. Активне застосування кредиту бу-

ло притаманне й середньовічній торгівлі на території сучасної України. У ціло-

му кредитні операції належать до найбільш старих і традиційних для банків [2]. 

Джерела фінансування підприємств 
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4. Спеціальні фонди та 

програми 

5. Комерційні кредити 

1. Кошти державного 

та місцевих бюджетів 

2. Кошти державних 

позабюджетних фондів 

3. Кошти благодійних 

фондів 

1. Статутний капітал 

2. Нерозподілений 

прибуток 

3. Амортизація  

4. Продаж активів 

5. Дохід від емісії 

акцій 
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Отже, поняття «кредит» сягає своїм корінням у сиву давнину. Але ґрун-

товні наукові дослідження суті кредиту як економічного явища були проведені 

лише у другій половині XVIII століття. В наслідок цього сформувалась натура-

лістична теорія кредиту, основоположниками якої виступали А. Сміт та Д. Рі-

кардо.  

Суть натуралістичної теорії кредиту характеризують такі положення: 

об´єктом кредиту стає тимчасово вільний капітал у вигляді натуральних матері-

альних цінностей, які можуть бути позичені одним учасником економічних від-

носин іншому; кредит – це рух лише натуральних благ, тому кредитуванню пі-

длягають лише існуючі в певному суспільстві цінності; кредит здатний викону-

вати лише пасивну перерозподільну функцію; банки виступають лише посеред-

никами у кредиті, їх роль зводиться спочатку до акумулювання вільних коштів, 

а потім до їх розміщення у позику [52]. 

Прихильники натуралістичної теорії кредиту зробили вагомий внесок у 

розвиток теорії та практики кредиту. Натуралісти вірно вважали, що кредит не 

створює реального капіталу, а він утворюється в процесі виробництва. Вони 

наголошували на відповідній залежності між кредитом та виробництвом,  

підкреслювали вплив коливань та динаміки прибутку на розмір процентних 

ставок. 

При цьому натуралістична теорія не позбавлена суттєвих недоліків. На-

приклад, натуралісти вбачали у кредиті не рух позичкового капіталу, а спосіб 

перерозподілу капіталу в натуральній формі. Ототожнюючи позичковий і  

реальний капітал, натуралісти не могли пояснити зміну відсоткової ставки, не-

дооцінювали значення кредиту та банківських установ. 

Невідповідність постулатів натуралістичної теорії реальній ролі банків у 

розвитку грошово-кредитних відносин зумовила виникнення нових теорій кре-

диту, зокрема капіталотворчої. 

Капіталотворча теорія кредиту визнавала кредит, як і гроші, безпосеред-

нім капіталом, суспільним багатством, а тому розширення кредиту тлумачила 

як нагромадження капіталу. Банки тлумачилися не посередниками, а фабрика-
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ми кредиту, а надання кредиту є їх активні операції, первинні відносно пасив-

них [52]. 

Капіталотворча теорія отримала подальший розвиток у теорії монетариз-

му, сутність якого полягає у здійсненні стримування грошової маси і збільшен-

ня відсоткових ставок. 

Аналіз економічної літератури дає підстави для висновку про існування 

певних відмінностей у трактуванні дефініції «кредит» вітчизняними та зару-

біжними вченими. Більшість вітчизняних науковців у трактуванні цієї дефініції 

виходить з того, що кредит з лат. creditum перекладається як позика, борг. 

В економічній енциклопедії за редакцією Б.Д. Гаврилишина подано таке 

визначення кредиту:  «Кредит (лат. creditum – позика, борг) – позика в грошовій 

або товарній формі на умовах повернення у певний термін з виплатою відсот-

ка» [59, с. 93]. 

Видатний український вчений М.І. Туган-Барановський зазначав, що 

«кредитом називається така платна передача господарських предметів, при якій 

плата еквівалента за отриманий господарський предмет відтерміновується на 

деякий час, або, говорячи інакше, такий договір, при якому момент отримання 

будь-якої цінності відділений від моменту повернення її еквівалента деяким 

проміжком часу» [176, с. 18]. Автор дає досить широке трактування суті креди-

ту, але при цьому акцентує на товарну його суть, наголошуючи на платній пе-

редачі саме господарських предметів. 

У зарубіжній літературі трактування суті кредиту більше зводиться до ро-

зуміння цієї дефініції через призму поняття «довіра» (credo – вірю, credere – 

довіряти). 

Чарльз Дж. Вулфер в енциклопедії банківської справи та фінансів зазна-

чає, що кредит «походить від латинського слова, яке означає «я вірю», і зви-

чайно означає здатність купувати з обіцянкою заплатити або здатність отрима-

ти право на товари і отримати товари в теперішньому часі, а оплатити їх в май-

бутньому. Таким чином, кредит означає фактичну передачу і поставку товарів в 

обмін на обіцянку розрахуватися в майбутньому» [29, с. 689].  
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Німецький економіст В. Лексіс дотримується аналогічного підходу у  

визначенні поняття «кредит», вбачаючи в ньому «довіру, котрою користується 

особа, що взяла на себе зобов’язання майбутнього платежу, з боку особи, яка 

має право на цей платіж, тобто довіру, яку позикодавець виявляє до боржника» 

[108, с. 5].  

Зрозуміло, що довіра між учасниками кредитних відносин є однією з го-

ловних їх складових. Але такі відносини ґрунтуються, передусім, не на довірі. 

Різноманітні ризики, які виникають у процесі виробництва та реалізації проду-

кції, можуть бути передумовою неповернення кредитних ресурсів, а це зумови-

ло необхідність пошуку способів їх мінімізації. Тому сьогодні відносини між 

учасниками кредитного процесу базуються насамперед не на умовах довіри, а 

на засадах забезпечення позики, розрахунку кредитоспроможності позичальни-

ка тощо. 

На думку М. І. Савлука, кредит забезпечує сприятливі умови для ефек-

тивного регулювання обороту грошей, оскільки кредитний механізм дає змогу 

гнучко розширити масу платіжних засобів в обороті [42, с. 456]. Погоджуємося 

з таким твердженням, але хочемо наголосити, що кредит може надаватись не 

тільки в грошовій формі. 

В економічній літературі наголошується на існуванні двох форм кредиту 

– товарної і грошової (рис. 1.2). Кожна з них широко використовується у сучас-

ній економіці. Як наголошує С. Ю. Кутейніков, товарна і грошова форми креди-

ту є рівноправними і рівнозначними, по суті, двома проявами єдиної форми кре-

диту – вартісної. Вони між собою внутрішньо пов’язані і доповнюють одна од-

ну: позички, надані в товарній формі, можуть погашатися в грошовій, і навпаки. 

Кредит у товарній формі нерідко зумовлює появу грошового кредиту, що надає 

кредитному руху вартості більшої гнучкості та ефективності. Як правило, у гро-

шовій формі надають позички банки, міжнародні фінансово-кредитні установи, 

уряди тощо. Грошова форма має найширшу сферу застосування, що зумовлено 

переважно грошовою формою сучасної економіки та перерозподільним призна-

ченням самого кредиту [99, с. 69-70]. 
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Рис. 1.2. Форми та види кредитів [99]. 

 

Кредит забезпечує стабільні умови господарської діяльності, виступаючи 

балансовим чинником формування фінансових ресурсів [119, c. 24]. З огляду на 

специфіку виробництва, найбільшу потребу у кредитних ресурсах відчувають 

сільськогосподарські підприємства. 

Погоджуємось з О.Є. Гудзь у тому, що об’єктивна необхідність кредиту 

для сільськогосподарських товаровиробників пояснюється існуванням сезонних 

потреб у додатковому оборотному капіталі з метою забезпечення безперервного 

його руху [45, с.10].  
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В умовах переходу до ринкових відносин форми та методи кредитування 

повинні максимально враховувати особливості кругообігу засобів сільського 

господарства [116]: 

- уповільнену оборотність на виробничій стадії у зв’язку з тривалим у часі 

технологічним процесом у землеробстві і тваринництві; 

- необхідність створення у великих обсягах виробничих запасів, що зу-

мовлює залучення значних коштів; 

- поступове й нерівномірне нагромадження витрат, яке в кінці виробничо-

го циклу завершується поверненням коштів у формі виручки від реалізації про-

дукції, тому сезонні витрати сільськогосподарським товаровиробникам доціль-

ніше відшкодовувати за рахунок кредиту, ніж власними ресурсами, бо останні 

вимагають значних вилучень з обігу нагромаджень, які значною мірою визна-

чаються закупівельними цінами й одержаним прибутком; 

- вплив несприятливих кліматичних умов, які призводять до втрат сільсь-

когосподарської продукції і прямих збитків, у результаті чого необхідне ство-

рення страхових запасів; 

- значна питома вага внутрішнього обороту – переважна частина засобів 

відтворюється в самому підприємстві (корми, насіння, молодняк тварин), а вар-

тість їх не проходить товарної і грошової стадії кругообігу. 

Науковець Л.О. Руда стверджує, що сільське господарство є кредитоміст-

кою галуззю і залучення кредитних ресурсів є просто необхідне для його нор-

мального функціонування. Проте сільськогосподарським підприємствам порів-

няно з підприємствами інших галузей важче отримати доступ до кредитних ре-

сурсів внаслідок таких причин, як низька рентабельність та нестабільний рух 

готівки в сільському господарстві, дефіцит ліквідних гарантій, високі процентні 

ставки, незначна кількість філій комерційних банків у сільській місцевості то-

що. Це загальна слабкість та обмежений характер фінансового ринку України 

[147, c. 192]. 

Аналіз економічної літератури дозволив підтвердити висновок Л.О. Рудої 

про недостатність обсягу кредитних ресурсів, що залучаються в сільське госпо-
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дарство, та окреслити низку причин, які ускладнюють процес кредитування 

сільськогосподарських підприємств. 

До основних чинників, що обмежують привабливість аграрної сфери 

України для кредитного забезпечення, П.А. Стецюк зараховує: низький рівень 

кредитоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і відсутність у 

них прийнятного кредитного забезпечення. Високий рівень зносу основних за-

собів (70 – 80 %) та моральна застарілість свідчать про неможливість їх бути 

високоліквідним об’єктом застави [167, с. 53]. 

Схожу думку висловлює й Т. В. Калашнікова, зазначаючи, що сільсько-

господарським підприємствам порівняно з підприємствами інших галузей важ-

че отримати доступ до кредитів через обмежену кількість об’єктів, які можуть 

слугувати заставою, та обмеженість кредитних ресурсів банківських установ 

[71]. 

У свою чергу Г.І. Пиріг серед чинників, які стримують розвиток банків-

ського кредитування сільського господарства, вказує й відсутність практики 

страхування неповернення кредитів, а також високі відсоткові ставки, відсут-

ність ліквідної застави, нерозвиненість ринку застави коштів для банків, від-

сутність надійного позичальника, відсутність гарантій повернення кредиту, ви-

сокий рівень витрат банків із надання послуг, відсутність практики страхування 

неповернення кредитів тощо [132, с. 106-107]. 

Дещо ширше такі чинників розглядає Н. В. Дунас, додаючи до них вплив 

прийняття управлінських рішень. Існує чимало причин, через які сільськогос-

подарські товаровиробники не отримують банківські кредити у потрібній для 

них кількості. Це і непоінформованість керівників сільськогосподарських під-

приємств про роботу банків у сфері кредитування, і недостатні знання сучасно-

го фінансового менеджменту, щоб визначити необхідність у залученні кредитів 

і щоб правильно ними розпорядитися, і невідповідність діяльності сільськогос-

подарських підприємств вимогам банку, і складна процедура отримання креди-

ту тощо. З іншого боку, банки також не хочуть співпрацювати з товаровироб-

никами сільського господарства, оскільки в цій сфері існують високі ризики 
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різного характеру неповернення кредитів і залежність від природно-

кліматичних умов, сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, а 

більшість підприємств у сільськогосподарській сфері є збитковими та не мають 

ліквідної застави, за якої кредитор був би впевнений у безризиковості для себе 

в разі неповернення кредиту [58, с. 184]. 

Ми також дотримуємося думки, що однією з ключових проблем як віт-

чизняних, так і зарубіжних комерційних банків, що стосуються кредитування 

сільськогосподарських підприємств, є труднощі у вимірюванні ризиків, 

пов’язаних із цією групою позичальників, а також відсутність спеціалізованого 

персоналу більшості банківських установ для їх моніторингу й оцінки. Адже 

дуже важко точно виміряти банківські ризики для кожного конкретного банку в 

регіоні чи навіть країні, щоб знати специфічні ризики й проблеми, що з ними 

пов’язані. Однак, як правило, більшість банків у різних країнах тією чи іншою 

мірою потерпають від впливу цих ризиків, незважаючи на свою належність до 

державного сектору або гарантії, преференції чи пільги, надані урядом стосовно 

фінансово-кредитного забезпечення підприємств сільського господарства [197, 

c. 1-2]. 

Серед учених існують певні розбіжності в питанні групування ризиків 

кредитування сільськогосподарських підприємств. Науковці Г.В. Черевко і 

М.С. Ващик класифікують такі ризики на внутрішні та зовнішні. Так, внутрішні 

ризики (зниження продуктивності виробництва продукції та можливість втрати 

заставленого майна) можуть здійснювати негативний вплив на загальний фі-

нансовий стан сільськогосподарського підприємства, а отже, й на його плато-

спроможність та кредитоспроможність. Основні ризики зовнішнього характеру 

стосуються можливих змін кредитної політики банку-кредитора, а також дер-

жави, як однієї зі сторін у пільговому кредитуванні, тощо [25, c. 112]. 

Інша група науковців [102; 136] класифікує кредитні ризики в сільському 

господарстві як системні та індивідуальні. Системні кредитні ризики пов’язані 

із загальним станом економіки, прогнозованістю, розвитком, проблемами зако-

нодавства. Якщо загальний стан економіки впливає на ділову активність 
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суб’єктів господарювання, розвиток ринків, довіру до банківської та податкової 

систем, на обсяги позабанківського обігу коштів (частку тіньового обороту та 

бартерних операцій), то чинне законодавство визначає насамперед ступінь за-

хищеності прав кредиторів, можливість проведення різних комерційних опера-

цій тощо.  

Індивідуальні кредитні ризики стосуються поведінки конкретних пози-

чальників, їхніх можливостей та бажання своєчасно розрахуватися з кредито-

рами. Ризики під час кредитування банками підприємств агропромислового 

комплексу України мають такі головні джерела: 

- сезонність виробництва й попиту на продукцію, пов’язані з цим коли-

вання обсягів грошових надходжень та платоспроможності позичальників;  

- несприятливість погодних умов, погіршення екології, особливо для рос-

линництва та пов’язаних із ним переробних галузей економіки; 

- державне регулювання агропромислового ринку, у тому числі внаслідок 

обмеження або встановлення певного рівня цін і тарифів, прийняття нових  

стандартів щодо продуктів харчування тощо; 

- зниження або не досить висока ліквідність застави, пропонованої пози-

чальниками задля забезпечення зобов’язань перед банками, недостатній розви-

ток ринку застав; 

 - курсові ризики, що стосуються кредитів на придбання імпортної сільсь-

когосподарської техніки, пально-мастильних матеріалів, устаткування для пе-

реробної промисловості, оскільки вартість продукції АПК не має чіткої залеж-

ності від курсу валюти, навіть якщо ця продукція згодом експортується; 

- недостатній рівень менеджменту, відсутність реального власника та ква-

ліфікованого персоналу на підприємствах-позичальниках [102; 136]. 

У контексті нашого дослідження звернемо увагу на класифікацію креди-

тів виходячи з їх впливу на відтворювальний процес. Аналіз економічних дже-

рел дає підстави для висновку, що лише за рахунок використання власних фі-

нансових ресурсів забезпечити сталий розвиток, ефективну діяльність сільсько-

господарських підприємств неможливо. Так, для покриття незабезпеченості фі-
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нансовими ресурсами, спрямованими на потреби поточної діяльності, сільсько-

господарські підприємства використовують короткотермінові кредити. Для 

оновлення основних засобів, фінансування розвитку підприємства у разі  

необхідності залучають довгострокові позики.  

Як зазначає О.О. Непочатенко, за рахунок короткострокового кредиту 

сільськогосподарські товаровиробники переважно покривають різницю між за-

гальною потребою у фінансових ресурсах і їх наявними обсягами. Отже, кредит 

забезпечує стабільні умови господарської діяльності, виступаючи балансовим 

чинником формування фінансових ресурсів [119]. Автор не наголошує на тому, 

на які потреби будуть використовуватись кошти, чи придбання оборотних ак-

тивів, чи фінансування капітальних вкладень. Але ми вважаємо, що таке трак-

тування має право на існування, оскільки короткострокові позики можуть ви-

користовуватися й на фінансування незабезпеченості оборотними засобами, і на 

покриття внутрішньорічної нестачі коштів при фінансуванні капітальних вкла-

день. 

Як ми вже зазначали, висока ризиковість кредитування сільськогоспо-

дарських підприємств стримує банківські установи вкладати кошти у цю га-

лузь. 

Потреби сільського господарства у довго- та короткострокових кредитах, 

як наголошує А.В. Сомик, забезпечуються на 70 та 20 % відповідно, при тому, 

що 64 % сільськогосподарських підприємств потребують довгострокового,  

16 % – середньострокового і 20 % короткострокового кредитування [160, с. 53].  

Нині серед зовнішніх джерел фінансування на внутрішньому фінансово-

му ринку домінуюче місце посідають кредити вітчизняних банків, в основному 

короткострокових, через відсутність у них «довгих» грошей. Сприяють цьому й 

державна політика щодо компенсації частини відсоткових ставок за банківські 

кредити і можливість застави не лише під капітальні активи, а й майбутній 

урожай. Так, у 2011 р. із 68 800 сільськогосподарських підприємств (із фермер-

ськими господарствами) і підприємств мисливства та рибальства одержали кре-

дити 2668 підприємств, або 3,9 %. За оцінками експертів, 80 – 90 % із них оде-
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ржали підприємства холдингових формувань. Більшість з отриманих кредитів 

короткострокові – близько 70 % [106, c. 9]. 

В АПК України зосереджено близько 16 % кредитного портфеля банків. 

Це чимало, з огляду на ризики банків під час роботи в цьому напрямі. Нерозв'я-

заність питань із правом селян віддавати під заставу землю не дозволяє банкам 

використати це ефективне забезпечення кредитів і гальмує розвиток кредиту-

вання сільгоспвиробництва. З іншого боку, перешкодами на шляху збільшення 

агрокредитування є відсутність традицій роботи агросектору в ринкових умо-

вах, низька культура роботи позичальників із кредитами й недостатній рівень 

знань позичальників про ринок кредитних послуг, які більшою мірою стосу-

ються саме невеликих фермерських господарств, висока залежність кредито-

спроможності від таких непередбачених чинників, як погодні умови, висока 

зношеність основних фондів, не диверсифікованість бізнесу (наприклад, якщо 

господарство займається тільки рослинництвом, то несприятливі погодні умови 

в такому разі ставлять під загрозу результат діяльності в цілому й погашення 

кредиту в тому числі) [91]. 

Львівська область не є винятком. Як стверджують А.А. Верзун та  

Л.В. Гончаренко, «аналіз банківських кредитів за терміновістю вказує на те, що 

аграрні підприємства залучають кошти, в основному, на покриття нестачі в 

оборотних коштах, тобто короткострокові позики». Частка банківських креди-

тів, наданих терміном понад 1 рік, у структурі кредитних ресурсів становила у 

2013 році 2,7 %, у 2014 р. залучались лише короткострокові кредити. Це вказує 

на те, що в аграрних підприємствах Львівської області практично не фінансу-

ється процес розширеного відтворення [26, с. 131]. 

Кредити в національній валюті як фінансові інструменти забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є малодієвими. Більш доступними є креди-

ти в іноземній валюті як з огляду на відсоткові ставки, так і частково з огляду 

на термін кредитування. Для того щоб мінімізувати ризики, пов’язані з валют-

ними операціями, підприємство повинно мати прибуток у вигляді відповідної 

валюти. Це означає, що ситуація у сфері сільськогосподарського виробництва 
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відповідно до чинних елементів фінансового механізму штучно адаптована до 

експортно-орієнтованих підприємств, а орієнтований на внутрішній ринок ви-

робник, особливо дрібний, зіштовхуватиметься зі значними труднощами у фі-

нансовій сфері [90]. 

Недостатній рівень банківського кредитування сільськогосподарських  

підприємств зумовив необхідність пошуку дієвих механізмів впливу держави 

на цей процес. Підтримка за допомогою банківського кредитування сільського 

господарства здійснювалась з боку держави починаючи з 1994 р., але дієвий 

механізм такої підтримки запрацював з 2000 року.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 398 від 25 лютого 2000 р. 

«Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських 

робіт» передбачено запровадження програми часткової компенсації ставки за 

кредитами комерційних банків, які надаються сільгоспвиробникам [142].  

На успішності цієї програми державної підтримки наголошує більшість 

науковців. Зокрема С.В. Скосирська вказує, що обсяг наданих аграрним підпри-

ємствам пільгових кредитів невпинно зростав з 2000 р. до 2008-го (з  

0,8 млрд грн до 15,1 млрд грн), але різке зниження до 2,6 млрд грн, або майже в 

сім разів, сталося в кризовому 2009 році. За даними Мінагрополітики, лише 

станом на 5 серпня 2011 року 222 підприємства залучили пільгові кредити. За-

гальний обсяг пільгових кредитів того року становив майже 1,5 млрд грн (з них 

1,1 млрд – короткострокові). Обсяг пільгових кредитів, залучених у 2007– 

2010 роках, за якими надано компенсацію у 2011 році, становив понад 

 3,4 млрд грн. Скорочення наданих кредитів частково можна пояснити змен-

шенням попиту в депресивній економіці за значних проблем щодо погашення 

боргів підприємств і домогосподарств. Крім того, негативним було й те, що у 

стандартах кредитування банки передбачили суворіші умови, що значною мі-

рою ускладнило отримання позик підприємствами України за повномасштабної 

кредитної кризи [158, с. 176]. 

Протягом останніх 15 років ця програма зазнала суттєвих змін, у тому чи-

слі її дію було розповсюджено на підприємства цілого АПК. На жаль, протягом 
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останніх п’яти років, особливого ефекту програма не дала. Банківські установи 

під час кредитування надавали перевагу переробним підприємствам, які у  

структурі підприємств АПК є найбільш платоспроможними. Відповідно біль-

шість пільгових кредитів також освоювали підприємства переробної галузі. У 

2013 – 2014 рр. дія програми часткової компенсації відсоткових ставок не фі-

нансувалась, а у 2015 р. обсяг коштів, виділених бюджетом, на ці потреби ста-

новив 300 млн грн. 

Така сума є мізерною і не покриє навіть мінімальних потреб сільськогос-

подарських підприємств. У 2015 р. виділений обсяг бюджетних коштів для 

Львівської області на ці потреби становить 6,5 млн грн [26, с. 133]. 

Україна використовує світовий досвід пільгового кредитування сільсько-

господарських підприємств. Навіть найрозвиненіші промислові країни вклада-

ють дуже великі кошти в розвиток цієї галузі. Криза в сільському господарстві і 

спад його виробництва відразу завдає важкого удару по всій економіці, оскіль-

ки призводить до втрати величезної кількості безкоштовних природних ресур-

сів, і ці втрати доводиться оплачувати під час імпорту продовольства [194]. 

Аналіз економічної та спеціальної літератури вказує на те, що механізм 

пільгового кредитування сільськогосподарських товаровиробників широко вико-

ристовують економічно розвинуті країни. Так, у Франції механізм дії пільгових 

кредитів ґрунтується на принципі боніфікації – компенсації кредитору з коштів 

державного бюджету різниці між договірною відсотковою ставкою і ставкою 

пільгового кредиту. Розмір пільгової кредитної ставки є фіксованим, законодав-

чо визначеним і диференційованим залежно від виду кредиту: на облаштування 

господарства – 2,7 – 4 %, модернізацію – 2,7 – 5 %, розвиток тваринництва – 5 – 

6%, виробництво деяких продуктів рослинництва – 6 – 10 %, земельні позики – 

5,2 %, фінансування кооперативів із спільного використання техніки – 3,7 – 5 %. 

Для німецьких сільськогосподарських виробників фіксованими є або ставка 

пільгового кредиту, або розмір часткової компенсації [161, с. 138].  

Пільговий інвестиційний кредит австрійським фермерам диференційова-

ний залежно від виду кредиту за двома рівнями компенсаційних доплат – 50 і 
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36 % чинної відсоткової ставки банка-кредитора. У США Асоціація у справах 

фермерів фінансує програму зі зменшення кредитних відсоткових ставок із 

компенсацією 4 % від відсоткової ставки одержаного кредиту в комерційних 

банках фермером чи сільськогосподарським товаровиробником. Румунським 

сільськогосподарським підприємствам часткова компенсація здійснювалася пі-

сля повернення пільгового кредиту в обумовлений термін у розмірі 70 % від-

соткової ставки кредитора [127, с. 82]. 

Таким чином, для сільськогосподарських підприємств кредит є важливим 

джерелом фінансування операційної діяльності, який, з одного боку, ґрунтуєть-

ся на загальноприйнятих принципах кредитування, а з іншого – внаслідок спе-

цифіки сільськогосподарського виробництва, потребує державного регулюван-

ня для оптимізації його залучення, використання та повернення. 

Реалізація програм часткової компенсації ставки за кредитами комерцій-

них банків, які надаються сільськогосподарським підприємствам, здійснюється 

за участю державних органів – департаментів агропромислового розвитку об-

ласних держадміністрацій (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Схема кредитування операційної діяльності  

сільськогосподарських підприємств.
* 

*
Джерело: узагальнено автором. 
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Отже, сільськогосподарський кредит сьогодні є складним явищем, яке по-

єднує не лише потреби позичальника та можливості кредитора, а й потребує 

належного державного регулювання, спрямованого насамперед на здешевлення 

кредитних ресурсів. Державне регулювання реалізується також і у сфері зе-

мельних відносин, де держава впливає на ринок землі, обмежуючи її продаж, а 

це обмежує можливості сільськогосподарських підприємств щодо високолік-

відної застави під час укладання кредитних угод. 

 

1.2 Фінансове забезпечення як складова інфраструктури аграрного 

сектору 

 

Сільськогосподарські підприємства, здійснюючи свою операційну діяль-

ність, потребують відповідного фінансового забезпечення. Вивчаючи наукову 

літературу, ми дійшли висновку, що єдиного підходу до визначення поняття 

фінансового забезпечення не існує. Одні науковці асоціюють це поняття з тер-

міном «фінансування», інші – з фінансовим забезпеченням, існують також такі, 

які наголошують на специфічній індивідуальності поняття «фінансово-

кредитне забезпечення». 

Такі розбіжності виникають внаслідок неоднозначного трактування таких 

категорій, як фінанси та кредит. Частина науковців трактує кредит як складову 

категорії «фінанси», а частина – як самостійні, паралельно існуючі категорії. 

Ми погоджуємося з І.Г. Климовою, яка зазначає, що між фінансами і кре-

дитом існує чимало паралелей, але є й суттєві відмінності: їх передусім відрізняє 

форма руху, а саме: засади безповоротності чи поворотності та безоплатності чи 

сплати процентів за їх використання. Правда, бувають кредити і безпроцентні: їх 

може надавати уряд, і вони є модифікацією фінансів. Могутня економічна роль 

кредитів проявила себе лише після появи банківських установ. З аналізу діяльно-

сті банків випливає висновок, що кредит – це породження фінансів. Матеріал 

табл. 1.1 підтверджує, що фінанси та кредит мають чимало спільних рис, які їх 
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об’єднують, але є між ними й суттєві відмінності. Тому вони виступають поряд 

як різні економічні категорії [74, с. 25]. 

Окреслюючи розбіжності між категоріями «фінансування» та «фінансово-

кредитне забезпечення», необхідно наголосити на наступному.  

Дефініція «фінансування» є міксом латинського слова та старофранцузь-

кого дієслова finis та finer відповідно, які характеризують процес завершення 

сплати. 

Таблиця 1.1 

Спільні та відмінні риси фінансів і кредиту
* 

Специфіка фінансів 
Спільні риси фінансів та 

кредиту 
Специфіка кредиту 

Утворення фондів грошо-

вих засобів, як звичайно, 

на безповоротних засадах 

Утворення фондів грошо-

вих засобів 

Утворення фондів грошо-

вих засобів переважно на 

фінансових безповорот-

них, а потім поворотних 

засадах 

Використання фінансових 

фондів, як звичайно, на 

безповоротних засадах і 

без стягнення процентів 

Цільовий характер вико-

ристання фондів грошо-

вих засобів 

Використання позичково-

го фонду завжди на пово-

ротних засадах і, як зви-

чайно, зі стягненням про-

центів 

Розподіл і перерозподіл 

вартості національного 

продукту і доходу, як 

звичайно, на безповорот-

них засадах 

Перерозподіл частини 

вартості національного 

продукту доходу за пев-

них умов 

Перерозподіл вартості 

національного продукту і 

доходу переважно на по-

воротних засадах 

Законодавство в галузі 

фінансів, державного ре-

гулювання фінансової 

сфери, фінансових уста-

нов 

Законодавство про дер-

жавне регулювання фон-

доутворення грошових 

ресурсів 

Законодавство в галузі 

кредиту, державного ре-

гулювання кредитної 

сфери і кредитних уста-

нов 
*
Джерело: [74, с. 25]. 

 

Таким чином, «фінансувати» – означає зібрати необхідні кошти, щоб до-

вести до успішного завершення, завершити операцію, тобто зробити так, щоб 

до завершення періоду покрити потреби в ресурсах або грошима, або платіж-

ними засобами, або цінностями, які стоять за такою операцією [11, с. 739]. 
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Макміллан таким чином характеризує поняття «фінансування»: «У вузь-

кому розумінні це слово визначає капітал у грошовій формі, який дається або 

позичається з допомогою фінансових ринків чи інститутів для здійснення капі-

таловкладень. Повсякденно цей термін використовується для визначення фон-

дів із різних джерел, що призначені для здійснення різних витрат» [154, с. 182]. 

Наведені трактування характеризують «фінансування» як процес форму-

вання та використання капіталу підприємства. Аналогічної думки дотримується 

й О.О. Терещенко, який вказує, що термін «фінансування» характеризує всі за-

ходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які охоплюють 

мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їхніх еквівалентів і майно-

вих активів), їх повернення, а також відносини між підприємством та капітало-

давцями, які з цього випливають (платіжні відносини, контроль та забезпечен-

ня) [171, с. 24]. Науковець основним завданням фінансової діяльності підпри-

ємства визначає мобілізацію капіталу для фінансування операційної та інвести-

ційної діяльності. 

Дещо ширше підходять до поняття «фінансування» Л.П. Куракова і 

В.Л.  Куракова, які вбачають, що «фінансування – це процес створення і забез-

печення підприємств, організацій грошовими коштами, що формуються за ра-

хунок створення різноманітних фондів та резервів» [98, с. 654]. 

Науковці Гришова І.Ю. та Галицький О.М. зазначають, що стимулювання 

розвитку АПК передбачає створення чіткої системи фінансування. Така систе-

ма не обмежується грошовими відносинами з іншими господарюючими 

суб’єктами та банками, а передбачає ефективне формування й використання 

фінансових потоків. Фінансування – це сукупність економічних відносин, які 

виникають у зв’язку з пошуком, залученням і ефективним використанням фі-

нансових ресурсів, а також організаційно-управлінських принципів, методів і 

форм їхнього впливу на життєдіяльність суб’єкта господарювання [41, c. 141-

143]. 

Це визначення терміна «фінансування» є дуже близьким до трактування 

іншими науковцями терміна «фінансово-кредитне забезпечення». 
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Ми цілком підтримуємо І.В. Гончарук і вважаємо, що поняття «фінансу-

вання» та «фінансово-кредитне забезпечення» не є ідентичними. Під фінансу-

ванням належить розуміти акумуляцію коштів з усіх можливих джерел для вті-

лення в життя певного проекту підприємства, здійснення господарської опера-

ції тощо. Поняття «фінансово-кредитне забезпечення» має глибший зміст і 

означає процес взаємовідносин суб’єкта господарювання з іншими суб’єктами 

економічної системи з приводу мобілізації та використання фінансових ресур-

сів для забезпечення господарської діяльності та його ефективного функціону-

вання в процесі відтворення. До основних елементів механізму фінансово-

кредитного забезпечення підприємств автор зараховує:  

- форми фінансово-кредитного забезпечення, зокрема самофінансування, 

кредитування, інвестування, бюджетне фінансування; 

- джерела фінансово-кредитного забезпечення, а саме власні фінансові 

ресурси, позичені та залучені фінансові ресурси, кошти міжнародних фінансо-

во-кредитних установ, бюджетні асигнування [32, с. 38]. 

Схоже визначення можна зустріти у В.М. Опаріна, В.М. Родіонової,  

О.В. Гривківської, при цьому науковці термін «фінансово-кредитне забезпечен-

ня» замінили терміном «фінансове забезпечення». 

За В.М. Опаріним, фінансове забезпечення діяльності підприємств реалі-

зується через самофінансування, кредитування і зовнішнє фінансування та яв-

ляє собою використання суб’єктами господарювання необхідної кількості  

сформованих фінансових ресурсів за рахунок різних джерел їх надходження з 

метою виконання певного завдання, передбаченого (або й ні) бізнес-планом 

[124, с. 56]. 

Дослідник В.М. Родіонова під фінансовим забезпеченням розуміє покрит-

тя витрат за рахунок фінансових ресурсів, а формами фінансового забезпечення 

– самофінансування, кредитування й державне фінансування [180, с. 35-40]. 

Тобто автор розглядає проблему з позиції формування та використання фінан-

сових ресурсів.  
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На думку О.В. Гривківської, фінансове забезпечення діяльності підпри-

ємств передбачає ефективне формування та найраціональніше використання 

фінансових ресурсів, що є неможливим без оптимального поєднання складових 

фінансового забезпечення, а саме самофінансування, кредитування та цільового 

фінансування [38, с. 14].  

Ми дотримуємось думки, що між фінансово-кредитним та фінансовим за-

безпеченням існує відмінність. Категорія «фінансове забезпечення» є дещо  

ширшою, ніж «фінансово-кредитне забезпечення», оскільки охоплює поняття 

кредитування як джерело фінансування. 

При цьому О.Р. Романенко під фінансовим забезпеченням відтворюваль-

ного процесу розуміє покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акуму-

льованих суб’єктами господарювання і державою [146, с. 18]. 

Схоже визначення дає І.С. Козій, зазначаючи, що фінансове забезпечення 

передбачає формування та використання фінансових ресурсів за допомогою оп-

тимізації співвідношення всіх його форм і дає змогу створити такі обсяги фі-

нансових ресурсів господарської діяльності, за допомогою яких підприємство 

мало б змогу функціонувати не тільки беззбитково, а й підвищувати ефектив-

ність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом [79, с. 228]. 

Отже, дослідивши сутність фінансового забезпечення та проаналізувавши 

різні погляди щодо його визначення, пропонуємо окреслити концептуальні ос-

нови фінансового забезпечення [89]: 

а) система фінансування, яка полягає у формуванні грошових фондів, до-

статніх для ефективної діяльності підприємства; 

б) оптимальне поєднання різних елементів (за джерелами) фінансового 

забезпечення; 

в) ефективне використання фінансових ресурсів за пріоритетними напря-

мами розвитку підприємства; 

г) організація розрахункових відносин, що відповідають критерію взаєм-

ної оптимальності для сторін, які укладають угоди; 
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ґ) збільшення можливостей застосування інноваційних фінансових ін-

струментів за рахунок поступового розширення їх кількості та якості.  

Ми поділяємо позицію багатьох науковців, що фінансове забезпечення – 

це метод фінансового механізму, з допомогою якого формують і використову-

ють фонди коштів і який характеризує зміст впливу фінансів на різні аспекти 

економічного розвитку. 

Надзвичайно слушною є думка І.Г. Климової, яка підтверджує наше ба-

чення щодо відмінності між категоріями «фінансове забезпечення» та «фінан-

сово-кредитне забезпечення». Науковець зазначає, що рушійною силою фінан-

сового механізму, яка забезпечує його функціонування, є кругообіг фінансових, 

а кредитного механізму – кругообіг кредитних ресурсів. Водночас рух фінансо-

вих і кредитних ресурсів взаємопов'язаний: фінансові ресурси переходять у 

кредитні, а кредитні – у фінансові. З цієї причини цілком реальним є поняття 

«фінансово-кредитний механізм», оскільки відображає взаємодію їхнього впли-

ву на економічні процеси у суспільстві, виражає взаємозв'язок між об'єктами 

фінансово-кредитної системи (підприємствам, домогосподарствами, галузями, 

комплексами, сферами, виробництвами тощо) та її суб'єктами – фінансовими і 

кредитними установами [74, с. 26]. 

Вивчаючи особливості фінансування інноваційної діяльності, Д.С. Козар 

під фінансово-кредитним забезпеченням розуміє сукупність економічних відно-

син, що виникають з приводу пошуку, залучення й ефективного використання 

фінансово-кредитних ресурсів та органiзацiйно-управлiнських принципів, мето-

дів i форм їх впливу на життєздатність економічних інновацій [78]. 

Огляд економічної літератури дозволяє виокремити авторів, які значно 

вужче підходять до трактування категорії «фінансово-кредитне забезпечення». 

Зокрема, П.В. Пивовар зазначає, що фінансово-кредитне забезпечення є основ-

ним джерелом відтворення основних виробничих фондів сільськогосподарсь-

ких підприємств [131, с. 56].  

Схожої думки дотримується Ю. Л. Марцишевська, яка вважає, що серед 

основних факторів економічного зростання сільського господарства важливе 
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місце належить стану ресурсів галузі, зокрема основним засобам. Із численних 

джерел їх відтворення важливим є фінансово-кредитне забезпечення, тобто су-

купність фінансово-кредитних коштів, необхідних для ефективної діяльності 

підприємства [110, с. 98]. 

Ми не погоджуємося з таким підходом, оскільки джерелами фінансування 

відтворення можуть виступати прибуток підприємства, амортизаційні відраху-

вання, кредити, бюджетні асигнування тощо, а фінансово-кредитне забезпечен-

ня є економічними відносинами, пов’язаними з формуванням таких ресурсів. 

На підставі аналізу економічної літератури можемо зробити висновок, що 

більшість науковців розглядають фінансове забезпечення та кредитне забезпе-

чення як окремі елементи, не поєднуючи їх у комплексне поняття.  

Під фінансово-кредитним забезпеченням операційної діяльності ми розу-

міємо сукупність фінансово-кредитних відносин суб’єктів господарювання різ-

них форм власності щодо формування та використання фінансових ресурсів, які 

необхідні для забезпечення ефективної господарської діяльності та розвитку 

підприємства, у межах сформованої фінансово-кредитної інфраструктури та 

чинних форм і методів державного регулювання економіки (рис. 1.4). 

Ми погоджуємося з В.М. Опаріним, С.Я. Огородник, В.М. Федосовим, які 

вважають, що фінансово-кредитне забезпечення є підсистемою фінансово-

кредитного механізму [124, с. 146]. 

Науковець І.С. Козій вважає, що самофінансування – це ефективне вико-

ристання власних коштів у процесі господарської діяльності і отримання такого 

прибутку, який після сплати податкових платежів і зборів, покриття видатків і 

витрат дасть змогу забезпечити потреби на розширене відтворення. Власний 

капітал є основою для самофінансування і залежить від форми власності, він 

може бути приватний, пайовий, акціонерний [79, с. 228]. 

Більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств, фінансуючи 

операційну діяльність, змушені спиратись більшою мірою на використання 

власних фінансових ресурсів. Як зазначає П.А. Стецюк, до складу власних дже-
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рел формування фінансових ресурсів неохідно включити два обов'язкові елеме-

нти: прибуток й амортизаційні відрахування [165, с. 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Схема фінансово-кредитного механізму сільськогосподарських  

підприємств.
* 

*
Джерело: розроблено автором. 

Причин цього є декілька, і ми їх окреслили в п. 1.1. Це і ризикованість 

сільськогосподарського виробництва, і висока вартість кредитних ресурсів. На 

Фінансово-кредитний механізм 

Фінансово-кредитне забезпечення Фінансово-кредитна інфраструктура (ФКІ) 

Сільськогосподарські підприємства 

Форми фінансово-

кредитного забезпе-

чення 

Джерела фінансово-

кредитного забезпе-

чення 

Самофінансування 

Кредитування 

Бюджетне  

фінансування 

Власні та прирівняні 

до них ресурси 

Позичені ресурси 

Бюджетні асигну-

вання 

Фінансово-кредитні 

установи 

Лізингові компанії 

Інвестиційні фонди 

компанії 

Державне регулювання галузі 

Іноземні фінансово-

кредитні установи 

Органи державної влади Нормативно-правові 

акти 

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

Департаменти агропромислового 

розвитку облдержадміністрацій 

Департаменти агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій 

Закони України 

Постанови та розпо-

рядження КМУ 

Накази відомчих 

органів управління 



36 

жаль, такий стан речей не сприяє розвитку сільськогосподарських підприємств, 

особливо малих та середніх. 

У свою чергу кредитування – це такий спосіб забезпечення відтворю-

вальних витрат, за якого потреби підприємства покриваються за рахунок бан-

ківського кредиту, що надається на принципах терміновості, платності, пово-

ротності, цільового характеру і забезпеченості позик, комерційного кредиту у 

вигляді відтермінування платежу за отриману продукцію та інших форм позик 

[85, с. 141]. 

Світовий досвід показує, що власні ресурси (тобто самофінансування як 

форма фінансового забезпечення) призначені для покриття витрат на мінімаль-

но допустимому рівні. Решта ресурсів формується на основі використання по-

зичкового капіталу. Головна перевага такої системи фінансового забезпечення 

полягає в тому, що вона сприяє максимально ефективному використанню наяв-

них у суспільстві ресурсів на основі прискорення їх кругообігу. Збільшення пи-

томої ваги власних ресурсів, навпаки, сповільнює кругообіг, а відповідно й  

темпи соціально-економічного розвитку. Кредитування як форма фінансового 

забезпечення полягає в тимчасовому використанні позичених ресурсів. Якщо 

самофінансування – це вихідна форма фінансового забезпечення, то кредиту-

вання в умовах ринкової економіки є головною, провідною формою. Воно базу-

ється на принципах поворотності, терміновості, платності й матеріального за-

безпечення кредитів. За рахунок кредитування досягають значної економії сус-

пільного капіталу завдяки використанню одних і тих самих фінансових ресурсів 

різними суб’єктами підприємницької діяльності, а це прискорює фінансовий 

обіг і стимулює до підвищення ефективності господарювання. При цьому ви-

значають умови надання кредитів, гарантії і терміни їх повернення, окупність 

та ефективність кредитів [18, с. 33]. 

Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств 

вимагає побудови розгалуженої та ефективно діючої фінансово-кредитної ін-

фраструктури, інтегрованої в інфраструктуру аграрного сектору економіки. По-
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будова дієвої фінансово-кредитної інфраструктури аграрного сектору є важли-

вою вимогою сьогодення, оскільки від можливості доступу сільськогосподар-

ських підприємств до дешевих кредитних ресурсів, адекватної системи держав-

ної фінансової підтримки галузі залежить ефективність діяльності господарю-

ючих суб’єктів. 

Дослідник О.Є. Гудзь вказує на те, що в контексті соціально-економічних 

реалій сьогодення фінансово-кредитна інфраструктура як рушійна основа пос-

тупу фінансово-кредитного забезпечення агроформувань набуває виняткового 

значення, оскільки сучасний фінансово-кредитний механізм в аграрному секто-

рі економіки навіть в умовах досконалої конкуренції не може функціонувати 

без специфічних допоміжних інститутів, про що переконливо свідчить світовий 

досвід. Фінансово-кредитна інфраструктура є обов’язковим компонентом ціліс-

ної фінансово-кредитної системи. 

Розвиваючи власну думку, науковець наголошує, що розвиток фінансово-

кредитних відносин в аграрній сфері має ґрунтуватися на ринкових засадах, але 

з елементами державного регулювання, а принципами побудови фінансово-

кредитної інфраструктури будуть: послідовність, доцільність, корисність, зна-

чущість, свобода формування, спеціалізація, рівноправність і свобода вибору, 

конкуренція, захист прав суб’єктів, доступність інформації про функціонування 

інфраструктурних складових, оперативність [47]. 

Ми вже наголошували на тому, що фінансування господарської діяльнос-

ті лише на засадах самофінансування – це «шлях в нікуди». Специфіка сільсь-

когосподарського виробництва, зокрема сезонність, вплив біологічних та при-

родно-кліматичних умов, не дають змоги вести ефективну господарську та ін-

вестиційну діяльність лише за рахунок власних коштів. 

Як справедливо зазначає С.М. Колотуха, кредит для аграріїв є одним із 

найважливіших зовнішніх джерел інвестиційної діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств поряд із бюджетним фінансуванням. Характерні особливості 

аграрного виробництва більшою мірою вимагають залучення довгострокових 

банківських кредитів. Проте довгострокове кредитування є джерелом лише тієї 
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інвестиційної діяльності, яка найбільше відповідає вимогам банківської систе-

ми, суспільному прогресу і в недалекому майбутньому може забезпечити еко-

номічний або соціальний ефект. При цьому використання короткострокового 

банківського кредитування як джерела інвестиційної діяльності є доступнішим, 

а також суттєвим чинником підвищення економічної ефективності всього сіль-

ськогосподарського виробництва [82, с. 89]. 

Вивчення зарубіжного досвіду свідчить, що кредитування аграрного сек-

тору здійснюється у великих обсягах. До країн з найвищою питомою вагою по-

зичкових коштів в аграрному капіталі належать Великобританія і Німеччина – 

50 %, на Францію припадає понад 40 %, Італію та Бельгію – більше ніж 30 %. 

Формування кредитної системи визначається характером існуючих у країні 

кредитних відносин і відповідних форм кредиту. У різних країнах кредитні сис-

теми різняться за конкретним складом інститутів, їх функціональною спеціалі-

зацією відповідно до національних особливостей [161]. 

У високорозвинутих країнах функціонує добре розвинута кредитна сис-

тема, яка складається з банків і небанківських фінансово-кредитних інститутів. 

Світова практика ілюструє багато прикладів діяльності кредитних організацій, 

які не мають статусу банків, тобто спеціалізованих кредитно-фінансових уста-

нов. В усьому світі спостерігається тенденція до їх зростання [110, с. 99]. 

В Україні, на жаль, кредитна інфраструктура не така розвинута. Більшість 

кредитів, які залучають сільськогосподарські підприємства – банківські.  

Кредитні спілки займають незначну частку у структурі кредитування галузі, 

оскільки пропонують дорожчі кредитні ресурси порівняно з банківськими уста-

новами та не підпадають під дію програми часткової компенсації відсоткових 

ставок.  

Ґрунтовно описує ситуацію, яка склалась на ринку кредитування сільсь-

когосподарських підприємств, М.В. Щурик, який зазначає, що запровадження 

ринкової моделі господарювання в сільськогосподарському секторі економіки 

кардинально змінило механізм кредитування агрогосподарств. Іншими стали 

організація банківської діяльності та механізм участі банків на ринку кредитних 



39 

ресурсів, радикально змінилися також позичальники кредитів – сільськогоспо-

дарські підприємства. Щодо банківських установ, то в Україні монопольним 

правом кредитування не лише агрогосподарств, а практично всіх учасників су-

спільного відтворювального процесу володіють комерційні банки. Державні 

банки практично не беруть участі в кредитуванні сільськогосподарських під-

приємств. Складність полягає також у тому, що кредитною діяльністю займа-

ються переважно комерційні банки. Для прикладу, у США питома вага креди-

тування банків складає лише близько 35 – 37 % від загального обсягу. Тут на 

кредитному ринку працюють і нефінансові інституції, зокрема страхові компа-

нії, пенсійні фонди тощо. Саме ними визначається політика кредитних відно-

син, умови кредитування. У нашій країні ці інституції практично не задіяні в 

організації кредитування сільськогосподарських підприємств, що негативно 

позначається на демонополізації комерційних банків. Більш ніж очевидно, що 

важливим кроком на шляху вдосконалення засад кредитування сільськогоспо-

дарських підприємств має стати диверсифікація джерел кредитування, демоно-

полізація кредитного ринку. В умовах побудови ринкової економіки стає необ-

хідним вироблення нових підходів до кредитного забезпечення аграрних підп-

риємств [190, c. 163]. 

Учений В.А. Амбросов наголошує на особливостях агрокредитування у 

США. Розвиток форм кредиту в США йшов від кооперативного кредиту до  

банківського на кооперативних засадах, а далі – до кредитування в рамках фі-

нансово-аграрно-промислових груп як найбільш прогресивної форми кредиту 

[4, c. 118]. 

У країнах Західної Європи моделі фінансового забезпечення аграріїв теж 

мають свою специфіку. В одних, наприклад у Великобританії, ніколи не існува-

ло спеціалізованих систем сільськогосподарських кредитів і фермерські госпо-

дарства отримували підтримку за рахунок державних субсидій, натомість у Ні-

меччині, Франції, Нідерландах, Бельгії, Данії – на зразок США, розвиток фер-

мерського устрою привів до створення спеціалізованих закладів кредитування 
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сільських товаровиробників. Досить вагоме місце при цьому відводиться коо-

перативним банкам [161, c. 137]. 

У сучасних умовах вкрай важливою для вітчизняних сільськогосподарсь-

ких підприємств є така форма фінансово-кредитного забезпечення, як бюджет-

не фінансування. Бюджетне фінансування галузі здійснюють з державного та 

місцевих бюджетів за допомогою реалізації різнопланових програм державної 

фінансової підтримки. 

Як наголошує М. В. Колодій, світовий досвід показує, що саме державі 

належить займати активну позицію у підтримці сільського господарства та 

створенні умов, необхідних для ефективного функціонування підприємництва, 

передусім приватного. Навіть в умовах розвиненого ринку, де економічні про-

тиріччя згладжені, існують об’єктивні причини державного втручання у розви-

ток сільського господарства [81, с. 27]. 

Важливим завданням для держави є побудова дієвої системи державної 

підтримки. Ми погоджуємося з В. П. Горьовим, який зазначає, що сьогодні ос-

новою нової аграрної політики України має бути адекватна ринковим вимогам 

система державної підтримки сільського господарства, яка стала б продуктом 

задоволення різного виду потреб сільськогосподарських товаровиробників і, як 

наслідок, важливим засобом ефективного розвитку підприємств аграрного сек-

тору [35, с. 7]. 

Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств за 

допомогою державної фінансової підтримки може реалізовуватись у таких  

формах: 

- пряма фінансова підтримка (бюджетне фінансування); 

- непряма підтримка; 

- опосередкована підтримка. 

Пряма фінансова підтримка передусім має сприяти стабілізації виробниц-

тва продукції, поліпшенню її якості, збереженню поголів’я тощо за певних 

умов, зокрема за вдосконалення механізму (системи) підтримки, визначення її 

пріоритетів, тобто концентрації фінансових потоків на вирішення окремих те-
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риторіально-галузевих програм очікуваний ефект може бути значно вищим [15, 

с. 38]. 

Формами непрямої підтримки можуть виступати: здійснення закупівель 

сільськогосподарської продукції для державних потреб; регулювання ринку че-

рез закупівельні і товарні інтервенції із зерном; захист економічних інтересів 

товаровиробників у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності в агроп-

ромисловому комплексі шляхом квотування і митного регулювання тощо. 

Формами опосередкованої підтримки можуть бути заходи із забезпечення 

сприятливих умов праці сільськогосподарських товаровиробників, якими мо-

жуть бути: заходи щодо реструктуризації заборгованості з платежів до бюдже-

ту, державних позабюджетних фондів, постачальникам енергетичних та інших 

матеріально-технічних ресурсів; створення спеціального бюджетного режиму; 

підтримка аграрної науки; підготовка спеціалістів для агропромислового  

комплексу; реалізація державних проектів [179, с. 88]. 

Загалом аналіз міжнародного досвіду свідчить, що в розвинених країнах 

обсяги державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників колива-

ються в межах 30-40%, а в окремих країнах (Японія, Швейцарія) становлять і 

70% вартості виробленої продукції [55, c. 132]. 

З огляду на світовий досвід державної фінансової підтримки сільського 

господарства та виходячи з економічних реалій в Україні формувались та реалі-

зовувались програми, спрямовані на підвищення ефективності діяльності това-

ровиробників. Після кризи 2008 р. державі довелося перебудовувати систему 

фінансової підтримки галузі, корегуючи видатки на розвиток сільського госпо-

дарства під реальні можливості бюджету. До найважливіших стабілізаційних 

заходів державного впливу під час кризи 2008-2009 рр. і посткризової депресії 

К.А. Пріб зараховує: 

– цінове регулювання: кінець 2009 р. – початок 2010 р. – надання права 

Аграрному фонду здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регу-

лювання, використовуючи сприятливу ринкову кон’юнктуру, з метою забезпе-

чення надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету, з яко-
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го покривалися витрати на фінансування стабілізаційних заходів; встановлення 

режиму цінового регулювання (не більше 20% рентабельності) щодо вартості 

послуг ветеринарної медицини, хлібної та карантинної інспекції, ідентифікації 

та реєстрації сільськогосподарських тварин; надання права Кабінету Міністрів 

України здійснювати державне регулювання ціноутворення; 

– режим оподаткування: з 2009 р. поновлено дотації за рахунок ПДВ на 

виробництво молока і м'яса; з 2008-2009 рр. – зміна спеціального режиму об-

кладання ПДВ діяльності у сфері сільського і лісового господарства; звільнення 

від ПДВ операції з ввезення на митну територію України племінних чистопо-

родних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу, що здійсню-

валися суб'єктами спеціального режиму оподаткування; з 2011 р. – прийняття 

Податкового Кодексу; 

– механізм здешевлення кредитів: з 2008 р. – поширено підтримку на 

кредити з терміном понад три роки; скасовано обмеження щодо кредитних ста-

вок; збільшено розмір компенсації; закріплено та уніфіковано порядок надання 

фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу через меха-

нізм здешевлення кредитів; з 2008 р. – поліпшено режим пролонгації та ре-

структуризації кредитів сільськогосподарським товаровиробникам; з 2010 р. – 

поновлено обмеження щодо граничних ставок кредитів, за якими надається 

компенсація; 

– інше: фінансування видатків за бюджетними програмами підтримки 

розвитку підприємств, посилення захисту внутрішнього ринку сільськогоспо-

дарської продукції, оптимізація тарифів на перевезення сільськогосподарської 

продукції, забезпечення паливом для проведення робіт, вжиття заходів щодо 

недопущення колапсу земельного ринку в умовах нестабільності тощо [137, 

с. 144-145]. 

Протягом 2013 – 2014 рр. фінансово-кредитне забезпечення сільськогос-

подарських підприємств через систему державної фінансової підтримки було, 

практично, заморожене. Кошти з державного бюджету на фінансування про-
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грам не виділялись, місцеві бюджети, через свою низьку фінансову спромож-

ність, не могли забезпечити повною мірою потреби сільськогосподарських під-

приємств у бюджетних асигнуваннях. 

У 2015 р. відновлено фінансування програми часткової компенсації від-

соткових ставок завдяки суттєвому скороченню видатків на її реалізацію та 

можливості використання аграрними підприємствами [143]. 

Отже, фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських підпри-

ємств є важливим чинником, від якого залежить ефективність їх діяльності. У 

сучасних умовах така форма фінансово-кредитного забезпечення, як самофі-

нансування, неспроможна забезпечити товаровиробників достатніми фінансо-

вими ресурсами. Саме тому залучення кредитних ресурсів є об’єктивною необ-

хідністю ефективного господарювання. Висока вартість кредитних ресурсів, 

специфіка функціонування галузі вимагають державного втручання, у тому чи-

слі бюджетного фінансування. Оптимальне поєднання форм фінансово-

кредитного забезпечення для акумулювання необхідних фінансових ресурсів є 

основною передумовою здійснення ефективної операційної діяльності.  

 

1.3 Методика дослідження процесу фінансового забезпечення 

 

Методика дослідження фінансового забезпечення операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств ґрунтується на об’єктивних вимогах, які 

ставляться перед науковцем-дослідником щодо вибору об’єкта та предмета до-

слідження, підбору категоріального апарату та відповідних наукових методів 

дослідження, що дозволять сформлюувати висновки та конкретні пропозиції з 

вдосконалення досліджуваної проблеми. 

Як вказує С.В. Мочерний, методологія – це система різноманітних мето-

дів, засобів і прийомів наукового пізнання (насамперед принципів, законів та 

категорій) та наука (або вчення) про цю систему [117, с. 43].  

Ми вважаємо, що ефективно проведеним наукове дослідження буде тоді, 

коли його виконавцям вдасться належним чином: 



44 

-  сформулювати його мету; 

- визначити об’єкт і суб’єкт дослідження, а також особливості та середо-

вище їх функціонування; 

-  сформувати об’єктивну інформаційну базу; 

- правильно підібрати та застосувати методи дослідження; 

- сформулювати висновки; 

- сформувати пропозиції та рекомендації з удосконалення досліджуваної 

проблеми. 

У контексті зазначеного справедливим є твердження таких авторів, як 

Г.Б. Погріщук, О. Ю. Єрмаков, В. І. Чорнодон, які зазначають, що у широкому, 

тобто загальнотеоретичному, розумінні методологія – це спосіб усвідомлення 

будови науки і методів її роботи, а у вузькому – вона являє собою сукупність 

принципів, методів, прийомів та процедур дослідження, що застосовуються в 

тій чи іншій спеціальній галузі знань (конкретна наукова методологія) [65]. 

Характеризуючи особливості дослідження агропродовольчого потенціалу 

сільськогосподарського підприємства, Єрмаков О. Ю. виділяє такі його етапи: 

1. Вибір і визначення сутності проблеми, формулювання теми, обґрунту-

вання мети дослідження і робочої гіпотези. При цьому аналізують усю наявну 

статистико-економічну інформацію з досліджуваної теми, а також добирають 

можливі економічні методи вирішення окресленої проблеми (за необхідності 

розробляють нові). 

2. Збір і систематизація даних, їх обробка та аналіз, теоретичне узагаль-

нення, побудова організаційно-економічних моделей. 

3. Формулювання результатів досліджень відповідними науковими поло-

женнями та узагальненнями, висновками, рекомендаціями виробництву тощо 

[64, с.7-8]. 

Досліджуючи те чи інше питання, науковець формуватиме власне бачен-

ня його результатів. При цьому, безумовно, існуватимуть опоненти, бачення 

яких відрізнятиметься від позиції дослідника. Саме правильний підбір методів 

дослідження допоможе обґрунтувати достовірність його результатів.  
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Як стверджує Р.І. Тринько, «метод – головний спосіб збору, обробки і 

аналізу первинної економічної інформації» [174, с. 94]. Він характеризується 

загальнотеоретичними та прикладними способами пізнання. 

Ми погоджуємося з І. Павловим, який, наголошуючи на важливості пра-

вильного підбору методів дослідження, зазначає, що «метод – найперша, ос-

новна річ. Від методу, від способу дії залежить уся серйозність дослідника. Вся 

справа в гарному методі. При гарному методі і не дуже талановита людина мо-

же зробити багато. А при поганому методі й геніальна людина буде працювати 

марно і не отримає цінних, точних даних» [126, с. 21]. 

Важливим етапом наукового дослідження є вибір критеріїв оптимальнос-

ті. Говорячи про критерії оптимальності, варто згадати, що в низці випадків 

може виникнути ситуація, коли доводиться брати до уваги одночасно низку по-

казників ефективності (наприклад, максимум рентабельності й прибутку, това-

рної продукції, кінцевої продукції). Це пов’язано не тільки з формальними тру-

днощами вибору й обґрунтування єдиного критерію, а й багатоцільовим харак-

тером розвитку систем. У цьому випадку буде потрібно кілька цільових функ-

цій і відповідно якийсь компроміс між ними. Близько до багатоцільових за-

вдань лежать завдання із дрібно лінійною функцією, коли цільова функція ви-

ражається відносними показниками ефективності виробництва (рентабельність, 

собівартість продукції, продуктивність праці) [94]. 

Фінансове забезпечення операційної діяльності необхідно розглядати че-

рез призму системності. Суть принципу системності можна звести до таких по-

ложень: 1) цілісний зміст об'єктів; 2) взаємозв'язок елементів об'єкта і цього 

об’єкта з безліччю інших об’єктів; 3) динамічна природа будь-якого об’єкта;  

4) функціонування й розвиток об'єкта в результаті взаємодії із зовнішнім сере-

довищем та внутрішні закономірності [8, с. 359]. 

Досліджувати який-небудь об’єкт системно – означає досліджувати його 

як ціле, що володіє деякою структурою, що складається з багатьох взає-

мозв’язаних елементів [66, с. 33]. 
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Водночас принцип системності вимагає розглядати будь-який об’єкт як 

систему і, у свою чергу, як елемент масштабнішої системи, а також враховуючи 

зв’язки та взаємозв’язки між елементами і підсистемами, що забезпечують  

цілісність об’єкта-системи [95, с. 82]. 

Таким чином, фінансове забезпечення ми будемо розглядати як певну  

систему, яка, з одного боку, складається з певних елементів (підсистем), на-

приклад, самофінансування, кредитне забезпечення, бюджетне фінансування, а 

з іншого боку, є елементом (підсистемою) певної системи, який піддається 

впливу зовнішніх чинників, наприклад державного регулювання. 

Таким чином, реалізується закон системності, сформульований 

Ю.А. Урманцевим та В.С. Тюхтіним, який визначає, що будь-який об’єкт є 

об’єкт-система і будь-який об’єкт-система належить хоч би одній системі 

об’єктів даного роду [177, с. 48].  

Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі групи: ме-

тоди емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, експери-

мент, моніторинг); методи теоретичного дослідження (сходження від абстракт-

ного до конкретного, ідеалізація, уявний експеримент, формалізація, аксіомати-

чний метод або дедуктивно-аксіоматичний); загальні методи, використовувані 

як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження (абстрагування й 

конкретизація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абдукція, моделювання, ана-

логія, історичний і логічний методи, метод графів) [37, с. 15]. 

Отримання істинного знання про економіку передбачає обов'язкове вико-

ристання діалектичного методу, основи якого закладені давньогрецькими мис-

лителями і детально розкриті Гегелем. Метод діалектики спирається на певні 

принципи. По-перше, всі явища та відносини реального життя перебувають у 

процесі постійного розвитку та змін. По-друге, розвиток будь-якого явища від-

бувається від простого до складного, від нижчих форм до вищих. Складне від-

ношення чи форма можуть проявитись лише тоді, коли отримало розвиток те 

відношення чи явище, на основі яких виникло складне відношення чи явище. 

По-третє, рушійною силою розвитку, що зумовлює перехід від простого до 
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складного, є єдність та боротьба протилежностей, внутрішні суперечності яви-

ща. Застосування діалектичного методу в економіці передбачає, що процеси та 

явища у сфері економічного життя суспільства перебувають у постійному русі, 

виникають, розвиваються і зникають, ніколи не знаходяться у стані спокою 

[183, с. 16]. 

Саме в такому контексті розглядатиметься фінансове забезпечення опе-

раційної діяльності. Зміна форм і джерел фінансового забезпечення відбува-

ється в Україні постійно. З моменту проголошення незалежності у вітчизняній 

практиці почали використовувати лізинг, факторинг, сучасні форми підтримки 

кредитування сільськогосподарських підприємств тощо. Сформована система 

фінансового забезпечення операційної діяльності підприємств і надалі еволюці-

онуватиме в процесі інтеграції України до європейських та світових інституцій, 

європейського співтовариства. 

Діалектичний метод дослідження доповнюється історичним методом. Як 

справедливо стверджує О.В. Крушельницька, «світоглядним має стати принцип 

руху, зміни, розвитку, який сформувався ще у древній Греції і конкретизувався 

у так званому принципі історизму. Іншими словами, його використання дістало 

назву історичного методу. Застосування цього методу вимагає розглядати кож-

ну систему як таку, що у своєму розвитку проходить низку етапів (стадій): ви-

никнення (зародження), становлення, розвинутого функціонування, перетво-

рення в інший якісний стан. Таким чином, можна, констатувати стадію розвит-

ку системи з урахуванням попередніх чи наступних стадій» [96, с. 84]. Вико-

ристання вказаного методу дозволить відстежити етапи зміни державної підт-

римки кредитного забезпечення, еволюцію методів бюджетної підтримки кре-

дитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

До найпоширеніших методів пізнання, наукового дослідження належить і 

порівняння. Не випадково існує відома сентенція – усе пізнається в порівнянні. 

Порівняння дозволяє визначити подібність і відмінність предметів і явищ, тео-

рій, поглядів, виявити те спільне, що властиве двом або декільком об’єктам, а 

виявлення спільного є щаблиною на шляху до пізнання закономірностей і зако-
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нів. До порівняння, як методу пізнання, висуваються певні вимоги: порівнюва-

тися повинні лише такі об’єкти і явища, між якими може існувати певна 

об’єктивна спільність; порівняння повинно здійснюватися за найбільш важли-

вими, істотними ознаками [37, с. 17]. 

У дослідженні фінансово-кредитного забезпечення операційної діяльності 

з використанням методу порівняння використовуватимемо алгоритм, визначе-

ний такими авторами, як А.І. Грабченко, В.О. Федорович, Я.М. Гаращенко: 

- розглянути кожен досліджуваний об’єкт або явище окремо; 

- виокремити ознаки, за якими можна їх порівняти; 

- порівняти об’єкти або явища за всіма ознаками відносно одного об’єкта 

або явища; 

- визначити спільне; 

- визначити відмінності [37, с. 17]. 

Найпоширенішими методами кількісного та якісного економічного дослі-

дження є методи: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, графічний та моногра-

фічний, наукової абстракції, SWOT-аналізу, статистично-економічний, розра-

хунково-конструктивний, економіко-математичного моделювання, балансовий 

тощо [37, с. 9]. 

Предмети дійсності навколо людини являють собою системи з безліччю 

елементів, їх властивостей, зв’язків і відносин. Пізнання світу у всій сукупності 

його зв'язків і відносин, у процесі його зміни й розвитку становить основну за-

дачу наукового пізнання. Спочатку у людини складається загальна картина до-

сліджуваного предмета з вельми бідним уявленням про його внутрішню струк-

туру, елементи, що його складають, і зв'язки між ними, розуміння яких є необ-

хідною передумовою розкриття сутності предмета. Тому подальше вивчення 

предмета пов'язане з конкретизацією загального уявлення про нього.  

Фінансове забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників є складним процесом, який, як уже зазначалось, передбачає 

використання власних, позичених та залучених ресурсів. Специфікою цього 

процесу є його залежність від особливостей сільськогосподарського виробниц-
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тва, які зумовлюють тривалий період обороту капіталу, а отже, й необхідність 

залучення для фінансування безперервності процесу виробництва значного об-

сягу позичених коштів. Використання різноманітних форм та методів фінансо-

вого забезпечення для фінансування операційної діяльності сільськогосподар-

ських підприємств має свої переваги та недоліки. Для з’ясування доцільності 

застосування кожної окремої форми фінансового забезпечення операційної  

діяльності та формування ефективного цілісного механізму їх використання 

доцільно використати такі наукові методи дослідження, як аналіз та синтез. 

Під час аналізу механізм фінансово-кредитного забезпечення операційної 

діяльності буде розподілено на складові частини за напрями надходження фі-

нансових ресурсів. За допомогою аналізу розкривається кожна форма фінансо-

вого забезпечення операційної діяльності, це дозволить оцінити доцільність ви-

користання кожної з них та розробити концепцію з їх удосконалення. 

Так, дослідження фінансового забезпечення необхідно проводити в розрі-

зі його складових: 

- форм – самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування; 

- джерел – власних та прирівняних до них, кредитних ресурсів, бюджет-

них асигнувань. 

У свою чергу бюджетні асигнування розглядаються в розрізі фінансуван-

ня за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 

Синтез дозволяє об’єднати виокремлені в процесі аналізу частини в єдине 

ціле, тобто здійснити рух від абстрактного до конкретного. Таким чином можна 

сформувати цілісну концепцію фінансового забезпечення операційної діяльнос-

ті сільськогосподарських підприємств, структурувати її елементи та передбачи-

ти їх, спрогнозувати їх оптимальне співвідношення. 

У важливості використання методів індукції та дедукції наголошує  

С.В. Шевченко. Науковець зазначає, що економічна індукція – це рух пізнання 

від безпосередньо конкретних, одиничних процесів і явищ до того загального 

(законів, закономірностей, принципів тощо), що їх об’єднує у той чи інший 

клас процесів і явищ. Роль індукції у пізнанні визначається необхідністю уза-
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гальнень експериментальних дослідницьких даних і на цій основі – можливістю 

з певною вірогідністю передбачати подальший хід подій. Так, із безлічі випад-

ків зростання (зниження) обсягу попиту на той чи інший товар у відповідь на 

зниження (зростання) ціни на його одиницю цілком слушно робиться висновок 

про обернено пропорційну залежність обсягу сукупного попиту від рівня цін в 

економіці. Але подібні узагальнення є емпіричними. Тому наукова індукція пе-

редбачає встановлення причин і передумов зазначеної регулярності. Прикладом 

може слугувати пояснення зазначеної залежності обсягу сукупного попиту від 

рівня цін ефектами ставки відсотка, багатства та імпортних закупівель [187]. 

Автор також вказує, що у методології науки дедукція має два головних 

визначення. За першим, вона є процесом логічного виводу, переходу від певних 

посилок (зокрема, причин) до умовиводів (наслідків) на основі використання 

правил логіки. В економічній науці цей метод отримав назву логічного, а влас-

не дедукцією визнається її друге загальнонаукове визначення: перехід у пізнан-

ні від загальних положень (принципів, закономірностей, законів) до конкретних 

і одиничних. Завдяки дедукції в економіці будь-яке загальне положення (на-

приклад, залежність між інфляцією і безробіттям) застосовується до вивчення 

конкретних випадків (наприклад, співвідношення між інфляцією і безробіттям в 

Україні в роки економічної кризи), а також під час обґрунтування гіпотез, що 

висуваються. Дедукція та індукція діалектично взаємопов’язані. З одного боку, 

сам процес індуктивних узагальнень є дедуктивно навантаженим, оскільки 

здійснюється, як правило, не спонтанно, а на основі гіпотез, теорій, парадигм. З 

іншого боку, одиничні конкретні факти вважаються такими, що вже пояснені, 

якщо їх включено у певну теоретичну систему понять, з якої вони можуть бути 

отримані шляхом дедукції [187]. 

Для пошуку сильних і слабких сторін, можливостей та загроз вибору 

форм та джерел фінансово-кредитного забезпечення операційної діяльності до-

цільно використати SWOT-аналіз.  
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SWOT-аналіз є одним із найпопулярніших інструментів стратегічного 

управління, який дає змогу побудувати стратегічний баланс і проаналізувати 

можливі стратегії поведінки підприємства в ринковому середовищі. Стратегіч-

ний баланс, тобто поєднання негативних і позитивних факторів, що впливають 

на діяльність підприємства як ззовні, так і зсередини, допомагає правильно оці-

нити можливості, що відкриваються перед підприємством у майбутньому [99]. 

SWOT-аналіз допоможе нам відповісти на такі запитання: Чи використо-

вує підприємство внутрішні сильні сторони чи відмінні переваги у своїй страте-

гії? Якщо підприємство не має відмінних переваг, то які з його потенційних си-

льних сторін можуть ними стати? Чи є слабкості підприємства його вразливими 

місцями в конкуренції та/або вони не дають можливості використовувати певні 

сприятливі обставини? Які слабкості потребують корегування виходячи зі стра-

тегічних міркувань? Які сприятливі можливості дають підприємству реальні 

шанси на успіх при використанні його кваліфікації та доступу до ресурсів? 

(Сприятливі можливості без способів їх реалізації – ілюзія, сильні та слабкі 

сторони підприємства роблять його краще чи гірше пристосованим до викорис-

тання сприятливих можливостей відносно сторонніх організацій). Які загрози 

мають найбільше турбувати менеджера та які стратегічні дії він має здійснити 

для хорошого захисту? [188, с. 305]. 

Важливе значення у розв’язку обраної проблеми матимуть економіко-

математичні методи дослідження, зокрема економіко-математичне моделюван-

ня. Таке моделювання спиратиметься на кореляційно-регресійний аналіз. 

Кореляційно-регресійний аналіз – це побудова та аналіз економіко-

математичної моделі у вигляді рівняння регресії (рівняння кореляційного 

зв’язку), що виражає залежність результативної ознаки від однієї або кількох 

ознак-факторів і дає оцінку міри щільності зв’язку [102]. 

Науковець Т.А. Терещенко зазначає, що метод канонічних кореляцій на-

лежить до економетричних методів аналізу зв’язків між масовими соціально-

економічними процесами та явищами. Так, ефективність функціонування 
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суб’єктів господарювання, як правило, характеризується системою кількісних 

показників. Ця система показників залежить від множини економічних чинни-

ків, які впливають на рівень показників ефективності. Крім того, між показни-

ками ефективності підприємства існує зв’язок. Існує зв’язок також між чинни-

ками, які впливають на показники ефективності. Тобто завжди існує дві мно-

жини показників, одна з яких містить систему залежних змінних, інша – пояс-

нювальних. Щоб виміряти зв’язок між показниками цих двох множин, необхід-

но застосувати канонічні кореляції. 

Як відомо, якщо розглядається залежність між однією результативною 

ознакою Y та одним чинником Х, то йдеться про парну кореляцію. Якщо необ-

хідно визначити залежність між однією результативною ознакою та множиною 

чинників Х, то застосовується множинний регресійний аналіз. Канонічна коре-

ляція – це застосування парної регресії на випадок, коли необхідно виміряти 

зв’язок між декількома чи множиною залежних змінних Y та множиною чинни-

ків X, за умови, що серед численних можливих взаємозв’язків визначаються ті, 

які є найтіснішими (мають найбільший коефіцієнт кореляції). 

Нехай множина залежних змінних Y включає систему показників  

ефективності підприємства, як-от: продуктивність праці, фондовіддача основ-

них фондів, прибуток, рентабельність. Чинниками, що впливають на ці показ-

ники ефективності, можна розглядати: кількість працюючих, вартість основних 

фондів, оборотність оборотних коштів, питому вагу втрат від браку, трудоміст-

кість одиниці продукції тощо, які входять до множини пояснювальних змінних 

Х. Метод канонічних кореляцій дає змогу одночасно проаналізувати взає-

мозв’язки між показниками обох систем і визначити ті, які є найтіснішими 

(мають найбільше значення коефіцієнта кореляції). 

Алгоритм канонічних кореляцій будується таким чином, коли вихідні 

змінні замінюються їх лінійними комбінаціями. При цьому забезпечується ви-

сокий рівень оцінки зв’язку між лінійними комбінаціями залежних змінних (ре-



53 

зультативними показниками) та лінійними комбінаціями пояснювальних змін-

них (чинників). 

Основна ціль застосування канонічних кореляцій для вимірювання 

зв’язків полягає насамперед у пошуку максимальних кореляційно-регресійних 

зв’язків між групами вихідних змінних – залежних і пояснювальних. Крім того, 

метод канонічних кореляцій дає змогу скоротити обсяг вихідної інформації за 

рахунок відсіювання незначних чинників, які мало впливають на залежні змін-

ні, тобто за допомогою канонічних кореляцій можна уникнути помилок специ-

фікації економетричної моделі [172, с. 52]. 

Треба враховувати й те, що вхідними величинами виробничих систем 

слугують матеріальні ресурси (природні, засоби виробництва), трудові ресурси, 

капіталовкладення, інформаційні ресурси (відомості про ціни, технологію то-

що). Із цього виникає ще одна особливість економічних завдань: наявність об-

межень на ресурси, це припускає вираження економічного завдання у вигляді 

системи нерівностей. Випадковий характер чинників, що впливають на еконо-

мічну систему, припускає ймовірнісний (стохастичний) характер техніко-

економічних коефіцієнтів, коефіцієнтів цільової функції, що також є особливіс-

тю економічних завдань [97, с. 76]. 

У процесі проведення дослідження необхідними будуть певні якісні ха-

рактеристики, які відсутні у фінансовій та економічній звітності підприємства. 

Для визначення таких показників здійснюють статистичні розрахунки з вико-

ристанням конкретного набору методів дослідження. 

У проведенні нашого дослідження використовуватимемо такі методи: 

монографічний – для детального вивчення стану фінансово-кредитного забез-

печення операційної діяльності сільськогосподарських підприємств; розрахун-

ково-конструктивний та порівняння – для планування і прогнозування обсягів 

фінансово-кредитних ресурсів і порівняння їх із фактичними даними графіч-

ний – побудова графіків для наочного сприйняття динаміки показників, що ха-

рактеризують власні та позичені ресурси, а також бюджетні асигнування; коре-
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ляційно-регресійний аналіз – для визначення кількісної оцінки зв’язку між по-

казниками досліджуваного об’єкта (дослідження впливу та форми зв’язку між 

видатками на операційну діяльність та показниками економічної ефективності 

сільськогосподарських підприємств); абстрактно–логічний – для узагальнення 

результатів проведених досліджень, формулювання висновків та пропозицій; 

ряди динаміки – для відображення змін у часі показників, які характеризують 

обсяги власних та прирівняних до них джерел фінансування операційної діяль-

ності, залучені кредитні ресурси та суми бюджетних асигнувань; групування – 

для встановлення залежності ефективності сільськогосподарського виробницт-

ва від обраних форм та джерел фінансово-кредитного забезпечення операційної 

діяльності; абсолютних і відносних величин – для визначення зміни показників, 

що характеризують фінансово-кредитне забезпечення операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

У процесі дослідження кожен із наведених методичних прийомів може 

доповнюватися іншими. Інтеграція різних методів дослідження дає змогу під-

вищити достовірність та обґрунтованість результатів наукових досліджень. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами має надважливе 

значення для його ефективного функціонування. Надзвичайно актуальним це 

питання є для сільськогосподарських підприємств. За умови сезонності вироб-

ництва, впливу біологічного процесу на організацію фінансової роботи на під-

приємстві належне забезпечення фінансовими і кредитними ресурсами є перед-

умовою ефективної організації господарської діяльності, яка передбачає дотри-

мання технології виробництва, виробництво конкурентоспроможної продукції, 

а отже, і її рентабельність, фінансування розширеного відтворення тощо.  

2. Лише за рахунок використання власних фінансових ресурсів забезпе-

чити сталий розвиток, ефективну діяльність сільськогосподарських підпри-
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ємств неможливо. Тому для покриття незабезпеченості фінансовими ресурсами, 

спрямованими на потреби поточної діяльності, сільськогосподарські підприєм-

ства використовують короткотермінові кредити, для оновлення основних засо-

бів, фінансування розвитку підприємства за необхідності залучають довгостро-

кові позики. 

3. Сільськогосподарське виробництво, зважаючи на специфіку його  

функціонування, потребує державної фінансової підтримки. В Україні з 2000 р. 

практикується фінансування програми часткової компенсації відсоткової ставки 

за кредитами, що надаються комерційними банками. Така програма фінансу-

ється як з державного, так і з місцевих бюджетів і є складовою фінансово-

кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств шляхом 

державної фінансової підтримки може реалізовуватись у формах: прямої фінан-

сової підтримки (бюджетного фінансування); непрямої підтримки; опосередко-

ваної підтримки. 

4. Аналіз суті дефініцій «фінансування» та «фінансово-кредитне забезпе-

чення» дає підстави для висновку про те, що вони не є тотожними. Поняття 

«фінансування» є дещо ширшим, а ніж «фінансово-кредитне забезпечення», та 

характеризує певні економічні взаємовідносини, пов’язані з формуванням та 

використанням суб’єктом господарювання фінансових ресурсів для забезпе-

чення власної операційної діяльності. Такі взаємовідносини виникають між 

суб’єктом господарювання та іншими учасниками фінансово-кредитної систе-

ми, що створює передумови для залучення фінансових ресурсів з різноманітних 

джерел з метою оптимального їх поєднання. 

5. Фінансове забезпечення операційної діяльності являє собою економічні 

відносини, пов’язані з формуванням ресурсів, необхідних для її здійснення. Фі-

нансове забезпечення сільськогосподарських підприємств вимагає побудови 

розгалуженої та ефективно діючої фінансово-кредитної інфраструктури, інте-

грованої в інфраструктуру аграрного сектору економіки. Побудова дієвої фі-

нансово-кредитної інфраструктури аграрного сектору є важливою вимогою 
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сьогодення, оскільки від можливості доступу сільськогосподарських підпри-

ємств до дешевих кредитних ресурсів, адекватної системи державної фінансо-

вої підтримки галузі залежить ефективність діяльності господарюючих 

суб’єктів. Формами фінансового забезпечення є самофінансування, кредиту-

вання та бюджетне фінансування. Джерелами фінансового  забезпечення ви-

ступають власні та прирівняні до них кошти, кредитні ресурси та бюджетні 

асигнування. 

6. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств є важли-

вим чинником, від якого залежить ефективність їх діяльності. У сучасних умо-

вах така форма фінансового забезпечення, як самофінансування, неспроможна 

забезпечити товаровиробників достатніми фінансовими ресурсами. Саме тому 

додаткове залучення кредитних ресурсів є об’єктивною необхідністю ефектив-

ного господарювання. Висока вартість кредитних ресурсів, специфіка функціо-

нування галузі вимагають державного втручання, у тому числі бюджетного фі-

нансування. Оптимальне поєднання форм фінансового і кредитного забезпе-

чення для акумулювання необхідних фінансових ресурсів є основною переду-

мовою здійснення ефективної операційної діяльності. 

7. Кредитна інфраструктура в Україні є недостатньо розвинутою.  

Більшість кредитних ресурсів сільськогосподарські підприємства залучають у  

комерційних банків. Водночас світовий досвід показує, що кредитування  

сільськогосподарських підприємств у розвинутих країнах здійснюється  

спеціалізованими банками, кооперативними банками, кредитними спілками 

тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Аналіз сучасного стану та можливості самофінансування опера-

ційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Протягом досліджуваного періоду виробництво валової продукції сільсь-

кого господарства зростало, у тому числі виробленої сільськогосподарськими 

підприємствами. Сукупний обсяг валової продукції сільського господарства 

збільшився у 2014 р. проти 2010 р. на 1928,3 млн грн (табл. 2.1). Виробництво 

валової продукції рослинництва усіма категоріями господарств, як і сільського-

сподарськими підприємствами, зросло протягом 2010-2014 рр. у півтора рази.  

Таблиця 2.1 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства  

у Львівській області (у постійних цінах 2010 року)
*
 

Продукція 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 

2012 р. (+,-) 

Виробництво валової про-

дукції всього, млн грн  
7370,8 8400,9 8753,4 8813,3 9299,1 1928,3 

у т. ч. сільськогосподар-

ськими підприємствами 
1862,2 2248,1 2626,1 2898,9 3204,0 1341,8 

Виробництво валової про-

дукції рослинництва 
3802,2 4904,7 5200,3 5135,9 5683,7 1881,5 

у т. ч. сільськогосподар-

ськими підприємствами 
1034,1 1385,3 1688,2 1854,1 2203,9 1169,8 

Виробництво валової про-

дукції тваринництва 
3568,6 3496,2 3553,1 3677,4 3615,4 46,8 

у т. ч. сільськогосподар-

ськими підприємствами 
828,1 862,8 937,9 1044,8 1000,1 172,0 

Частка с.-г. підприємств у 

виробництві, % 
х х х х х х 

валової продукції, всього 25,3 26,8 30,0 32,9 34,5 9,2 

у т. ч. рослинництва  27,2 28,2 32,5 36,1 38,8 11,6 

тваринництва 23,2 24,7 26,4 28,4 27,7 4,5 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Значно нижчими темпами зростало виробництво валової продукції тва-

ринництва. Усі категорії господарств збільшили її виробництво на 46,8 млн грн, 

а сільськогосподарські підприємства – на 172,0 млн грн. 

Позитивним є те, що у структурі виробництва валової продукції частка 

сільськогосподарських підприємств щороку зростає. Так, у 2010 р. сільськогос-

подарські підприємства виробляли лише чверть валової продукції сільського 

господарства, а у 2014 р. – третину. Вищими темпами зростало виробництво 

продукції рослинництва, дещо нижчими – тваринництва. Сільськогосподарські 

підприємства у 2014 р. виробили майже 40 % валової продукції рослинництва, 

що на 11,6 пункта більше, ніж у 2010 р. 

Протягом періоду дослідження скорочувалася кількість сільськогосподар-

ських підприємств. Кількість сільськогосподарських підприємств різних форм 

власності зменшилась у 2014 р. проти 2010 р. на 24 одиниці (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Динаміка окремих показників діяльності сільськогосподарських  

підприємств Львівської області
*
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р.,  

(+,-) 

Кількість сільськогоспо-

дарських підприємств 
189 202 177 185 165 -24 

Кількість прибуткових під-

приємств  
95 131 112 96 111 16 

Одержано прибутку, всього, 

млн грн. 
401,0 388,7 168,3 1206,1 1629,9 1228,9 

у т.ч. в розрахунку на одне 

підприємство, тис. грн 
4221,5 2966,9 1502,8 12563,6 14953,5 10732,0 

Кількість збиткових підпри-

ємств  
94 71 65 89 54 -40 

Одержано збитку, всього, 

млн грн 
61,4 32,0 116,9 192,7 113,0 51,6 

у т.ч. в розрахунку на одне 

підприємство, тис. грн 
652,7 450,5 1798,9 2165,7 2092,3 1439,6 

Частка збиткових сільсько-

господарських підприємств, 

% 

47,7 34,8 36,5 47,8 32,7 -15,0 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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У свою чергу кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств 

зростала. У 2014 р. прибутково працювало 111 підприємств, що на 16 більше, 

ніж у 2010 р. Загальна сума отриманого ними прибутку у 2014 р. становить 

1629,9 млн грн, а в розрахунку на одне підприємство – 14953,5 тис. грн, що на 

10732,0 тис. грн більше від показника 2010 р. 

Зменшилась кількість збиткових підприємств на 40 одиниць. Сукупний 

збиток, якого вони зазнали у 2014 р., становить 113 млн грн, а в розрахунку на 

одне збиткове підприємство – 2092,3 тис. грн, що на 1439,6 тис. грн більше по-

рівняно з показником 2010 р. 

Частка збиткових підприємств у структурі сільськогосподарських підпри-

ємств Львівської області зменшилась у 2014 р. до 32,7 %, тобто на 15,0 пунктів 

порівняно з 2010 р. Саме у 2014 р. частка збиткових підприємств є найменшою 

за період 2010 – 2014 рр. 

Протягом досліджуваного періоду реалізація продукції сільського госпо-

дарства загалом є рентабельною, чого не можна сказати про реалізацію продук-

ції в розрізі галузей сільського господарства. 

 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

Рентабельність від реалізації продукції сільського господарства протягом 

періоду дослідження зростала та становила у 2014 р. 35,9 % проти 27,6 % у 

2010 р., тобто збільшилася на 8,3 %. 
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Рис. 2.1. Рентабельність виробництва продукції сільського 

господарства, %*. 
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Найрентабельнішим є виробництво продукції рослинництва. Найвищим 

цей показник був у 2013 р. та становив 46,5 %. У 2014 р. рентабельність реалі-

зації продукції рослинництва також перевищувала 40 % і досягла 44,1 %, що на 

4,5 % більше від показника 2010 р. Найменш рентабельною реалізація продук-

ції рослинництва була у 2012 р. – 4,6 %. 

У 2014 р. тваринництво було збитковим, рівень збитковості становив  

-1,8 %, що на 2,5 % менше показника 2010 р., коли рентабельність реалізації 

продукції тваринництва становила 0,7 %. Найрентабельнішою реалізація про-

дукції тваринництва була у 2011 р. (6,2 %), а найбільш збитковою у 2012 р., з 

показником -4,9 %. 

Відшкодування витрат, пов’язаних з операційною діяльністю сільсько-

господарських підприємств, відбувається за рахунок грошових надходжень від 

реалізації продукції. Зіставлення доходу від реалізації продукції з витратами на 

її виробництво дає змогу визначити прибуток або збиток, який є передумовою 

розрахунку фінансового результату від операційної діяльності. 

Таблиця 2.3 

Динаміка фінансових результатів реалізації продукції  

сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах  

Львівської області, млн грн 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р.,  

(+,-) 

Чистий дохід (виручка) 

від реалізації продукції 
2217,8 2601,9 2737,6 3352,9 3855,9 1638,1 

Собівартість реалізованої 

продукції 
1790,1 2192,5 2390,7 3102,7 3736,7 1946,6 

Валовий:       

прибуток 459,6 438,7 349,6 320,1 308,6 -151,0 

збиток 16,9 29,4 8,5 69,9 43,7 26,8 

сальдо 442,7 409,3 341,1 250,2 264,9 -177,8 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 
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Протягом досліджуваного періоду обсяг грошових надходжень від реалі-

зації продукції сільського господарства зростав. У 2014 р. сільськогосподарські 

підприємства отримали 3855,9 млн грн виручки від реалізації сільськогоспо-

дарської продукції, що на 1638,1 млн грн більше, ніж у 2010 р. Водночас зрос-

тали витрати сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції, які 

становили у 2014 р. 3736,7 млн грн, що на 1946,6 млн грн перевищило анало-

гічний показник 2010 р. 

Фінансова звітність Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА дає 

змогу фінансові результати від реалізації продукції сільського господарства в 

розрізі підприємств, які отримали валовий прибуток та валовий збиток.  

З табл. 2.3 бачимо, що сукупний розмір валового прибутку у 2014 р. становив 

308,6 млн грн та скоротився проти 2010 р. на 151,0 млн грн. Валовий збиток, 

навпаки, зростав і становив у 2014 р. 43,7 млн грн, що на 26,8 млн грн більше 

від аналогічного показника 2010 р.  

Загалом позитивне сальдо валового прибутку/збитку у 2014 р. становить 

264,9 млн грн, що на 177,8 млн грн менше від значення 2010 р., а це вказує на 

зниження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Джерелом розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств 

виступає чистий фінансовий результат господарської діяльності. З табл. 2.4 ба-

чимо, що прибуток від операційної діяльності протягом періоду дослідження 

зменшувався і становив у 2014 р. 425,6 млн грн, або на 161,0 млн грн менше 

порівняно з 2010 р. Збиток від операційної діяльності зростав і досягнув у  

2014 р. 54,0 млн грн проти 40,8 млн грн у 2010 р. 

Позитивне сальдо фінансового результату від операційної діяльності у 

2014 р. становило 371,6 млн грн, але порівняно з 2010 р. воно зменшилося на 

174,2 млн грн. 

Чистий прибуток сільськогосподарських підприємств протягом 2010 – 

2014 рр. зменшувався і скоротився у 2014 р. проти 2010 р. майже вдвічі. Чистий 

збиток за цей період збільшився майже у 2,5 раза. Таким чином, сільськогоспо-
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дарські підприємства від своєї діяльності у 2010 – 2012 та 2014 рр. отримували 

позитивний сукупний дохід (чистий прибуток), а у 2013 р. – чистий збиток.  

Таблиця 2.4 

Фінансові результати операційної діяльності сільськогосподарських  

підприємств Львівської області, млн грн 

Продукція 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності: 
      

прибуток 586,6 484,9 392 456,2 425,6 -161,0 

збиток 40,8 115,4 11,9 270 54,0 13,2 

сальдо 545,8 369,5 380,1 186,2 371,6 -174,2 

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності: 
      

прибуток 517,2 498,8 403,6 297,9 249,4 -267,8 

збиток 66,2 161,2 135,9 404,7 161,9 95,7 

сальдо 451 337,6 267,7 -106,8 87,5 -363,5 

Чистий:       

прибуток 532 499,9 316,2 297,5 282,6 -249,4 

збиток 86,1 166,8 51,6 409,4 204,7 118,6 

Сукупний дохід/збиток 445,9 333,1 264,6 -111,9 77,9 -368,0 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Як бачимо (див. табл. 2.4), сільськогосподарські підприємства суттєво 

скоротили основне власне джерело розширеного відтворення, а тому змушені 

залучати інші джерела фінансування. 

Аналіз джерел фінансування операційної діяльності сільськогосподар-

ських підприємств вказує на те, що їхні можливості для забезпечення власної 

діяльності на умовах самоокупності суттєво скорочуються. 

Операційна діяльність сільськогосподарських підприємств пов’язана  

значною мірою з основним виробництвом продукції сільського господарства, 

тобто продукції рослинництва і тваринництва. Ефективність виробництва про-

дукції цих галузей впливає на можливості фінансово-кредитного забезпечення 

операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема на засадах 

самоокупності. 
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Ми спостерігаємо чітку динаміку до зростання грошових надходжень від 

реалізації продукції (табл. 2.5). Чистий дохід від реалізації продукції сільського 

господарства за 2011 – 2014 рр. збільшився майже втричі та становив у 2014 р. 

5741,3 млн грн проти 2033,9 млн грн у 2011 р.  

Таблиця 2.5 

Результати реалізації продукції сільського господарства  

сільськогосподарськими підприємствами Львівської області 

Показник 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Відхилен-

ня, (+,-) 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

Чистий дохід від реа-

лізації, зокрема: 
2033,9 100 2259,2 100 3854,9 100 5741,3 100 3707,4 0,0 

продукції сільського 

господарства 
1947,7 95,8 2157,2 95,5 3735,5 96,9 5622,7 97,9 3675,0 2,2 

у т. ч.  

рослинництва 1493,8 73,4 1661,9 73,6 3077,8 79,8 4902,8 85,4 3409,0 12,0 

тваринництва 453,9 22,3 495,3 21,9 657,7 17,1 719,9 12,5 266,0 -9,8 

послуг у сільському 

господарстві 
86,2 4,2 102,0 4,5 119,4 3,1 118,6 2,1 32,4 -2,2 

Повна собівартість, 

зокрема: 
1677,2 100 2207,8 100 2841,5 100 4224,3 100 2547,1 0,0 

продукції сільського 

господарства 
1604,0 95,6 2110,1 95,6 2729,0 96,0 4135,5 97,9 2531,5 2,3 

у т. ч. 

рослинництва 1176,7 70,2 1589,4 72,0 2101,1 73,9 3402,0 80,5 2225,3 10,4 

тваринництва 427,3 25,5 520,6 23,6 627,9 22,1 733,5 17,4 306,2 -8,1 

послуг у сільському 

господарстві 
73,2 4,4 97,7 4,4 112,5 4,0 88,8 2,1 15,6 -2,3 

Прибуток (збиток),  

зокрема: 
356,7 100 51,4 100 1013,4 100 1517,0 100 1160,3 0,0 

продукція сільського 

господарства 
343,7 96,4 47,1 91,6 1006,6 99,3 1487,2 98,0 1143,5 1,7 

у т. ч. 

рослинництва 317,1 88,9 72,5 141,1 976,7 96,4 1500,9 98,9 1183,8 10,0 

тваринництва 26,6 7,5 -25,3 -49,2 29,9 3,0 -13,7 -0,9 -40,3 -8,4 

послуги у сільському 

господарстві 
13,0 3,6 4,3 8,4 6,8 0,7 29,8 2,0 16,8 -1,7 

*
Джерело: За даними Головного управління статистики у Львівській області 

 

Значною мірою грошові надходження сільськогосподарських підпри-

ємств формуються за рахунок реалізації продукції рослинництва. Частка гро-
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шових надходжень від реалізації продукції рослинництва у загальній структурі 

грошових надходжень сільськогосподарських підприємств у 2011 р. становила 

73,4 % та збільшилась за останні чотири роки на 12 % – до 85,4 % у 2014 р. 

У структурі реалізації безпосередньо продукції сільського господарства 

частка продукції рослинництва у 2011 р. становила 76,7 % і у 2014 р. зросла до 

87,2 %, тобто на 10,5 %, а частка продукції тваринництва зменшилася за останні 

чотири роки відповідно на 10,5 %. 

Схожою є динаміка зростання та структури витрат на виробництво сіль-

ськогосподарських підприємств. Це стосується як продукції сільського госпо-

дарства, зокрема рослинництва і тваринництва, так і послуг у сільському госпо-

дарстві. 

Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг є джерелом відшкоду-

вання витрат на збут, адміністративних витрат та в кінцевому результаті фор-

мування сукупного доходу підприємства як одного із основних джерел рефі-

нансування, тобто самофінансування, підприємства.  

Спостерігається тенденція до зростання прибутку від реалізації. Він  

збільшився у 2014 р. проти 2011 р. в понад чотири рази і становив  

1517,0 млн грн. При цьому необхідно наголосити, що таке зростання досягнуто 

в основному за рахунок реалізації продукції рослинництва.  

Дохід від реалізації продукції тваринництва є нестабільним. У 2011 та 

2013 рр. виробництво продукції тваринництва було рентабельним, а у 2012 і 

2014 рр. – збитковим. Причинами такої ситуації є те, що продукція рослин-

ництва є достатньо конкурентоспроможною на світових продовольчих ринках, 

де спостерігається вигідна для вітчизняних товаровиробників кон’юнктура. В 

свою чергу продукція тваринництва часто не відповідає європейським і світо-

вим вимогам до якості та через обмежені терміни зберігання, наприклад про-

дукція молочного скотарства, не спроможна конкурувати з аналогічною про-

дукцією з економічно розвинутих країн. Вагомий вплив на такий стан речей має 

й державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників, 

особливо експортні субсидії. 
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З проведених розрахунків та опрацьованого теоретичного матеріалу мо-

жемо зробити висновок, що фінансово-кредитне забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств має спрямовуватись не тільки на фінансування операцій-

ної діяльності, а й на розвиток, що є передумовою ефективної діяльності та  

розширення основної діяльності товаровиробників. 

 

Таблиця 2.6 

Динаміка окремих показників фінансового стану сільськогосподарських 

підприємств Львівської області
*
 

Показник  2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Коефіцієнт автономії
** 

0,51 0,47 0,41 0,36 0,34 -0,17 

Коефіцієнт забезпеченості 

оборотних активів власним 

оборотним капіталом
** 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,1 

Коефіцієнт абсолютної  

ліквідності
** 0,05 0,08 0,04 0,06 0,07 0,02 

Коефіцієнт поточної  

ліквідності
** 1,25 0,98 1,05 1,00 0,94 -0,31 

Коефіцієнт покриття
**

  2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 -0,8 

Коефіцієнт оборотності  

власного капіталу 
1,0 1,1 1,1 1,5 1,6 0,6 

Коефіцієнт оборотності кре-

диторської заборгованості 
1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 0,6 

Коефіцієнт оборотності  

дебіторської заборгованості 
0,73 0,63 1,2 1,5 1,73 1,00 

*
Джерело: розраховано за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

**
 На кінець року. 

 

Загальний обсяг джерел фінансування сільськогосподарських підпри-

ємств протягом періоду дослідження зростав і становив у 2014 р.  

6758,4 млн грн або 4425,5 млн грн у 2010 р., що на 2332,9 млн грн більше. Таке 

зростання досягнуто внаслідок збільшення обсягу позичених коштів, насампе-

ред короткострокових, а також поточних зобов’язань, та незначного зростання 

розміру власних ресурсів (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Джерела фінансування операційної діяльності сільськогосподарських  

підприємств Львівської області, на кінець року, млн грн 

Показник  2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Разом джерел фінансування 4425,5 5191,7 6069,4 6340,7 6758,4 2332,9 

Власний капітал  2249,1 2419,1 2517,6 2274,7 2289,7 40,6 

у т. ч. статутний капітал 1456,9 1498,2 1482 1490,6 1502,2 45,3 

нерозподілений прибуток 205,2 349,8 -77,6 -57,8 -42,9 -248,1 

Довгострокові зобов’язання, 

з них: 
794,5 895,1 1075,6 1351,5 1700,4 905,9 

довгострокові кредити  

банків 
149,5 94,3 58,5 70,8 58,1 -91,4 

Поточні зобов’язання, з них: 1353,4 1831,4 2476,2 3121,7 2768,3 1414,9 

короткострокові кредити  

банків 
218,5 394,7 339,3 473,7 641,4 422,9 

Коефіцієнт автономії 0,51 0,47 0,41 0,35 0,34 -0,17 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Власний капітал сільськогосподарських підприємств зріс у 2014 р. порівня-

но з 2010 р. на 40,6 млн грн. При цьому статутний капітал збільшився за цей  

період  на 45,3 млн грн. У 2010 – 2011 рр. сільськогосподарські підприємства  

відображали у фінансовій звітності нерозподілений прибуток як джерело фінансу-

вання, а у 2012 – 2014 рр. – невідшкодований збиток. 

Довгострокові зобов’язання сільськогосподарських підприємств зростали, 

при цьому довгострокові кредити банків зменшувалися і становили у 2014 р.  

58,1 млн грн проти 149,5 млн грн у 2010 р.  

Поточні зобов’язання зросли протягом 2010 – 2014 рр. більше ніж удвічі. 

Зростання короткострокового кредитування відбувається ще швидшими темпа-

ми. У 2014 р. сільськогосподарськими підприємствами було залучено (станом 

на кінець року) 641,4 млн грн короткострокових кредитів, що на 422,9 млн грн 

більше, ніж у 2010 р.  

Коефіцієнт автономії, як основний показник структури формування дже-

рел фінансування діяльності підприємств, підтверджує наш висновок про те, що 
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можливості самофінансування сільськогосподарських підприємств суттєво ско-

рочуються. Оптимальне значення цього коефіцієнта становить > 0,5. Як бачимо 

(див. табл. 2.5), лише у 2010 р. значення коефіцієнта автономії перевищує 0,5. 

Протягом 2011 – 2014 рр. спостерігається чітка тенденція до його зменшення, 

що є негативним для підприємств. Можемо констатувати, що у 2014 р. лише 

33,9 % вкладень у сільськогосподарські підприємства становив власний капі-

тал, а це ставить підприємства у пряму, загрозливу залежність від кредиторів. 

Частка власного капіталу у джерелах фінансування сільськогосподарсь-

ких підприємств скорочується (рис 2.2). У 2010 р. за рахунок власного капіталу 

формувалось понад 50 % джерел фінансування, а у 2014 р. лише третина. Нато-

мість частка поточних зобов’язань, тобто короткострокових кредитів банків та 

кредиторської заборгованості, збільшилася з 18 до 25 %, дещо зменшилась і  

частка довгострокових зобов’язань. 

 

Рис. 2.2. Структура джерел фінансування операційної діяльності  

сільськогосподарських підприємств, %
*
. 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Важливим джерелом фінансово-кредитного забезпечення діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств є інвестиції. Активний розвиток галузі остан-

німи роками супроводжується певним приростом інвестицій, хоча й незначним. 
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У 2014 р. в сільське господарство Львівської області надійшло близько півміль-

ярда гривень капітальних інвестицій, що на 176,8 млн грн перевищило відпо-

відний показник 2010 р. Воднораз, частка галузі у структурі капітальних інвес-

тицій зросла протягом досліджуваного періоду на 1,6 пункта, але залишається 

незначною та становить у 2014 р. 4,9 % (табл. 2.8). 

Основні капітальні інвестиції спрямовуються у промисловість та будів-

ництво, які акумулювали у 2014 р. понад 60 % інвестицій, що перевищило по-

казника 2010 р. на більш ніж 15 %. 

Таблиця 2.8 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  

у Львівській області
*
 

Галузь, вид  

діяльності 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилен-

ня, (+,-) 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

Капітальні інвести-

ції, всього 
8830,2 100 12114,0 100 11173,3 100 9816,7 100 9555,0 100 724,8 0,0 

Сільське, лісове та 

рибне господар-

ство 

295,2 3,3 421,8 3,5 372,0 3,3 432,2 4,4 472,0 4,9 176,8 1,6 

у т. ч. сільське гос-

подарство, мислив-

ство та надання 

пов’язаних із ними 

послуг 

275,4 3,1 390,1 3,2 356,4 3,2 406,7 4,1 447,9 4,7 172,5 1,6 

Промисловість 1975,8 22,4 2384,8 19,7 2647,3 23,7 3492,7 35,6 2749,1 28,8 773,3 6,4 

Будівництво 2064,7 23,4 2174,4 17,9 2462,3 22,0 2319,2 23,6 3115,6 32,6 1050,9 9,2 

Оптова та роз-

дрібна торгівля 
852,7 9,7 990,0 8,2 941,2 8,4 625,2 6,4 642,0 6,7 -210,7 -2,9 

Транспорт, склад-

ське господарство 
979,4 11,1 1038,2 8,6 839,5 7,5 749,8 7,6 726,9 7,6 -252,5 -3,5 

Інформація та те-

лекомунікації 
110,3 1,2 128,5 1,1 160,1 1,4 79,8 0,8 111,3 1,2 1,0 -0,1 

Фінансова та стра-

хова діяльність 
125,7 1,4 131,1 1,1 85,3 0,8 100,3 1,0 102,1 1,1 -23,6 -0,4 

Інші види еконо-

мічної діяльності 
2426,4 27,5 4845,2 40,0 3665,6 32,8 2017,5 20,6 1636,0 17,1 -790,4 -10,4 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Індикатором довіри до вітчизняного сільського господарства є надхо-

дження прямих іноземних інвестицій. Фінансово-кредитне забезпечення сільсь-
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кого господарства Львівської області за рахунок прямих іноземних інвестицій 

протягом 2010 – 2014 рр. зменшувало. У 2014 р. в галузь надійшло  

41,9 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, або на 79,6 млн дол. менше, 

ніж у 2010 р. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності  

у Львівській області
*
 

Галузь, вид 

діяльності 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилен-

ня, (+,-) 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

млн 

дол. 
% 

Іноземні інвес-

тиції, всього 
1198,6 100 1254,6 100 1387,8 100 1637,8 100 1701,4 100 502,8 0,0 

Сільське, лісо-

ве та рибне  

господарство 

121,5 10,1 116,7 9,3 116,1 8,4 39,2 2,4 41,9 2,5 -79,6 -7,7 

Промисловість 361,4 30,1 354,7 28,3 385,3 27,8 676,8 41,3 727,5 42,8 366,1 12,6 

Будівництво 27,4 2,3 27,5 2,2 26,3 1,9 18,9 1,2 17,1 1,0 -10,3 -1,3 

Оптова та роз-

дрібна торгівля 
81,8 6,8 69,0 5,5 77,7 5,6 89,3 5,5 58,7 3,5 -23,1 -3,4 

Транспорт, 

складське гос-

подарство 

21,9 1,8 19,4 1,5 24,3 1,8 27,6 1,7 41,6 2,4 19,6 0,6 

Інформація та 

телекомунікації 
396,9 33,1 468,8 37,4 513,6 37,0 489,1 29,9 489,2 28,7 92,2 -4,4 

Фінансова та 

страхова діяль-

ність 

0,8 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 -0,2 0,0 

Інші види еко-

номічної діяль-

ності 

186,8 15,6 198,0 15,8 244,2 17,6 296,3 18,1 324,9 19,1 138,1 3,5 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

У структурі прямих іноземних інвестицій сільське господарство займало 

2,5 % у 2014 р. проти 10,1 % у 2010 р., що на 7,7 % менше. Основні обсяги пря-

мих іноземних інвестицій надходять у промисловість і сферу інформації та те-

лекомунікацій, які в сукупності залучають понад 70 % обсягу прямих іноземних 

інвестицій в економіку Львівської області. 

Аналізуючи обсяг капітальних інвестицій у Львівську область та сільське 

господарство, спостерігаємо тенденцію до скорочення загального їх обсягу та 
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до зростання капітальних інвестицій безпосередньо у сільське господарство об-

ласті (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Капітальні інвестиції в сільське господарство  

Львівської області, млн грн.
*
 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Суттєві коливання курсу іноземних валют мають прямий вплив на фінан-

сово-кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Так, у 2010 р. 

за курсом станом на кінець року в сільське господарство було залучено  

37,1 млн дол., а у 2014 р. – 30,1 млн дол., або на 7,0 млн дол. менше. Тож, попри 

суттєве зростання капітальних інвестицій у сільське господарство в гривневому 

еквіваленті, їх обсяг у доларовому еквіваленті скорочується. 

 
Рис. 2.4. Прямі іноземні інвестиції в сільське господарство  

Львівської області, млн дол.
*
 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Щодо прямих іноземних інвестицій, прослідковується чітка тенденція до 

зростання їх обсягу в економіку Львівської області в цілому та до скорочення 

вкладень безпосередньо у сільське господарство (див. рис. 2.4). 

 

2.2 Дослідження процесу банківського кредитування операційної   

діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Як уже зазначалось, формами фінансового забезпечення операційної  

діяльності є: самофінансування, банківське кредитування та бюджетне фінансу-

вання.  

Аналіз економічної літератури в першому розділі роботи та розрахунки, 

проведені у п. 2.1, вказують на те, що економічних передумов та фінансових 

ресурсів, потрібних для забезпечення ефективного функціонування на засадах 

самофінансування, у сільськогосподарських підприємств недостатньо. 

З огляду на специфіку сільськогосподарського виробництва, залучення 

кредитних коштів є вагомим чинником формування необхідних для повноцін-

ного фінансування операційної діяльності фінансово-кредитних ресурсів. 

Протягом останніх років агропромисловий комплекс, зокрема сільське 

господарство країни, динамічно розвиваються. Навіть з огляду на це, банківські 

установи з невеликим бажанням кредитують сільськогосподарські підприємст-

ва, перевага надається переробним підприємствам, в яких нижчі ризики та вища 

рентабельність виробництва.  

Перш ніж оцінити стан кредитування сільськогосподарських підпри-

ємств, доцільно проаналізувати основні тенденції функціонування банківської 

сфери Львівської області. Це дасть змогу окреслити особливості кредитування 

сільськогосподарських підприємств залежно від із загальних показників  

діяльності суб’єктів господарювання.  

Як показують дані табл. 2.10, складність процесу кредитування пов’язана 

також і зі скороченням кількості банківських установ. У 2014 р. в Україні при-
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пинило функціонувати порівняно з 2010 р. 13 банківських установ (проти  

2013 р. – 17). 

Таблиця 2.10 

Основні показники діяльності банківської системи  

Львівської області [112; 125] 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 

2012 р., 

(+,-) 

Кількість діючих банків в 

Україні 
176 176 176 180 163 -13 

Кількість діючих банків у 

Львівській області 
60 42 20 14 11 -49 

Частка банків, представ-

лених у Львівській обл., % 
34,1 23,9 11,4 7,8 6,7 -27,4 

Вимоги банків Львівської 

області за наданими кре-

дитами, млн грн 

16555 16901 16639 15503 18132 1577 

з них: короткострокові 

кредити 
3302 3674 3928 4507 5111 1809 

довгострокові кредити 13253 13226 12711 10997 13021 -232 

частка короткострокових 

кредитів, % 
19,9 21,7 23,6 29,1 28,2 8,2 

кредити у національній 

валюті 
6911 8997 9784 8806 8999 2088 

кредити в іноземній валюті 9644 7903 6855 6697 9133 -511 

частка кредитів у націо-

нальній валюті, % 
41,7 53,2 58,8 56,8 49,6 7,9 

 

Скорочення кількості банківських установ, які здійснювали свою діяль-

ність у Львівській області, відзначається ще більшою динамікою. За період  

дослідження ринок банківських послуг Львівської області залишили 49 бан-

ківських установ, а частка банків, які мають банківську ліцензію в Україні та 

були представлені у Львівській області, скоротилася з 34,1 % у 2010 р. до 6,7 % 

у 2014 р., тобто на 27,4 пункта. 

Позитивною тенденцією є те, що загальний обсяг кредитування зріс про-

тягом 2010 – 2014 рр. на 1577 млн грн. Понад 70 % кредитних ресурсів станов-

лять довгострокові позики, хоча їх обсяг знижується, у свою чергу сума корот-



73 

кострокових позик зростає. Позичальники більшою мірою віддають перевагу 

кредитам у національній валюті, і їх обсяг за досліджуваний період зріс на  

2088 млн грн. 

Дещо відмінними є тенденції кредитування сільськогосподарських під-

приємств. Згідно з даними табл. 2.11 обсяг кредитних ресурсів, залучений сіль-

ськогосподарськими підприємствами, у 2014 р. збільшився порівняно з 2010 р. 

на 271,1 млн грн, тобто більше ніж у 2,5 раза. 

Таблиця 2.11 

Динаміка кредитування аграрних підприємств Львівської області
*
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 

2012 р., (+,-) 

Загальний обсяг кредитних 

ресурсів, всього, млн грн 
178,6 238,6 361,9 383,8 449,7 271,1 

у т. ч. короткострокові 164,9 199,1 356,9 373,4 449,7 284,8 

середньострокові 13,7 4,7 - 10,4 - -13,7 

довгострокові - 34,8 5 - - - 

Структура кредитів за тер-

міновістю, % 
х х х х х х 

короткострокові 92,3 83,4 98,6 97,3 100,0 7,7 

середньострокові 7,7 2,0 - 2,7 - -7,7 

довгострокові - 14,6 1,4 0 - - 

Кількість підприємств, які 

залучили кредити, всього 
41 44 33 24 16 -25 

у т. ч. короткострокові 38 34 29 20 16 -22 

середньострокові 3 7 - 4 - -3 

довгострокові - 3 4 - - - 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Суттєво збільшився обсяг короткострокових позик. Так, у 2014 р. сіль-

ськогосподарськими підприємствами їх залучено 449,7 млн грн, що перевищи-

ло показник 2010 р. на 284,8 млн грн, тобто більше ніж в 2,7 раза. Негативною є 

динаміка залучення середньо- та довгострокових позик. Середньострокові  

позики не залучались у 2012 і 2014 роках, довгострокові – у 2013 – 2014 рр.  

(рис. 2.5). 

Суттєво скоротилася кількість аграрних підприємств, які використовува-

ли кредитні ресурси для фінансування своєї діяльності. У 2010 р. позики залу-
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чало 41 аграрне підприємство, а у 2014 р. лише 16. Кількість аграрних підпри-

ємств, які залучали короткострокові кредити, зменшилась на 22 підприємства, а 

середньострокові – на 3 підприємства відповідно. 

 

Рис. 2.5. Кредитне забезпечення аграрних підприємств Львівської області  

(залишок на кінець року), млн. грн.
*
 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Дані рис. 2.5 підтверджують розрахунки, результати яких наведено у 

табл. 2.11. Бачимо чітку динаміку зростання короткострокового кредитування 

аграрних підприємств Львівської області, зокрема значне зростання припадає 

на 2012 – 2014 рр. Водночас, практично відсутнім є середньо- та довгострокове 

кредитування. Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що сільсь-

когосподарські підприємства залучають кредитні ресурси значною мірою лише 

на фінансування поточних потреб, пов’язаних з операційною діяльністю підп-

риємств. Незначний рівень середньо- та довгострокового кредитування вказує 

на те, що процес розширеного відтворення у сільському господарстві практич-

но відсутній, оскільки саме довгострокове залучення коштів є основним джере-

лом його фінансування. Таким чином, оновлення виробництва можуть дозволи-

ти собі лише великі сільськогосподарські товаровиробники та переробні підп-

риємства, агрохолдинги й товаровиробники з іноземними інвестиціями. 



75 

Визначальним чинником прийняття рішення щодо залучення кредитних 

ресурсів є їх вартість. На жаль, саме висока вартість кредитних коштів є однією 

з передумов незначного їх залучення для кредитування господарської діяльнос-

ті сільськогосподарських підприємств. 

Індикатором вартості кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання є 

облікова ставка НБУ. Необхідно зазначити, що порівняно з економічно розви-

нутими країнами в Україні облікова ставка НБУ змінювалась протягом дослі-

джуваного періоду досить часто та в умовах кризових явищ не завжди сприяла 

росту економіки, оскільки використовувалась лише як важіль боротьби з ва-

лютними спекуляціями. 

Дані табл. 2.12 підтверджують наше твердження. У 2010 – 2014 рр. облі-

кова ставка коливалась у межах 6,5 – 14 %, а реальна ставка кредитування сіль-

ськогосподарських підприємств була в діапазоні 15 – 18 % річних. 

У 2015 р. облікова ставка НБУ суттєво коливалась і зростала навіть до 

30 % річних. При цьому реальна ставка за кредитами, наданими сільськогоспо-

дарським підприємствам, не перевищувала 22 % річних. 

У дод. А нами представлено обсяги залучення кредитних ресурсів та їх 

вартість у розрізі адміністративних районів Львівської області. Розрахунки вка-

зують на те, що протягом періоду дослідження найвища вартість кредитних ре-

сурсів, залучених аграрними підприємствами, була у 2010 р., тоді як найдеше-

вшими кредити були у 2011 р. У 2012 – 2014 рр. вартість кредитних ресурсів 

дещо зросла порівняно з 2011 р., але несуттєво. 

За досліджуваний період кредитні ресурси стабільно залучались аграрни-

ми підприємствами лише п’яти адміністративних районів Львівської області, а 

саме: Буського, Городоцького, Кам’янка-Бузького, Перемишлянського та Раде-

хівського. Сільськогосподарські підприємства інших районів залучали кредитні 

ресурси для фінансування своєї діяльності спонтанно. Так, наприклад, госпо-

дарства Мостиського району кредитні ресурси залучали лише у 2010 р., а Яво-

рівського – у 2011 р. 
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Таблиця 2.12 

Динаміка зміни облікової ставки НБУ та реальної ставки кредитування 

(середньозваженої в річному обчисленні) [20; 119] 

Період Ставка НБУ, % річних 
Реальна ставка кредитування  

с.-г. підприємств України, % 

2015 р. 

з 25.09 22,0 19,7 

з 28.08 27,0 19,7 

з 04.03 30,0 21,6 

з 06.02 19,5 17,9 

2014 р. 

з 13.11 14,0 17,9 

з 17.07 12,5 16,4 

з 15.04 9,5 17,5 

2013 р. 

з 13.08 6,5 
15,2 

з 10.06 7,0 

2012 р. 

з 23.03 7,5 17,6 

2010 р. 

з 10.08 7,75 

14,9 з 08.07 8,5 

з 08.06 9,5 

 

Протягом досліджуваного періоду мінімальна ставка за кредитами в наці-

ональній валюті у 2010 р. становила 19,0 % (АТ «Ощадбанк»), а у 2014 р. –  

17 % (АТ «Ощадбанк»), або на 2,0 % менше (табл. 2.13). Максимальна ставка за 

кредитами в національній валюті у 2010 р. становила 29 % (АТ «ПроКредит 

Банк»), а у 2014 р. – 27 % (АТ «Ощадбанк»), що на 2,0 % менше. Середньорічна 

вартість кредитних ресурсів зменшилась у 2014 р. порівняно з 2010 р. на 5,5 %. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=21928219&cat_id=55838
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20912345&cat_id=55838
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15111488&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=14340375&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11932287&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=8921664&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2540760&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2440250&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1588123&cat_id=80928
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=108684&cat_id=55838
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64077&cat_id=81191
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64056&cat_id=81191
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64050&cat_id=81191
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Таблиця 2.13 

Мінімальна та максимальна ставки за кредитами, залученими  

підприємствами АПК Львівської області (станом на кінець року)
*
 

Відсоткова 

ставка 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2012 р., 

(+,-) 

Мінімальна 
19 % – ВАТ 

Ощадний 

банк 

14,3 % – ПАТ 

«Кредо-

банк» 

17,5 % – АТ 

«Ощадбанк» 

17 % – ПАТ 

«Фінансова 

ініціатива» 

17 % – АТ 

«Ощад-

банк» 
-2,0 

Макси-

мальна 

29 % – АТ 

ПроКредит 

Банк 

20 % – АТ 

ПроКредит 

Банк 

24 % – ПАТ 

«Креді Агрі-

коль Банк 

23 – АТ  

«ПроКредит  

Банк» 

27 % – АТ 

«Ощад-

банк» 
-2,0 

Середньорічна  25,9 19 % 20,4 % 20,7 % 20,4 -5,5 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Протягом 2010 – 2014 рр. в аграрний сектор Львівської області було залу-

чено 1612,7 млн грн (табл. 2.14). У 2014 р. приріст кредитних ресурсів, залуче-

них у галузь, становив 271,1 млн грн, що є позитивною тенденцією.  

Таблиця 2.14 

Динаміка залучення кредитних ресурсів аграрними підприємствами 

Львівської області в розрізі банків, тис. грн
*
 

Банківська уста-

нова 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Разом за 5 

років 

2014 р. до 

2012 р., 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Південний 90800 130000 203000 300000 418000 1141800 327200 
Ощадний банк 13316 18014,5 20809 17380 11922 81441,5 -1394 
ПроКредит Банк 17185 17250 1700 3873 7300 47308 -9885 

Райффайзен Банк 

Аваль 
5880 8630 7900 6525 5300 34235 -580 

Оксі Банк 10630 7800 3180 6880 1800 30290 -8830 

Укрсиббанк 30000 12100 84600 16500  143200 -30000 
Кредобанк 1000 3700 10183 5695  20578 -1000 
Кредіт Агріколь 

Банк 
 1600 3994 650 1020 7264 1020 

Всеукраїнський 

акціонерний банк 
  4818,1 4818  9636,1 - 

ПАТ «Банк Львів» 4000 2500    6500 -4000 

АБ «Київська Русь» 630   4000  4630 -630 

АТ «Златобанк»   2000 2200  4200 - 
АТ Індекс-банк 1570 166    1736 -1570 
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Продовж. табл. 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мегабанк 175 500    675 -175 
ПАТ «ВТБ Банк»  32383    32383 - 
Фінансова ініціа-

тива 
   15223  15223 - 

VIBB Банк   14000   14000 - 
ЕРСТЕ банк   5300   5300 - 

АТ Піреус     4400 4400 4400 

ВАТ «КБ «Актив-

банк» 
3200     3200 -3200 

Промінвест банк  3550    3550 - 
Укрсоцбанк   430   430 - 

АК Укрінбанк  400    400 - 
Укрексімбанк 240     240 -240 
Унікредит банк    100  100 - 
Разом 178626 238593,5 361914,1 383844 449742 1612719,6 271116 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Дані, наведені у табл. 2.14, вказують на те, що такий приріст відбувся ви-

нятково за рахунок ПАТ «Банк «Південний», який вкладає в галузь значні кре-

дитні ресурси та щороку суттєво нарощує їх обсяг. Негативним при цьому є те, 

що ці кошти залучаються лише двома товаровиробниками, а саме: ТзОВ «Раде-

хівський цукор» та ПП «Західний Буг».  

На підставі розрахунків та проведеного ранжування у табл. 2.14 можемо 

виділити лише вісім банківських установ у Львівській області, які зацікавлені у 

кредитуванні агропромислового виробництва. Тільки п’ять із них кредитували 

галузь щороку протягом 2010 – 2014 рр. та три банківські установи – протягом 

чотирьох років з п’яти обраних для дослідження. 

Короткострокові кредити – найважливіші для сільськогосподарських під-

приємств, оскільки використовуються для виробничих потреб. Зменшується 

кредитування безпосереднього виробництва продукції рослинництва і тварин-

ництва (сільськогосподарського виробництва).  
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Сума короткострокових позик зменшилась на зазначені потреби у 2014 р. 

проти 2012 р. на 22201,0 тис. грн, а в структурі кредитування – на 1,6 %. Акцент 

у банківському кредитуванні суттєво змістився в сторону переробної галузі.  

Таблиця 2.15 

Розподіл короткострокових кредитів за галузями АПК, тис. грн  

(станом на кінець року)
*
 

Показник 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до  

2012 р., (+,-) 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Переробка 148840,0 41,7 140000,0 37,5 268000 59,6 119160,0 17,9 

С.-г. вироб-

ництво  
195621,0 54,8 230311,6 61,7 173420 38,6 -22201,0 -16,2 

Птахівництво 12460,0 3,5 3095,0 0,8 8322 1,9 -4138,0 -1,6 

Разом 356921,0 100 373406,6 100 449742 100 92821,0 0 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

Сума короткострокових кредитів, виділених переробним підприємствам, 

збільшилась за досліджуваний період на 119160,0 тис. грн, а в структурі вико-

ристання короткострокових кредитів їх величина зросла на 17,9 %.  

Дещо знизилась сума короткострокових позик, яка виділяється галузі 

птахівництва. У 2014 р. сума короткострокових кредитів, спрямованих у цю га-

лузь, скоротилась на 4138,0 тис. грн, а в структурі кредитування їх частка зме-

ншилась на 1,6 %. 

Характеристика цільового використання коштів підтверджує попередні 

висновки і вказує на те, що основна частка короткострокових ресурсів надхо-

дить на підприємства переробної галузі. 

Держава не залишилась осторонь проблем сільськогосподарських підпри-

ємств і через механізм державної фінансової підтримки сприяє розвитку сільсь-

когосподарського кредитування.  

Ґрунтовно порядок фінансово-кредитного забезпечення операційної ді-

яльності сільськогосподарських підприємств розглядатиметься у п. 2.3. У цьому 

ж підрозділі ми маємо за мету показати грошові кошти, які виділяються з бю-

джету для часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, наданими 

сільськогосподарським підприємствам. 
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Таблиця 2.16 

Цільове призначення використання кредитних ресурсів  

(у середньому за період дослідження)
*
 

Показник 
Частка в  

середньому за  
5 років, % 

Поповнення обігових коштів  18,4 

Закупівля мінеральних добрив, засобів захисту рослин, на-
сіння, пально-мастильних матеріалів (вирощування зернових 
і технічних культур) 

19,3 

Закупівля кормів і кормових добавок (птахівництво) 2,7 

Закупівля зерна і борошна у сільськогосподарських товаро-
виробників 

43,8 

Закупівля сільськогосподарської продукції (м’ясопереробне 
підприємство) 

3,1 

Придбання обладнання та реконструкція приміщень 8,4 

Придбання сільськогосподарської техніки 3,8 

Придбання великої рогатої худоби, свиней, племінних те-

лиць і нетелів 
0,6 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

У 2013 – 2014 рр. більшість програм державної фінансової підтримки  

розвитку АПК було практично повністю заморожено. Серед таких програм і 

часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами. Відновлено фінансу-

вання часткової компенсації лише у 2015 р., але виділені суми є незначними. На 

ці потреби у 2015 р. Львівська область отримала лише 6,5 млн грн, а також очі-

кує ще на близько 8 млн грн у порядку перерозподілу бюджетних коштів за  

підсумками виконання 2015 бюджетного року. 

Таким чином, для достовірності розрахунків, розглядаючи питання піль-

гового кредитування, ми змушені спиратись на дані 2010 – 2012 рр. Виплата 

часткової компенсації здійснюється на конкурсній основі, але, як показують 

дані табл. 2.17, спостерігається певна диспропорція щодо компенсованих  

витрат на сплату відсотків за користування кредитами.  
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Таблиця 2.17 

Пільгове кредитування аграрних підприємств Львівської області, 2012 р.
*
 

Підприємство 

Сума кредиту 

з відсотками, 

тис. грн 

Часткова 

компенсація, 

тис. грн 

Частка 

компен-

сації, % 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 154020,0 6145,7 4 

ТзОВ «Радехівський цукор» 143456,3 10300,3 7,2 

ПП «Західний Буг» 61104,9 1666,8 2,7 

ФГ «Улар» 12185,0 991,9 8,1 

СТзОВ «Прогрес Плюс» 9133,4 593,0 6,5 

ТзОВ «Самбірська птахофабрика» 7830,0 794,1 10,1 

ПП «Агрофірма «Дзвони» 7000,0 489,8 7 

ФГ «Захід птиця» 3300,0 41,9 1,3 

ТзОВ «Барком» 2688,4 62,3 2,3 

ФГ «Білак» 2200,0 162,9 7,4 

ПАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» 2000,0 87,6 4,4 

ТзОВ «Барс ЛТД» філія СМП «Барс Прод» 1900,0 167,7 8,8 

ТзОВ «Євро Вік» 1620,0 81,0 5 

ФГ «Едем» 1500,0 130,3 8,7 

ТзОВ «Агрофірма «Ватра» 1500,0 38,2 2,5 

ТзОВ «Дрогобицький м’ясокомбінат» 1500,0 114,3 7,6 

ТзОВ «Самбірський молокозавод» 1500,0 27,7 1,8 

ВАТ «Рава-Руський маслозавод» 1000,0 23,7 2,4 

Разом 415437,9 21919,2 5,3 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

У ТзОВ «Самбірська птахофабрика» частка компенсації у структурі кре-

диту з відсотками становить 10,1 %, а ФГ «Захід птиця» – лише 1,3 %. Отже, 

одні підприємства отримують більшу суму компенсацій, а інші значно меншу, 

хоча таке й не передбачено чинним законодавством.  

Починаючи з 2010 р. розмір пільгового кредитування безпосередньо сіль-

ськогосподарських підприємств скорочується. У 2012 р. таких кредитів сільсь-

когосподарські підприємства залучили на суму 178,7 млн грн, що на  

33,5 млн грн менше, ніж у 2010 р. Ще більшими темпами скорочується корот-

кострокове пільгове кредитування. Його обсяг за три роки скоротився майже 

вдвічі, з 150,6 млн грн у 2010 р. до 82,8 млн грн у 2012 р. (табл. 2.18). 
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Таблиця 2.18 

Характеристика пільгового кредитування сільськогосподарських  

підприємств Львівської області
*
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. до 

2010 р., (+,-) 

Залучено пільгових кредитів сільсько-

господарськими підприємствами, 

всього, млн грн 

212,2 151,5 178,7 -33,5 

у т. ч. короткострокових, млн грн  150,6 106,6 82,8 -67,8 

Частка пільгових кредитів, залучених 

с.-г. підприємствами, у структурі піль-

гового кредитування підприємств 

АПК, % 

63,8 33,5 36,6 -27,2 

у т. ч. короткострокових, % 66,6 31,2 26,4 -40,2 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

У структурі виданих підприємствам АПК пільгових кредитів частка сіль-

ськогосподарських підприємств зменшилася з 63,8 % у 2010 р. до 36,6 % у  

2012 р, тобто на 27,2 пункта. Цей же ж показник щодо короткострокових кре-

дитів зменшився з 66,6 до 26,4 %, тобто на 40,2 %. 

Таким чином, пільгові банківські кредити значною мірою формують дже-

рела фінансово-кредитного забезпечення переробних підприємств, а не сільсь-

когосподарських, які мають найбільшу потребу у дешевих кредитних ресурсах 

для фінансування власної діяльності. 

У 2015 р. відновлено програму часткової компенсації вартості кредитних 

ресурсів. На ці цілі Законом України «Про Державний бюджет України на  

2015 рік» передбачено виділити 300 млн грн. 

Порядок використання цих коштів регламентує Постанова КМУ № 300 

від 29.04.15 р. [143]. Порівняно з попередніми періодами програма зазнала сут-

тєвих змін. Часткова компенсація надається в розмірі 50 відсотків облікової 

ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, 

але не вище від розмірів, передбачених кредитними договорами, за кредитами, 
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залученими в минулому та поточному роках, відсотки за користування якими 

нараховані і сплачені в поточному році. 

Як і раніше, компенсація виплачується на підставі рішення конкурсної 

комісії. Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага нада-

ється позичальникам: 

- у першу чергу тим, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації про-

дукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн грн; 

- у другу чергу тим, які провадять діяльність з вирощування та розведен-

ня великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби. 

Виділений обсяг бюджетних коштів для Львівської області на ці потреби 

становить 6,5 млн грн. Ця сума є мізерною і не дозволить покрити реальні по-

треби аграрних товаровиробників [26, с. 133]. 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

станом на 19.06.2015 р. 1443 підприємства агропромислового комплексу залу-

чили кредити загальним обсягом 7,6 млрд грн, що у 1,3 раза більше, ніж на від-

повідну дату 2014 р. (5,6 млрд грн), зокрема: понад 5,4 млрд грн – короткостро-

кові, 1,2 млрд грн – середньострокові та 1,0 млн грн – довгострокові. Процентні 

ставки, під які залучаються кредити у 2015 р., в Україні максимально станов-

лять у національній валюті близько 36% [130]. 

Доцільно дослідити вплив кредитного забезпечення, у тому числі пільго-

вого, на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Обсяг спожитих джерел фінансово-кредитного забезпечення сільськогос-

подарських підприємств матеріалізується у витратах на виробництво сільсько-

господарської продукції. Дослідивши частку кредитних ресурсів у собівартості 

продукції, встановимо їх роль у фінансуванні операційної діяльності сільсько-

господарських підприємств. 

Аналізуючи дані табл. 2.19, можемо зробити висновок про те, що частка 

кредитних ресурсів у структурі витрат на фінансування виробництва продукції 

сільського господарства є незначною і скорочується протягом періоду дослі-

дження.  
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Таблиця 2.19 

Місце кредитних ресурсів у фінансовому забезпеченні операційної  

діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області
*
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Витрати на виробництво 

продукції сільського  

господарства, млн грн 

1048,1 1400,8 1873,9 2357 3600,7 2552,6 

Загальний обсяг кредит-

них ресурсів, усього,  

млн грн 

178,6 238,6 361,9 383,8 449,7 271,1 

Частка кредитних ресур-

сів у витратах на вироб-

ництво продукції сільсь-

кого господарства, % 

17,0 17,0 19,3 16,3 12,5 -4,5 

Коефіцієнт автономії 0,51 0,47 0,41 0,36 0,34 0,17 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області та Депар-

таменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

У 2010 р. за рахунок кредитних ресурсів як джерела фінансово-

кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств покривалося 17 % витрат на виробництво продукції сільського господар-

ства. У 2014 р. цей показник знизився на 4,5 пункта і становив лише 12,5 %. 

Найбільшу частку кредитні ресурси у структурі джерел фінансування станови-

ли у 2012 р. – майже п’яту частину.  

Водночас, як бачимо (див. табл. 2.19), коефіцієнт автономії протягом пе-

ріоду дослідження зменшується, а отже, частка власних джерел фінансування 

також скорочується. Тобто спостерігається чітка тенденція скорочення фінан-

сово-кредитного забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств за рахунок власних джерел фінансування та кредитних ресурсів. 

Аналіз доступних джерел економічної інформації дає підстави для висновку і 

про значне скорочення бюджетних витрат на розвиток АПК.  
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Виходячи з викладеного можемо зробити висновок про те, що фінансу-

вання діяльності значною мірою здійснюють за рахунок постачальників сиро-

вини та матеріалів, тобто поточних зобов’язань. При цьому широко використо-

вуються комерційне (товарне) кредитування та постачання необхідних сирови-

ни та матеріалів під вексельні зобов’язання. Однак контроль за такими форма-

ми розрахунків з боку органів державної влади суттєво ускладнений, оскільки 

не передбачає специфічної звітності, а це значно звужує можливості викорис-

тання та опрацювання відповідних даних у наукових дослідженнях.  

У дод. Б нами показано місце кредитних ресурсів у фінансово-

кредитному забезпеченні операційної діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств у розрізі адміністративних районів Львівської області. 

Частка кредитних ресурсів у розрізі районів та за роками суттєво колива-

ється. Так, у Радехівському районі у 2014 р. кредитних ресурсів було залучено 

на 17,6 % більше порівняно з витратами на виробництво продукції сільського 

господарства. Як ми вже зазначали, кредитні ресурси залучались лише двома 

підприємствами цього району. 

Застосувавши кореляційний аналіз, ми дослідили лінійну залежність між 

сумою кредиту, отриманого з розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь, і окремими показниками економічної ефективності, зокрема: рівнем рен-

табельності та розміром валової продукції, розміром грошових надходжень, а 

також сумою прибутку, які розраховані на 100 га сільськогосподарських угідь 

(дод. В, табл. В.1 – В.4). 

Зазначені розрахунки проводили за адміністративними районами Львів-

ської області. Як бачимо (див. дод. Б), сільськогосподарські підприємства не 

всіх адміністративних районів регулярно залучають кредитні ресурси. Для того, 

щоб аналізом охопити всі адміністративні райони, у розрахунок нами закладено 

суму кредитних ресурсів, середньорічну за період дослідження. 

Розрахунки, проведені в табл. В.1 – В.4 (див. дод. В), вказують на наступ-

не. Між кредитним забезпеченням та рівнем рентабельності існує середня тіс-

нота зв’язку, оскільки R = 0,507. Зі зростанням суми кредиту в розрахунку на 
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100 га сільськогосподарських угідь на одну тисячу гривень рівень рентабельно-

сті збільшуватиметься на 0,067 %. Тіснота зв’язку між обсягом кредитних ре-

сурсів і прибутком у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь є мен-

шою й характеризується як низька, оскільки коефіцієнт кореляції становить 

0,324. Залучення додаткових 1000 грн кредитних ресурсів у розрахунку на  

100 га сільськогосподарських угідь збільшить прибуток у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь на неповних 500 грн. 

Середньою є тіснота зв’язку між сумою кредиту та валовою продукцією в 

розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Коефіцієнт кореляції стано-

вить 0,419, а зростання кредитних ресурсів на 1000 грн у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь призведе до зростання виробництва валової про-

дукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь на 8,8 тис. грн. 

Можемо говорити про певну значущість кредитних ресурсів як джерела 

фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств. На-

ведені показники кореляції в нашому випадку (лінійна залежність) можна вва-

жати задовільними, оскільки на зміну обраних нами результативних змінних 

впливає не тільки розмір кредитних ресурсів, а значно більша кількість пояс-

нювальних (вхідних) змінних, що потребує подальших досліджень. 

Спираючись на нашу тезу про те, що у витратах на виробництво продук-

ції матеріалізуються спожиті джерела фінансово-кредитного забезпечення, до-

цільно дослідити вплив позичених джерел на показники ефективності опера-

ційної діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Для цього проведемо групування адміністративних районів Львівської 

області за відношенням позичених коштів до витрат на виробництво продукції 

сільського господарства та визначимо вплив цього показника на обсяг вироб-

ництва валової продукції сільського господарства, грошові надходження від 

реалізації продукції сільського господарства, фінансовий результат від реаліза-

ції продукції та рентабельність її виробництва (табл. 2.20). Вартісні показники 

визначатимемо в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь з метою за-
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безпечення порівнянності показників. У процесі розрахунків ми дійшли вис-

новку, що дані трьох адміністративних районів (Радехівського, Самбірського, 

Старосамбірського) викривлюють результати дослідження, тому відповідні дані 

вилучено з групування.  

Результати дослідження дають підстави для певних висновків. Виробни-

цтво валової продукції сільського господарства практично не залежить від  

вхідної ознаки. Так, у групі господарств з найвищим відношенням кредитних 

ресурсів до витрат на виробництво продукції виробництво валової продукції 

сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь є 

найменшим та нижчим від середнього значення в області.  

Щодо інших показників: грошових надходжень, прибутку від реалізації та 

рівня рентабельності, констатуємо той факт, що зі зростанням відношення кре-

дитних ресурсів до витрат на виробництво продукції їх значення зростає. Най-

кращі результати показують підприємства, які належать до третьої групи під-

приємств, тобто групи з найвищим значенням вхідної змінної (див. табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Взаємозв’язок між відношенням позичених коштів до витрат на 

виробництво продукції сільського господарства та економічною 

ефективністю сільськогосподарського виробництва у підприємствах 

Львівської області, 2014 р. 

Група районів за 

відношенням позиче-

них коштів до витрат 

на виробництво 

продукції сільського 

господарства, % 

Кількість 

районів у 

групі 

Виробництво 

валової продукції 

сільського госпо-

дарства в розра-

хунку на 100 га  

с.-г. угідь, тис. грн 

Грошові 

надхо-

дження у 

розрахунку 

на 100 га  

с.-г. угідь 

Прибуток 

(збиток) на 

100 га с.-г. 

угідь,  

тис. грн 

 

Рівень 

рента-

бельності 

(збитко-

вості),% 

 

І – до 4,2 6 1216,2 1230,2 -0,2 -0,02 

ІІ – 4,3-8,4 6 1324,4 910,1 108,6 8,2 

ІІІ – понад 8,4 3 880,0 1551,2 229,0 26,0 

Разом  15 1139,3 1190,3 129,6 14,9 
*
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській 

області та Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА.  
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Проведені дослідження підтверджують факт, що кредитні ресурси для фі-

нансування операційної діяльності мають надзвичайно важливе значення. При 

цьому спостерігається неоднозначний вплив залучення кредитних ресурсів на 

ефективність сільськогосподарського виробництва. Вважаємо, що це пов’язано 

з побудовою неефективної системи кредитного забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств, зокрема часткової компенсації їх вартості, високою відсот-

ковою ставкою, відсутністю розвинутої кредитної інфраструктури тощо. А це у 

свою чергу зумовлює необхідність удосконалення кредитного забезпечення ді-

яльності сільськогосподарських підприємств. 

 

2.3 Державна підтримка операційної діяльності  

сільськогосподарських підприємств 

 

Недостатність власних фінансових ресурсів та висока вартість позичених 

зумовлюють необхідність пошуку додаткових джерел фінансування операцій-

ної діяльності сільськогосподарських підприємств. Ми вже наголошували на 

тому, що сільськогосподарські підприємства для фінансування операційної  

діяльності залучають кошти, використовуючи вексельні розрахунки, а також 

отримують матеріальні ресурси під зобов’язання постачання продукції майбут-

ніх періодів. 

На аграрному ринку ефективним регулятором повинна бути держава, у 

тому числі через використання фінансових інструментів. 

Аналізуючи дані табл. 2.21, спостерігаємо неоднозначну ситуацію щодо 

зміни вартості продукції сільського господарства. Протягом періоду дослі-

дження максимально зросла ціна реалізації пшениці – на 66,0 %. Ціна ріпаку, 

навпаки, зменшилась у 2014 р. на 7,7 %. Стабільно зростає вартість продукції 

тваринництва. Ціни на сировину та матеріали, які необхідні для сільськогоспо-

дарського виробництва, показують чітку динаміку до зростання та збільшились 

протягом 2010 – 2014 рр. на 33 – 52 %. Тобто приріст вартості сировини та ма-

теріалів випереджає приріст вартості сільськогосподарської продукції. 
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 Таблиця 2.21 

Динаміка цін на окремі види продукції сільського господарства та  

сировини і матеріалів для сільськогосподарського виробництва
*
 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 

2010 р., % 

Середня ціна реалізації, 

грн/ц: 

пшениця 

 

 

124,71 

 

 

137,22 

 

 

150,37 

 

 

138,98 

 

 

207,04 

 

 

166,0 

ріпак 492,68 609,57 452,49 333,23 454,64 92,3 

цукрові буряки 47,33 44,04 36,33 43,40 52,72 111,4 

картопля 245,00 194,11 85,43 164,88 239,69 97,8 

овочі 479,92 476,77 415,99 482,28 473,91 98,7 

велика рогата худоба 948,07 1311,33 1327,17 1096,13 1505,56 158,8 

свині 1309,66 1432,85 1565,76 1523,67 1695,34 129,4 

птиця 858,20 919,46 1043,99 997,00 1239,20 144,4 

молоко і молочні продукти 272,24 295,37 266,36 314,79 350,46 128,7 

яйця, за 1 тис. шт. 45,43 43,78 56,65 62,73 71,56 157,5 

Середня вартість (станом на 

березень): 

дизельне пальне, грн/л 

7,90 9,75 10,20 10,40 12,00 151,9 

нітроамофос, грн/ц 330,00 440,00 465,00 445,00 440,00 133,3 

аміачна селітра, грн/ц 245,00 350,00 345,00 345,00 340,00 138,8 

моноамоній фосфат, грн/ц 415,00 545,00 590,00 575,00 595,00 143,4 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області та [162]. 

 

Ми відобразили графічно динаміку зміни вартості продукції сільського 

господарства з найбільшим зростанням ціни реалізації (пшениця) та з найбіль-

шим зменшенням ціни реалізації (ріпак) (рис. 2.6). Аналогічно показано зміну 

вартості матеріальних ресурсів, необхідних для сільськогосподарського вироб-

ництва, це дизельне пальне та нітроамофоска відповідно. 
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Рис. 2.6. Динаміка зростання вартості окремих видів продукції сільського  

господарства та сировини для її виробництва, грн.* 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області та [160]. 

 

Ще суттєвішого зростання зазнали ціни на сировину, необхідну для ви-

робництва сільськогосподарської продукції, у 2015 р. Так, наприклад, вартість 

дизельного пального у 2015 р. коливалася в березні від 26,76 грн/л на початок 

місяця до 21,51 грн/л на кінець місяця. 

Необхідно наголосити на тому, що значною проблемою для сільськогос-

подарських підприємств в організації фінансово-кредитного забезпечення опе-

раційної діяльності є диспаритет цін на продукцію сільського господарства та 

продукцію промисловості. Наприклад, для придбання 1 л дизельного пального 

у 2010 р. необхідно було продати 2,9 л молока та молочних продуктів, а у  

2014 р. вже 3,4 л (рис. 2.7). 

Без використання державою відповідних фінансових інструментів, які 

здатні протистояти викликам ринку та відповідають вимогам СОТ, практично 

неможливо забезпечити ефективну діяльність сільськогосподарських підпри-

ємств. Такими фінансовими інструментами є програми державної фінансової 

підтримки, які реалізуються прямим фінансуванням з державного та місцевих 
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бюджетів або непрямими методами, тобто через податкову, кредитну, цінову 

політику. 

 

Рис. 2.7. Диспаритет цін на продукцію сільського господарства
*
 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Протягом 2011 – 2014 рр. обсяг державної фінансової підтримки скорочу-

вався. Протягом 2010 – 2012 рр. державна підтримка здійснювалась як прями-

ми, так непрямими методами. Суттєві надходження сільськогосподарські підп-

риємства отримали внаслідок використання спеціального режиму справляння 

ПДВ (табл. 2.22). 

За п’ять років унаслідок прямого фінансування в сільське господарство 

надійшло 258,9 млн грн. Спеціальний режим справляння ПДВ дав змогу додат-

ково залучити для фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств 

271,7 млн грн. У структурі загальних видатків на розвиток сільського господар-

ства це становить 51,2 %. 
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Таблиця 2.22 

Фінансування програм державної підтримки сільськогосподарських  

підприємств львівської області, млн грн* 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Пряме бюджетне  

фінансування з:  

дежавного бюджету 

 

 

24,9 

 

 

69,6 

 

 

52,0 

 

 

48,7 

 

 

30,2 

 

 

5,3 

обласного бюджету 7,8 8,6 5,7 5,9 5,5 -2,3 

Кошти, акумульовані за 

рахунок спец. режимів 

справляння ПДВ 

21,0 127,9 39,7 43,8 39,3 18,3 

Підтримка сільського  

господарства, всього  
53,7 206,1 97,4 98,4 75,0 21,3 

*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 

 

У 2014 р. пряме фінансування за рахунок коштів державного бюджету 

було несуттєвим. Обсяг видатків на ці цілі з місцевих бюджетів Львівської об-

ласті протягом періоду дослідження практично є незмінним. Левова частка фі-

нансування здійснювалась через використання спеціального режиму справлян-

ня ПДВ.  

Такий механізм зазнає суттєвої критики з боку партнерів України зі СОТ 

та скорочує надходження податків до бюджетів різних рівнів. Проте в умовах 

бюджетного дефіциту саме спеціальний режим справляння ПДВ дає змогу сіль-

ськогосподарським підприємствам залучати додаткові фінансові ресурси для 

фінансування операційної діяльності. 

Загальна сума державної підтримки операційної діяльності, тобто основ-

ної діяльності сільськогосподарських підприємств, протягом періоду дослі-

дження змінювалася несуттєво. У 2014 р. проти 2010 р. вона збільшилась лише 

на 5,1 млн грн, тобто на 11,5 %. Таке зростання відбулось не за рахунок прямо-

го бюджетного фінансування, а за рахунок використання спеціального режиму 

справляння ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками (табл. 2.23). 
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Таблиця 2.23 

Державна підтримка основної діяльності сільськогосподарських  

підприємств львівської області, тис. грн* 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Підтримка виробництва 

продукції рослинництва, 

всього 

13608,3 7747,8 33615,9 30842,4 41291,5 27683,2 

у т. ч. за рахунок  

бюджетних дотацій 
8774,3 3906,5 2496,7 496,4 266,4 -8507,9 

за рахунок ПДВ 4834,0 3841,3 31119,2 30346,0 41025,1 36191,1 

Підтримка виробництва 

продукції тваринництва, 

всього 

30813,4 22394,4 15904,6 13861,3 8217,3 -22596,1 

у т. ч. за рахунок  

бюджетних дотацій 
5144,1 2926,7 1443,7 1008,3 631,7 -4512,4 

за рахунок ПДВ 25669,3 19467,7 14460,9 12853,0 7585,6 -18083,7 

Всього основне  

виробництво 
44421,7 30142,2 49520,5 44703,7 49508,8 5087,1 

у т. ч. за рахунок  

бюджетних дотацій 
13918,4 6833,2 3940,4 1504,7 898,1 -13020,3 

за рахунок ПДВ 30503,3 23309,0 45580,1 43199,0 48610,7 18107,4 

Разом бюджетна  

підтримка 
48946,5 73070,2 49842,9 45259,5 50035,7 1089,2 

у т. ч. за рахунок  

бюджетних дотацій 
18443,2 49761,2 4262,8 2060,5 1425,0 -17018,2 

за рахунок ПДВ 30503,3 23309,0 45580,1 43199,0 48610,7 18107,4 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Обсяг прямого бюджетного фінансування у 2014 р. зменшився порівняно 

з 2010 р. на 13020,3 тис. грн, тоді як сума ПДВ, накопичена згідно зі спеціаль-

ним режимом його справляння, зросла на 18107,4 тис. грн. 

Аналізуючи обсяг державної фінансової підтримки за галузями основної 

діяльності сільськогосподарських підприємств, зазначимо, що державна підт-

римка галузі рослинництва суттєво зросла протягом досліджуваного періоду – 

на 27683,2 тис. грн, або в понад три рази. При цьому пряма бюджетна підтрим-

ка скоротилась за цей час на 8507,9 тис. грн, а за рахунок ПДВ збільшилась на 
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36191,1 тис. грн. Державна підтримка галузі тваринництва має чітку тенденцію 

до скорочення. За 2010 – 2014 рр. вона зменшилась на 22596,1 тис. грн, або в 

3,7 раза. Зменшився обсяг як прямої державної фінансової підтримки, так і сум 

ПДВ, залучених через спеціальний режим справляння.  

Наведені розрахунки та висновки підтверджуються даними додатків 

Д, Е, Ж, які характеризують державну фінансову підтримку в розрізі адмі-

ністративних районів Львівської області. У 2014 р. порівняно з 2011 р. спосте-

рігається скорочення прямого бюджетного фінансування практично в усіх ра-

йонах Львівської області (див. дод. Д). Приріст бюджетних асигнувань зафіксо-

вано у Городоцькому, Жидачівському, Старосамбірському та Яворівському ра-

йонах. 

Прослідковується чітка динаміка до зростання непрямих методів держав-

ної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (рис. 2.8). Так, 

частка фінансування за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ у за-

гальній сумі державної фінансової підтримки збільшилась за останні п’ять ро-

ків із 68,7 до 98,2 %. Відповідно частка прямого бюджетного фінансування 

зменшилась за цей період з 31,3 до 1,8 %. 

 

Рис. 2.8. Структура бюджетного фінансування розвитку сільського  

господарства, %. 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Проведений аналіз фінансового забезпечення аграрних підприємств України 

за допомогою спеціальних показників свідчить про те, що спільними проблемами 

для всіх підприємств є низька ефективність, мобільність використання власних 

коштів та висока потреба в залученні додаткових фінансових ресурсів. Для підт-

римки аграрних підприємств необхідною буде інтенсивна реалізація державних 

фінансових програм підтримки розвитку сільського господарства [82]. 

Доцільно розглянути напрями використання державної фінансової під-

тримки в розрізі галузей сільськогосподарського виробництва, які характери-

зують основну діяльність сільськогосподарських підприємств.  

З табл. 2.24 бачимо, що обсяг прямого бюджетного фінансування галузі 

рослинництва зменшується як у загальному обсязі, так і в розрізі сільськогос-

подарських культур. 

Таблиця 2.24 

Державна підтримка виробництва продукції рослинництва, яка надана 

сільськогосподарським підприємствам Львівської області, тис. грн* 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Підтримка виробництва 

продукції рослинництва, 

всього 

13608,3 7747,8 33615,9 30842,4 41291,5 27683,2 

у т. ч. за рахунок  

бюджетних дотацій 
8774,3 3906,5 2496,7 496,4 266,4 -8507,9 

з них:       

озимих зернових  217,1 707,1 43,6 94,4 26,6 -190,5 

ярих зернових та зерно-

бобових культур 
13,2 359,2 78,1 56,8 6,1 -7,1 

ріпаку - - - 1,2 - - 

льону-довгунцю 10,0 - - - - -10 

конопель - - - - - - 

іншої продукції 8534,0 2840,2 2375,0 344,0 233,7 -8300,3 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Пряма бюджетна підтримка виробництва озимих зернових скоротилась на 

190,5 тис. грн, тобто в понад вісім разів. Підтримка виробництва ярих зернових 

зменшилась у 2,2 раза, або на 7,1 тис. грн. 

Аналізуючи зміну державної фінансової підтримки галузі рослинництва в 

розрізі адміністративних районів Львівської області, можемо констатувати, що 

пряме бюджетне фінансування виробництва продукції рослинництва зросло у 

2014 р. порівняно з 2010 р. лише у Жовківському районі. В усіх інших адмі-

ністративних районах Львівської області пряме бюджетне фінансування галузі 

рослинництва не проводилось або зменшувалося (див. дод. Е). 

Це пов’язано з відсутністю бюджетних асигнувань на фінансування окре-

мих програм державної фінансової підтримки. Так, наприклад, для зменшення 

операційних витрат сільськогосподарських товаровиробників державою прак-

тикувалась часткова компенсація вартості сировини, яка використовується для 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

У Державному бюджеті на відповідний рік передбачались кошти для  

часткової компенсації вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва. 

На жаль, кошти на ці потреби виділялись до 2011 р., а на сьогодні такий напрям 

фінансування передбачають лише у місцевих бюджетах. 

Обсяг фінансування рослинництва за рахунок використання ПДВ, згідно 

зі спеціальним режимом його справляння, зростає. Доцільно зазначити, що 

приріст такого фінансування найбільшою мірою відбувся у Золочівському та 

Радехівському районах. 

Скорочуються витрати на підтримку продукції тваринництва як у цілому, 

так і за видами продукції. Негативна динаміка фінансування притаманна і пря-

мим витратам з бюджету, і коштам, які акумулюються внаслідок дії спеціально-

го режиму справляння ПДВ. Скорочення прямих витрат вказує на проблеми 

бюджетів різних рівнів та їх неспроможність виділяти кошти на розвиток сіль-

ського господарства, а зменшення коштів, залучених за рахунок ПДВ, є показ-

ником того, що обсяги виробництва продукції скорочуються (табл. 2.25). 
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Таблиця 2.25 

Державна підтримка виробництва продукції тваринництва, яка надана 

сільськогосподарським підприємствам Львівської області, тис. грн* 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2014 р. до 

2010 р., 

(+,-) 

Підтримка виробництва 

продукції тваринництва, 

всього 

30813,4 22394,4 15904,6 13861,3 8217,3 -22596,1 

у т. ч. бюджетні дотації 5144,1 2926,7 1443,7 1008,3 631,7 -4512,4 

спец. режим ПДВ 25669,3 19467,7 14460,9 12853,0 7585,6 -18083,7 

у т. ч. для розвитку  

тваринництва 
      

за велику рогату худобу 5540,6 4930,9 452,0 504,2 331,6 -5209,0 

у т. ч. бюджетні дотації 2363,4 1794,9 5,3 46,6 65,3 -2298,1 

спец. режим ПДВ 3177,2 3136 446,7 457,6 266,3 -2910,9 

за свиней 9662,5 1710,9 1766,8 1938,3 647,2 -9015,3 

у т. ч. бюджетні дотації 1662,1 714,8 841,2 657,3 366,9 -1295,2 

спец. режим ПДВ 8000,4 996,1 925,6 1281 280,3 -7720,1 

за птицю всіх видів 7439,5 14913,0 8536,3 7457,6 4464,8 -2974,7 

у т. ч. бюджетні дотації 0,0 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

спец. режим ПДВ 7439,5 14646,0 8536,3 7457,6 4464,8 -2974,7 

за молоко 7804 689,2 5149,5 3917,3 2773,7 -5030,3 

у т. ч. бюджетні дотації 753,6 0,0 597,2 294,4 199,5 -554,1 

спец. режим ПДВ 7050,4 689,2 4552,3 3622,9 2574,2 -4476,2 

за інше 366,8 150,0 0,0 43,9 0,0 -366,8 

у т. ч. бюджетні дотації 365,0 150,0 0,0 10 0,0 -365 

спец. режим ПДВ 1,8 0,0 0,0 33,9 0,0 -1,8 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Пряме бюджетне фінансування не використовується як джерело держав-

ної фінансової підтримки галузі птахівництва. Ця галузь використовувала лише 

ПДВ, накопичений виробниками внаслідок застосування спеціального режиму 

його справляння.  

Аналізуючи державну підтримку галузі тваринництва в розрізі районів, 

можемо зауважити більш негативні тенденції, аніж стосовно галузі рослин-

ництва. У дев’яти районах області пряме бюджетне фінансування галузі  
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тваринництва практично не здійснювалося. Ще у чотирьох, зокрема Жовківсь-

кому, Радехівському, Самбірському та Сокальському, обсяги прямого бюджет-

ного фінансування скорочувались і лише в п’яти районах їх суми зростали (див. 

дод. Ж.). 

Дещо іншою є ситуація з використанням ПДВ. Сільськогосподарські під-

приємства лише чотирьох районів області, а саме: Буського, Золочівського, 

Кам’янка-Бузького та Старосамбірського – не акумулюють ПДВ на спецрахун-

ках та не використовують його для фінансування операційної діяльності. У ше-

сти районах обсяги залучення ПДВ зменшуються, а у семи зростають. 

Найбільший обсяг фінансування припадає на птахівництво, що досягаєть-

ся в основному за рахунок накопичення ПДВ. Найменший обсяг залучених ре-

сурсів згідно з програмами державної фінансової підтримки притаманний м'яс-

ному скотарству (рис.2.9). 

 

Рис. 2.9. Обсяги сукупної державної фінансової підтримки за галузями  

тваринництва, надані сільськогосподарським підприємствам Львівської  

області, тис. грн* 

*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 

Обсяг прямих дотацій на розвиток тваринництва передбачається у Законі 

України «Про державний бюджет України» на відповідний рік єдиною сумою 



99 

окремим рядком, а порядок використання коштів регламентується відповідни-

ми постановами Кабінету Міністрів України. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 р. № 182 

«Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік» та 

№ 181 від 02 березня 2011 р. «Про затвердження розмірів виплат для надання 

державної підтримки галузі тваринництва на 2011 рік» [143] встановлено поря-

док використання ПДВ та розміри прямих виплат виробникам продукції тва-

ринництва (табл. 2.26). 

Таблиця 2.26 

Характеристика розміру окремих виплат для надання державної  

підтримки галузі тваринництва на 2011 рік [145] 

Найменування виплати Розмір виплати 

Бюджетна дотація за реалізоване молоко: 

сільськогосподарським підприємствам 
0,35 грн за 1 кілограм у перерахунку 

на базисну жирність 

фізичним особам 
0,3 грн за 1 кілограм у перерахунку 

на базисну жирність 

Бюджетна дотація за вирощені та продані на забій і переробку переробним 

 підприємствам: 

молодняк великої рогатої худоби 1,5 грн за 1 кілограм живої маси 

свині (крім свиноматок і кнурів) 1 грн за 1 кілограм живої маси 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 986 

«Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, 

сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного  

бюджету» розмір прямих виплат було змінено (табл. 2.27). Цей порядок змінено 

Постановою Кабінету Міністрів України № 884 від 28 жовтня 2015 р. [142]. 

З місцевих бюджетів на державну підтримку сільського господарства ви-

діляють незначні суми. У рамках фінансування «Комплексної програми під-

тримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013 –

 2015 роки» в обласному бюджеті Львівської області передбачено на 2015 р. 

лише 6000 тис. грн (дод. З). 
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Таблиця 2.27 

Характеристика розміру окремих виплат для надання державної  

підтримки галузі тваринництва [141] 

Найменування виплати Розмір виплати 

Бюджетна дотація за вирощені та продані на забій і переробку переробним  

підприємствам: 

молодняк великої рогатої худоби жи-

вою масою не менш як 330 кілограмів 
2,5 грн за 1 кілограм живої маси 

свині (крім свиноматок і кнурів) живою 

масою від 100 до 120 кілограмів 
1,5 грн за 1 кілограм живої маси 

свині (крім свиноматок і кнурів) живою 

масою від 120 до 150 кілограмів 
1 грн за 1 кілограм живої маси 

Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напряму продуктив-

ності за кожну наявну на 1 жовтня поточного року корову м'ясного напряму 

продуктивності 

сільськогосподарським підприємствам до 600 грн за голову 

 

Механізм державної підтримки застосовується на сучасному етапі функ-

ціонування галузі, але не завжди відповідає очікуваному результату. Зокрема, 

рівень державного бюджетного фінансування у 2012 р. був збільшений на 

17,7 % порівнянно з 2011 р., але загальний показник рентабельності галузі у 

2012 р. з 15,1 % знизився до 7,3 % [87]. 

Використовуючи метод багатофакторного кореляційно-регресійного ана-

лізу, встановлено вплив рівня використання власних, позичених та залучених 

джерел фінансування на показники економічної ефективності операційної  

діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Здійснюючи аналіз за результативну ознаку (Y) ми почергово приймати-

мемо: обсяг виробництва продукції сільського господарства в розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь, фінансовий результат від реалізації про-

дукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь, рентабельність виробництва та витрати на виробництво сільськогоспо-

дарської продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 

За факторні ознаки нами прийнято: Х1 – суму державної фінансової під-

тримки в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь (залучене джерело 

фінансування операційної діяльності), Х2 – обсяг кредитних ресурсів у розра-
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хунку на 100 га сільськогосподарських угідь (позичене джерело фінансування 

операційної діяльності) та Х3 – грошові надходження від реалізації продукції 

сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 

(власне джерело фінансування операційної діяльності). 

Багатофакторна лінійна регресійна модель взаємозв’язку між факторними 

ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y)  – обсяг виробництва продукції сільсь-

кого господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь – має 

такий вигляд (дод. И): 

Y = 1425,770 + 33,925Х1 + 6,179Х2 – 0,507Х3.  (2.1) 

Розрахунки вказують на те, що зі зростанням обсягу використання пози-

чених ресурсів та державної фінансової підтримки обсяг виробництва продукції 

зростатиме, а збільшення фінансування діяльності за рахунок власних коштів 

призведе до скорочення обсягів виробництва продукції сільського господарст-

ва. 

Коефіцієнт множинної детермінації становить 0,395, отже, результатив-

ний показник залежить від трьох факторних на 39,5 %. Коефіцієнт множинної 

кореляції 0,629 свідчить про тісний зв'язок між показниками. 

Багатофакторна лінійна регресійна модель взаємозв’язку між факторними 

ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y)  – сума фінансового результату від реа-

лізації продукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогоспо-

дарських угідь (дод. К): 

Y = 99,664 – 0,023Х1 + 0,482Х2 – 0,051Х3.  (2.2) 

Розрахунки свідчать про те, що зі зростанням обсягу використання пози-

чених ресурсів зростатиме фінансовий результат від реалізації продукції, а  

збільшення фінансування діяльності за рахунок власних фінансових ресурсів та 

державної фінансової підтримки призведе до зменшення суми фінансового ре-

зультату від реалізації. Коефіцієнт множинної детермінації становить 0,176, 

отже, результативний показник залежить від трьох факторних лише на 17,6 %. 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,419 засвідчує достатньо слабкий зв'язок між 

показниками. 
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Багатофакторна лінійна регресійна модель взаємозв’язку між факторними 

ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y) – рентабельністю продукції (дод. Л): 

Y = 15,276 – 0,034Х1 + 0,070Х2 – 0,005Х3.  (2.3) 

Розрахунки вказують на те, що зі зростанням обсягу використання пози-

чених ресурсів зростатиме фінансовий результат від реалізації продукції, а  

збільшення фінансування діяльності за рахунок власних фінансових ресурсів та 

державної фінансової підтримки призведе до зменшення рентабельності про-

дукції. Коефіцієнт множинної детермінації становить 0,617, отже, результатив-

ний показник залежить від трьох факторних лише на 61,7 %. Коефіцієнт мно-

жинної кореляції 0,381 свідчить про достатньо слабкий зв'язок між показника-

ми. 

Аналізуючи особливості формування джерел фінансово-кредитного за-

безпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Жовківського райо-

ну Львівської області, можемо зазначити наступне. У середньому серед госпо-

дарств, які звітують управлінню агропромислового розвитку Жовківського ра-

йону, помічено тенденцію до скорочення використання власних фінансових ре-

сурсів. На це вказує зменшення коефіцієнта автономії з 0,61 у 2012 р. до 0,39 у 

2014 р. Цей коефіцієнт характеризує співвідношення власного капіталу підпри-

ємства та валюти балансу, тобто власних джерел фінансових ресурсів, до під-

сумку джерел фінансування підприємства (табл. 2.28).  

При цьому зазначимо, що окремі підприємства для фінансування своєї ді-

яльності використовують саме власні джерела фінансових ресурсів. У ПП Коб-

рин власний капітал у 2012 р. становить 99 % джерел фінансування, а у 2014 р. 

– 98 %. Серед підприємств, які здійснюють свою діяльність практично тільки на 

засадах самоокупності, можемо назвати Жовківський ППР, Агрофірму «Лан», 

ТзОВ «Кунин», коефіцієнт автономії у яких перевищує 0,9. 

Однак є й підприємства, в яких коефіцієнт автономії від’ємний (на-

приклад, ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків», ТзОВ «Сварож»), а отже, фінансування 

їх діяльності в основному здійснюється за рахунок позичених та залучених ко-

штів. 
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Таблиця 2.28 

Аналіз використання фінансово-кредитних ресурсів для фінансування операційної діяльності  

сільськогосподарськими підприємствами Жовківського району Львівської області
*
 

Господарство  

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. до 2012 р., +,- 

Коефіцієнт 

автономії 

Позичені 
ресурси, 

тис. грн 

Бюджетні 
асигнування, 

тис. грн 

Коефіцієнт 

автономії 

Позичені 
ресурси, 

тис. грн 

Бюджетні 
асигнування, 

тис. грн 

Коефіцієнт 

автономії 

Позичені 
ресурси, 

тис. грн 

Бюджетні 
асигнування, 

тис. грн 

Коефіцієнт 

автономії 

Позичені 
ресурси, 

тис. грн 

Бюджетні 
асигнування, 

тис. грн 

Жовківський ППР 0,90 0,0 0,0 0,87 0,0 0,0 0,86 0,0 0,0 -0,04 0,0 0,0 

ПП Візенберг 0,49 0,0 0,0 - - - - - - -0,49 0,0 0,0 
Агрофірма «Лан» 0,90 498,5 724,9 - - - - - - -0,9 -498,5 -724,9 

ТзОВ «Данута» - - - 0,49 84,0 0,0 0,54 0,0 0,0 0,54 0,0 0,0 
ТзОВ «Агрофірма 

«Добросин» 
0,53 0,0 0,0 0,38 0,0 0,0 0,36 0,0 0,0 -0,17 0,0 0,0 

КТ «Его» 0,53 11412,9 0,0 - - - - - - -0,53 -11412,9 0,0 
ТзОВ «Агрітон» - - - 0,19 375,3 0,0 - - - 0 0,0 0,0 

ТзОВ «Бутляр» - - - - - - 0,02 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 
ТзОВ «Гомін» 0,57 1000,0 0,0 0,57 1000,0 0,0 0,66 1000,0 0,0 0,09 0,0 0,0 

ТзОВ «Західплем-

ресурс» 
- - - 0,56 0,0 195,9 0,56 0,0 85,0 0,56 0,0 85,0 

ТзОВ «Кунин» 0,95 0,0 122,4 - - - - - - -0,95 0,0 -122,4 
ТзОВ «Агро Фру-

тіка Бишків» 
-0,40 10537,0 0,0 0,72 11041,5 344,0 -1,46 19232,9 233,7 -1,06 8695,9 233,7 

ТзОВ «Агро-Лан» 0,53 0,0 0,0 0,56 0,0 0,0 0,95 0,0 0,0 0,42 0,0 0,0 

ПП Кобрин 0,99 20,2 8,0 0,97 70,6 0,0 0,98 70,6 0,0 -0,01 50,4 -8,0 
ПП Хутір Новий 0,59 0,0 0,0 0,63 0,0 0,0 0,73 0,0 0,0 0,14 0,0 0,0 

ПСГП Богдан 0,85 0,0 0,0 0,95 0,0 0,0 0,89 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 
ТзОВ Джура 0,57 0,0 0,0       - - - -0,57 0,0 0,0 
ТзОВ Сварож -0,05 355,0 0,0 -0,14 0,0 0,0 - - - 0,05 -355,0 0,0 

ТзОВ «Ваш Агро» - - - - - - 0,83 0,0 360,5 0,83 0,0 360,5 
ТОВ «Лендком 

Захід» 
- - - - - - 0,24 0,0 0,0 0,24 0,0 0,0 

Разом  0,61 23823,6 855,3 0,39 12571,4 539,9 0,39 20303,5 679,2 -0,22 -3520,1 -176,1 
*
Джерело: за даними управління АПР Жовківської РДА Львівської області. 1

0
3
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У більшості сільськогосподарських підприємств Жовківського району ко-

ефіцієнт автономії коливається в межах 0,5 – 0,65, що відповідає нормативному 

його значенню та характеризує змішаний характер фінансування, тобто викори-

стання власних, позичених коштів і бюджетних асигнувань.  

Обсяг кредитних ресурсів, які залучаються сільськогосподарськими під-

приємствами Жовківського району, є незначним, а це джерело фінансування 

використовує обмежена кількість підприємств. У 2012 р. таких підприємств бу-

ло шість, у 2013 р. – п’ять, а у 2014 р. лише три. Обсяг кредитних ресурсів зме-

ншився у 2014 р., у середньому в районі, проти 2012 р. на 3520,1 тис. грн. Най-

більшу суму кредитних ресурсів залучило ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків» (дод. 

М).  

Ще складніша ситуація з використанням бюджетних асигнувань. Держав-

ною фінансовою підтримкою скористались протягом 2012 – 2014 рр. 2-3 сільсь-

когосподарські підприємства щороку. Найбільшу суму державної фінансової 

підтримки отримала агрофірма «Лан» у 2012 р. – 724,9 тис. грн, а найменшу – 

ТзОВ «Західплемресурс»  – 85 тис. грн у 2014 р.  

Підводячи підсумок формування структури джерел фінансування, може-

мо зробити висновок, що в середньому вона має такий вигляд: 50 – 55 % – вла-

сний капітал, 5 – 7 % –  позичені кошти, 2 – 3 % –  бюджетні асигнування, а 

35 – 43 % формується за рахунок залучених джерел (кредиторської заборгова-

ності, безвідсоткових товарних кредитів), вексельних операцій тощо. 

Для подолання проблеми залучення додаткових фінансово-кредитних ре-

сурсів у сільське господарство у 2012 р. було прийнято Закон України «Про аг-

рарні розписки» [138]. 

Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумов-

не зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку 

сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у 

ньому умовах [138]. Тобто аграрна розписка – це зобов’язання сільськогоспо-

дарського товаровиробника сплатити кошти або поставити вироблену ним про-
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дукцію суб’єкту господарювання – постачальнику товарно-матеріальних ресур-

сів. 

На жаль, механізм аграрних розписок в Україні ще не запрацював на пов-

ну силу. Незважаючи на те, що зазначений закон набув чинності ще у 2013 р., 

реалізацію функціонування механізму аграрних розписок було відкладено до 

осені 2014 р., коли спільним наказом Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України і Міністерства юстиції України від 04.09.2014 р. №331/1471/5 

було запроваджено пілотний проект з відпрацювання технології введення в обіг 

аграрних розписок на прикладі Полтавської області та План заходів з реалізації 

цього проекту [130]. 

Перша аграрна розписка була видана 13.02.2015 р. компанії «ПЗК-

АГРО»; кредитором виступило сільськогосподарське підприємство «Комбікор-

мовий завод». Аграрна розписка видана на 32 т насіння соняшника, її договірна 

вартість – 192 тис. грн. 

Надалі Міністерство аграрної політики та продовольства України планує 

запустити пілотні проекти з аграрних розписок на Харківщині, Вінниччині,  

Хмельниччині, Сумщині. Також висловлюються ідеї про запровадження проек-

ту у Черкаській та Кіровоградській областях. 

Фактично станом на теперішній час широко розрекламований Міністерс-

твом аграрної політики та продовольства України пілотний проект на Полтав-

щині тільки розгортається. Так, станом на початок липня 2015 р. видано лише 

вісім розписок для малих і середніх фермерів на суму 19 млн грн [130]. 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Аналіз показників діяльності сільськогосподарських підприємств про-

водився в контексті визначення можливості їх діяльності на засадах самофінан-

сування. Протягом досліджуваного періоду зросла кількість прибуткових сіль-

ськогосподарських підприємств. У динаміці кількість і частка прибуткових 

сільськогосподарських підприємств Львівської області та рентабельність реалі-
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зованої ними сільськогосподарської продукції зростали. Позитивна тенденція 

сформувалася насамперед за рахунок підвищення рівня рентабельності продук-

ції рослинництва, який у 2014 р. становив 44,1 %. Значно скромнішими були 

показники ефективності виробництва продукції тваринництва, яка в окремі ро-

ки в підприємствах області була збитковою. 

2. У 2014 р. у Львівській області кожне третє підприємство, що звітувало 

за формою № 50-сг, було збитковим. Обсяг отриманого прибутковими 

суб’єктами господарювання чистого прибутку протягом 2010 – 2014 рр. змен-

шився майже удвічі, тоді як обсяг чистого збитку, отриманого збитковими під-

приємствами галузі, за цей період збільшився майже у 2,5 раза. Це вказує на те, 

що сільськогосподарські підприємства області суттєво скоротили основне вла-

сне джерело розширеного відтворення, що посилює їх залежність від зовнішніх 

джерел фінансування. Коефіцієнт автономії як основний показник структури 

формування джерел фінансування діяльності за сукупністю підприємств Львів-

ської області, які звітують за формою № 50-сг, знижувався, що підтверджує 

наш висновок про погіршення можливостей їх самофінансування. Протягом 

2011 – 2014 рр. він був меншим за мінімальне допустиме значення (0,5), що 

вкрай негативно характеризує узагальнювальну оцінку фінансового стану дос-

ліджуваних підприємств. 

3. У 2014 р. за рахунок власного капіталу формувалась лише третина 

джерел фінансування сільськогосподарських підприємств Львівської області. 

Натомість   частка поточних зобов’язань, серед яких – короткострокові кредити 

банків та кредиторська заборгованість, збільшилася з 18,0 % у 2010 р. до 22,6 % 

у 2014 р. Зросла за цей період і частка довгострокових зобов’язань, однак не за 

рахунок довгострокових кредитів банків. 

4. Кредитні ресурси є надзвичайно важливим джерелом фінансування опе-

раційної діяльності підприємств аграрного сектору. Загальний обсяг їх залучення 

сільськогосподарськими підприємствами Львівської області у 2014 р. збільшився 

порівняно з 2010 р. на 271,1 млн грн, або більш ніж у 2,5 раза. Суттєво зріс обсяг 

отриманих короткострокових позик, зокрема у 2014 р. їх було залучено у 2,7 раза 
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більше, ніж у 2010 р. Водночас значно зменшилася кількість сільгосппідпри-

ємств, які використовували кредитні ресурси для фінансування своєї діяльності. 

Якщо у 2010 р. позики залучало 41 підприємство галузі, то у 2014 р. – лише 16. 

Переважна більшість агровиробників з тих чи інших причин банківські позики 

не використовує. Протягом досліджуваного періоду лише вісім банківських 

установ у Львівській області здійснювали кредитування агропромислового виро-

бництва. Тільки п’ять із них кредитували аграрний сектор протягом 2010 –  

2014 рр. щороку. 

5. Визначальним чинником прийняття рішення щодо залучення кредит-

них ресурсів є їх вартість. Середньорічна вартість залучених підприємствами 

АПК Львівської області кредитних ресурсів зменшилася з 25,9 % у 2010 р. до 

20,4 % у 2014 р., однак її рівень залишався доволі високим. Тому важливе зна-

чення має бюджетна підтримка кредитного забезпечення сільськогосподарсь-

ких підприємств через програму часткової компенсації вартості кредитних ре-

сурсів. Ця програма протягом періоду дослідження реалізовувалась у 2010 –

 2012 рр. У 2013 – 2014 рр. її фінансування було призупинено, а у 2015 році – 

відновлено. 

6. У структурі виданих підприємствам АПК Львівської області пільгових 

кредитів частка сільськогосподарських підприємств скоротилася з 63,8 % у  

2010 р. до 36,6% у 2012 р. Цей же показник щодо короткострокових кредитів 

зменшився протягом досліджуваного періоду з 66,6 % до 26,4 %. Таким чином, 

пільгові банківські кредити значною мірою формують джерела фінансово-

кредитного забезпечення переробних підприємств, а не сільськогосподарських. 

7. З метою встановлення залежності між рівнем кредитування сільськогос-

подарського виробництва та його ефективністю здійснено аналітичне групування 

адміністративних районів Львівської області за відношенням позичених коштів 

до витрат на виробництво продукції сільського господарства. Досліджували 

вплив цього чинника на обсяг виробництва валової продукції сільського госпо-

дарства та грошові надходження від реалізації сільськогосподарської продукції з 

розрахунку на 100 га угідь, фінансові результати реалізації продукції аграрними 
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підприємствами. З’ясована неоднозначність впливу залучення кредитних ресур-

сів на ефективність сільськогосподарського виробництва. Збільшення частки за-

лучених коштів стимулює зростання прибутку від реалізації сільськогосподарсь-

кої продукції, підвищення рівня її рентабельності. Однак не спостерігається чіт-

ко вираженого її впливу на формування обсягу виробництва та виручки від реа-

лізації продукції з розрахунку на 100 га сільгоспугідь. Останнє є індикатором не-

ефективності існуючої системи кредитного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств, зокрема високої відсоткової ставки, відсутності розвинутої кредит-

ної інфраструктури, унаслідок чого залучення кредитів у галузь є явно недостат-

нім.  

8. Загальний обсяг державної підтримки операційної, тобто основної, ді-

яльності сільськогосподарських підприємств Львівської області протягом пері-

оду дослідження змінювався несуттєво. У 2014 р. порівняно з 2010 р. він збіль-

шився лише на 5,1 млн грн, або на 11,5 %. Це зростання відбулося за рахунок 

використання спеціального режиму справляння ПДВ сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Обсяг прямого бюджетного фінансування підприємств га-

лузі за досліджуваний період зменшився на 13,0 млн грн, тоді як сума ПДВ, на-

копичена згідно зі спеціальним режимом його справляння, зросла на 18,1 млн 

грн. 

9. Протягом 2010 – 2014 рр. суттєво зросла державна підтримка галузі ро-

слинництва. Її загальний обсяг збільшився за цей час на 27,7 млн грн, або в по-

над три рази. При цьому пряма бюджетна підтримка зазначеної галузі в сільсь-

когосподарських підприємствах області скоротилась за цей період на 8,5 млн 

грн, а відшкодування ПДВ збільшилося на 36,2 млн грн. Натомість підтримка 

галузі тваринництва має чітку тенденцію до скорочення. За період дослідження 

вона зменшилась у 3,7 раза. Скоротився обсяг як прямої державної фінансової 

підтримки виробництва тваринницької продукції, так і сум ПДВ, залучених че-

рез спеціальний режим справляння.  

10. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено вплив 

рівня використання власних, позичених та залучених джерел фінансування на 
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показники економічної ефективності операційної діяльності сільськогосподар-

ських підприємств. З’ясовано, що зі зростанням рівня використання позичених 

ресурсів та державної фінансової підтримки виробництво валової продукції 

сільського господарства в підприємствах галузі зростало. Натомість зі збіль-

шенням фінансування діяльності підприємств за рахунок власних коштів пока-

зники результативної ознаки зменшувалися. Отже, підтверджено висновок про 

важливість залучення зовнішніх джерел фінансування операційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Прагнення використовувати лише власні 

фінансові ресурси значно звужує можливості їх розвитку.   

11. Особливості формування джерел фінансово-кредитного забезпечення 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників проаналізовано на прикла-

ді підприємств Жовківського району Львівської області. Серед господарств, які 

звітують управлінню агропромислового розвитку району, зафіксовано тенден-

цію до скорочення використання власних фінансових ресурсів. Обсяг отрима-

них ними кредитних ресурсів зменшився у 2014 р. порівняно з  2012 р. на 3520 

тис. грн. Дуже складною була ситуація з використанням бюджетних асигну-

вань. Державну фінансову підтримку щороку протягом досліджуваного періоду 

отримували всього 2-3 сільськогосподарські підприємства. Структура джерел 

фінансування досліджуваних підприємств має такий вигляд: 50 – 55 % – влас-

ний капітал, 5 – 7% – позичені кошти, 2 – 3% – бюджетні асигнування, а 35 –

 43% формується за рахунок залучених джерел (кредиторської заборгованості, 

вексельних операцій тощо).  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1 Удосконалення державних важелів впливу на стан фінансового 

забезпечення операційної діяльності підприємств 

 

Процес фінансового забезпечення операційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств формується під впливом макроекономічних умов та су-

купності локальних чинників, що властиві конкретним підприємствам. 

Макроекономічні умови зумовлюються діяльністю державних органів 

влади, рішення яких формують якість загальноекономічного середовища й  

ефективність дії окремих інститутів та інституцій, що регулюють дію економі-

чного механізму в аграрному секторі. Відповідно до логіки наукового дослі-

дження розглянемо можливості вдосконалення фінансово-кредитного забезпе-

чення операційної діяльності підприємств, оцінюючи їх від найбільш загально-

го (макрорівень) до конкретного (рівень підприємства). 

У першому розділі роботи ми зазначали, що державна фінансова під-

тримка галузі сільського господарства може здійснюватись прямими та непря-

мими методами. До непрямих методів державної фінансової підтримки нале-

жать заходи стимулювання розвитку сільського господарства з використанням 

механізмів податкової системи, до яких можна зарахувати спрощену систему 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників і спеціальний режим 

справляння податку на додану вартість.  

Власне, навколо доцільності використання останнього точаться серйозні 

дискусії. З одного боку, товаровиробники використовують спеціальний режим 

справляння ПДВ для формування, в основному, оборотного капіталу, з іншого – 

уряд наголошує на втратах бюджету від недоплати ПДВ сільськогосподарськи-

ми товаровиробниками та під тиском МВФ звужує дію механізму спеціального 

режиму.  
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Відповідні норми Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-

дексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення зба-

лансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ 

зобов’язують сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний 

режим справляння ПДВ, здійснювати його розподіл між державним бюджетом і 

спеціальним рахунком, на якому ПДВ акумулюються товаровиробниками для 

власних потреб [139]. Такий розподіл ПДВ залежить від виду діяльності спец-

режимника, зокрема: 

1) за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, крім  

зернових і технічних культур та продукції тваринництва – 50 % перераховуєть-

ся на рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, 50 % – 

на спецрахунки; 

2) за операціями із зерновими і технічними культурами – 85 % коштів пе-

рераховується на рахунки платників у системі електронного адміністрування 

ПДВ, а 15 % – на спецрахунки підприємств; 

3) за операціями з продукцією тваринництва – на рахунки платників в  

системі електронного адміністрування ПДВ перераховується 20 % коштів, 80 % 

– на спецрахунки. 

До 2016 р. ці кошти в повному обсязі перераховувались на спеціальні ра-

хунки та використовувались на фінансування господарської діяльності сільсь-

когосподарських підприємств. На нашу думку, уряд щороку звужуватиме мож-

ливості сільськогосподарських підприємств використовувати ПДВ як елемент 

непрямих методів державної фінансової підтримки. Тому ми вважаємо за необ-

хідне скорегувати механізм справляння ПДВ в сільському господарстві таким 

чином, щоб регулююча дія цього податку реалізовувалась через його ставки. 

Регулююча та стимулююча функції ПДВ широко використовуються єв-

ропейськими країнами для стимулювання розвитку сільськогосподарських то-

варовиробників. 

У країнах Європи ставки ПДВ зазвичай є диференційованими. Загальна 

ставка ПДВ, як універсального акцизу, використовується для оподаткування 

http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneregulations/87402
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більшості товарів, робіт і послуг. Максимальні ставки податку застосовуються 

до предметів розкоші, а мінімальні – в оподаткуванні товарів першої необхід-

ності, у тому числі й продуктів харчування.  

В Австралії діє стандартна ставка 20 %, а знижена – 10 чи 12 %; в Ірландії 

– 21 % та 13,5 %, 4,8 %; Італії – 20 % та 10 %, 6 %, 4 %; Іспанії – 7 % і 4 %; 

Польщі – 22 % та 7 % і 3 %; Німеччині – 19 % та 7 %; Чехії – 20 % та 10 %; 

Швеції – 25 % та 12 % і 6 %. Знижені ставки ПДВ на продовольчі товари діють 

також у Греції – 8 %, Франції – 5,5 %, Нідерландах – 6 % [194, с. 8]. 

У країнах ЄС широкого розповсюдження набув режим справляння ПДВ, 

відповідно до умов якого етап сільськогосподарського виробництва звільнений 

від обкладання ПДВ, а сільськогосподарські підприємства, що здійснили пере-

хід на такий спецрежим, отримують можливість нарахування та сплати цього 

податку до бюджету за ставкою, відмінною від стандартної,  – фіксованою (flate 

rate). Розрахунок розміру такої ставки здійснює кожна країна – член ЄС само-

стійно, на основі даних національних рахунків. Основною метою зазначеного 

режиму є забезпечення покриття сум сплаченого податку та врівноваження сум 

вхідного й вихідного ПДВ, унаслідок чого сума ПДВ до сплати в бюджет у се-

редньому в галузі дорівнюватиме нулю. При цьому ключовим стає питання 

правильності та точності розрахунку компенсаційних відсоткових норм для за-

побігання надмірної компенсації та перетворення зазначеного режиму на суб-

сидування сільського господарства. Таким чином, фактично податок на додану 

вартість став невід'ємною структурною частиною в побудові єдиної економіч-

ної політики ЄС у галузі сільськогосподарського виробництва. Компенсаційна 

ставка податку може різнитися не лише в окремих країнах, а й у межах однієї 

країни в розрізі галузей сільськогосподарського виробництва [100, с. 244-245]. 

Ми вважаємо, що в Україні доцільно використати переваги європейських 

систем адміністрування податку на додану вартість, врахувавши особливості 

вітчизняного сільськогосподарського виробництва.  

Ставка податку на додану вартість для сільськогосподарських товарови-

робників (оптимальна ставка ПДВ) повинна бути встановлена на такому рівні, 
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щоб сільськогосподарські підприємства мали змогу відшкодувати сплачений 

постачальникам товарів, робіт і послуг ПДВ (податковий кредит). 

Для розрахунку «оптимальної ставки ПДВ» використаємо методику, на-

працьовану П.А. Лайко [101, с. 162-163]. Ця методика передбачає розрахунок 

ставки ПДВ, необхідної для покриття податкового кредиту, виходячи з вартості 

придбаних матеріальних витрат та рівня рентабельності. Рівень рентабельності 

сільського господарства в середньому у Львівській області у 2014 р. становив 

36,9 %. 

Розрахунки, наведені у табл. 3.1, вказують на те, що «оптимальною» для 

сільськогосподарських товаровиробників є ставка в межах 8,7 %. Враховуючи 

коливання рентабельності за галузями основного виробництва (дод. Н) вважає-

мо, що «оптимальну» ставку доцільно встановити на рівні 10 %. 

Таблиця 3.1 

Розрахунок оптимальної ставки ПДВ для сільськогосподарських  

підприємств Львівської області
*
 

Адміністра-

тивний район 

Матеріальні 

витрати,  

тис. грн 

Матеріальні 

витрати 

власного 

виробництва, 

тис. грн 

Витрати 

виробництва, 

тис. грн 

Частка прид-

баних матері-

альних витрат 

у виробничій 

собівартості, % 

Оптималь-

на ставка 

податку на 

додану 

вартість, % 

1 2 3 4 5 6 

Бродівський 96530,5 19395,6 138045,4 55,9 8,2 

Буський 224024,9 21024,4 290374,2 69,9 10,2 

Городоцький  40333,1 6566,0 46613,8 72,4 10,6 

Дрогобицький  20945,2 2732,2 24811,1 73,4 10,7 

Жидачівський  195681,1 13176,8 250063,4 73,0 10,7 

Жовківський  37640,0 3954,2 53882,5 62,5 9,1 

Золочівський  62445,3 7815,6 94543,9 57,8 8,4 

Кам’янка-Бузький  350501,6 35854,8 453852,3 69,3 10,1 

Миколаївський  41657,7 3857,6 53021,6 71,3 10,4 

Мостиський  62182,0 4633,2 84512,8 68,1 9,9 

Перемишлянський  63130,6 4446,0 77236,8 76,0 11,1 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 
Пустомитівський  507549,3 123399,1 550181,6 69,8 10,2 

Радехівський  369967,3 28594,9 503954,1 67,7 9,9 

Самбірський  9746,1 1801,5 10557,1 75,3 11,0 

Старосамбірський  116672,3 28888,5 155354,5 56,5 8,3 

Сокальський  1649,0 210,9 2098,6 68,5 10,0 

Стрийський  221229,3 139217,2 270624,5 30,3 4,4 

Яворівський  56308,3 14878,1 58840,6 70,4 10,3 

Всього  3668226,6 462676,5 5377779,2 59,6 8,7 

Джерело: розраховано автором.  

 

З одного боку, зниження ставки ПДВ, сума якого входить до ціни про-

дукції, матиме позитивне значення для сільськогосподарських підприємств у 

контексті реалізації цінової політики, тобто сільськогосподарські підприємства 

конкурентні переваги реалізовуватимуть за рахунок зменшення кінцевої ціни 

реалізації. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо дещо інший підхід та виходимо з 

того, що ціна на сільськогосподарську продукцію формується на ринку внаслі-

док ринкової кон’юнктури. Сільськогосподарські товаровиробники отримують 

грошові надходження від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, вилуча-

ють із них непрямі податки, у тому числі ПДВ й отримують чисту суму вируч-

ки, яка залишається в розпорядженні підприємства: 

Ц = С + П/З + ПДВ,                      (3.1) 

де С – собівартість одиниці продукції, грн; 

П/З – прибуток/збиток від реалізації одиниці продукції, грн; 

ПДВ – податок на додану вартість із розрахунку на одиницю продукції, грн. 

Зі зниженням ставки податку на додану вартість ми не очікуємо зниження 

реалізаційних цін, оскільки вони формуються не в послідовності виробник–

ринок, а ринок–виробник. Унаслідок цього ми очікуємо збільшення суми ви-
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ручки від реалізації, яка залишатиметься товаровиробникам через зменшення 

суми ПДВ, вилученого державою. 

Грошові надходження від реалізації розподіляються за відповідними на-

прямами та використовуються товаровиробниками. З формули (3.1) бачимо, що 

зменшення ставки податку за сталої ціни реалізації та витрат на виробництво 

дозволить збільшити обсяг власних джерел фінансування операційної діяльнос-

ті підприємства. 

З дод. П бачимо, що зменшення ставки ПДВ вдвічі, тобто до 10 %, дало б 

змогу додатково сформувати у 2014 р. 329962,59 тис. грн власних джерел фі-

нансування діяльності підприємств. При цьому хочемо ще раз наголосити на 

тому, що ставка ПДВ 10 % є оптимальною, тобто такою, що дозволить сільсь-

когосподарським підприємствам відшкодувати податковий кредит з ПДВ,  

сформований при закупівлі сировини, матеріалів для виробництва продукції. 

Спираючись на грошові надходження від реалізації продукції сільського 

господарства у 2014 р., покажемо можливу зміну власних джерел фінансування 

внаслідок зменшення ставки ПДВ (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Розрахунок додаткового обсягу власних джерел фінансування операційної 

діяльності внаслідок зміни механізму справляння ПДВ  

сільськогосподарськими підприємствами Львівської області
*
 

Галузь основної діяльності 

сільськогосподарських  

підприємств 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, 

тис. грн 

Сума ПДВ 

за ставкою 

20 %,  

тис. грн 

Сума ПДВ 

за ставкою 

10 %,  

тис. грн 

Можливе 

зростання 

власних 

джерел 

фінансування, 

тис. грн  

Рослинництво  4902830,8 980566,2 490283,1 490283,1 

Тваринництво  719839,6 143967,9 71984,0 71984,0 

Всього  5622670,4 1124534,1 562267,0 562267,0 

*
Джерело: розраховано автором.  
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Як бачимо (див. табл. 3.2), обсяг фінансових ресурсів, які залишаються у 

розпорядженні сільськогосподарських підприємств, міг бути більшим на 

562267,0 тис. грн. Саме таку суму ПДВ можна було трансформувати з категорії 

податкових платежів у категорію фінансового результату. При цьому понад 

87 % цієї суми припадає на виробництво продукції рослинництва. 

Варто наголосити, що 562267,0 тис. грн, тобто суми ПДВ, нарахованої за 

ставкою 10 %, буде достатньо сільськогосподарським підприємствам для по-

криття податкового кредиту, сформованого при закупівлі сировини та матеріалів. 

Зменшення ставки ПДВ призведе до відміни спеціального режиму справ-

ляння ПДВ як непрямої форми державної фінансової підтримки сільського гос-

подарства, що спричинить певні фінансові втрати. Виходячи з цього, доцільно 

визначити компенсатори для сільськогосподарських підприємств за умови від-

міни спеціального режиму справляння ПДВ (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Компенсація втрат від скасування спеціального режиму справляння ПДВ 

для сільськогосподарських підприємств Львівської області
* 

Показник  Сума, тис. грн 

Матеріальні витрати (придбані) 3668226,6 

Податковий кредит (20 %) 733645,3 

Чистий дохід від реалізації продукції 5622670,4 

Податкове зобов’язання (20 %) 1124534,1 

Сума ПДВ, що може бути залучена згідно зі спецрежимом 390888,8 

Можливе зростання власних джерел фінансування 562267,0 

Сума компенсації від відміни спецрежиму 171378,2 

*
Джерело: розраховано автором.  

 

Сума матеріальних витрат, які враховуються під час визначення податко-

вого кредиту, – 3668226,6 тис. грн (див. табл. 3.3). Сума податкового кредиту 

при цьому становила б 733645,3 тис. грн. Чиста сума зобов’язань з ПДВ перед 

бюджетом з позитивним значенням – це обсяг непрямої фінансової підтримки, 
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яка надходить відповідно до спеціального режиму справляння ПДВ. За нашими 

розрахунками, вона могла б становити 390888,8 тис. грн. 

За умови відміни спецрежиму ПДВ ця сума буде втрачена як джерело фі-

нансування, але може бути компенсована за рахунок запропонованого нами ме-

ханізму справляння ПДВ. 

Зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарських підприємств призведе 

до скорочення надходжень цього податку до державного бюджету. Крім того, 

зросте розмір відшкодування сум податкового кредиту сільськогосподарським 

товаровиробникам у першому та другому кварталах відповідного податкового 

року, який формуватиметься внаслідок сезонності сільськогосподарського ви-

робництва. 

Компенсатором для держави в даному випадку можуть стати відшкоду-

вання сум податку на додану вартість під час експорту сільськогосподарської 

продукції. 

Наприкінці 2013 р. внесено зміни до Податкового кодексу України, якими 

передбачалось, що звільняються від оподаткування операції з постачання на 

митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових 

культур товарних позицій 1001 – 1008 і технічних культур товарних позицій 

1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному режимі 

експорту таких зернових і технічних культур сільськогосподарськими підпри-

ємствами-виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі 

зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств-виробників, 

а також крім постачання таких зернових і технічних культур Аграрним фондом 

у разі їх придбання з податком на додану вартість [138]. Таким чином, експор-

тери зазначеної продукції були позбавлені можливості використовувати перева-

ги нульової ставки ПДВ під час експорту продукції. Унаслідок цього держава 

зекономила значні кошти, у тому числі від формування суб’єктами господарю-

вання корупційних схем при експорті сільськогосподарської продукції.  

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.140.0
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З 1 січня 2016 р. скасовано особливості обкладання ПДВ під час поста-

чання зернових і технічних культур. Унаслідок цього всі платники ПДВ, які ек-

спортуватимуть зерно, матимуть право на бюджетне відшкодування податку. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості  

бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ були вилучені 

п. 197.21, п. 15, 151, 152 підрозділу 2 р. XX ПКУ. 

Це, безумовно, призведе до значних витрат коштів на бюджетне відшко-

дування експортерам податку на додану вартість. Заступник міністра агрополі-

тики з питань євроінтеграції Владислава Рутицька наголошує, що за 11 місяців 

2015 р. експорт продукції аграрного сектору становив понад 13 млрд дол., що 

складає майже 40% від загального експорту України [62]. 

За умови дії у 2015 р. податкових норм справляння ПДВ при експорті сіль-

ськогосподарської продукції, які чинні у 2016 р., експортери могли розраховувати 

на близько 3 млрд дол. бюджетного відшкодування ПДВ. У разі зменшення за-

гальної ставки ПДВ до 10 % розмір бюджетного відшкодування скоротився б 

удвічі, що дозволило б зекономити бюджету країни до 1,5 млрд дол. 

Використання ПДВ як елемента непрямої форми державної фінансової 

підтримки створює для уряду значні проблеми. По-перше, – це щорічні перемо-

вини з МВФ та зобов’язання скасувати спеціальний режим справляння ПДВ для 

сільськогосподарських товаровиробників з 01.01.2017 р., по-друге – віднесення, 

згідно з класифікацією СОТ, акумульованих внаслідок використання спеціаль-

ного режиму справляння ПДВ ресурсів до складу так званої «жовтої скриньки». 

При цьому Україна взяла зобов’язання щодо скорочення витрат на фінансуван-

ня заходів, які належать до «жовтої скриньки». 

Реалії сьогодення дозволяють обговорювати й запроваджувати пілотні про-

екти в рамках децентралізації та зміни податкового і бюджетного регулювання.  

Децентралізація влади передбачає передачу повноважень на місця. Поряд 

із повноваженнями місцеві органи влади повинні отримати додаткові джерела 

фінансування владних повноважень. ПДВ є загальнодержавним податком і  

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/87402
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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повністю акумулюється в державному бюджеті. Але внаслідок дії спеціальних 

режимів справляння цього податку частина його суми не надходить до бюдже-

ту, а використовується на місцях. Наявність спеціальних режимів справляння 

вимагає додаткових витрат на адміністрування ПДВ та негативно позначається 

на документообігу підприємств.  

Необхідно сформувати механізм, який не призведе до скорочення залуче-

них сільськогосподарськими підприємствами фінансових ресурсів та допоможе 

скоротити негативні наслідки від використання ПДВ. 

Ми вважаємо, що частина податку на додану вартість повинна акумулю-

ватись у місцевих бюджетах та використовуватись органами місцевої влади для 

фінансування програм розвитку відповідних галузей виробництва. 

Частка ПДВ, яка залишатиметься у місцевих бюджетах, не повинна бути 

меншою, аніж розмір цього податку, який залишається товаровиробникам уна-

слідок дії спеціального режиму справляння ПДВ. 

Важливим аргументом на користь нашої пропозиції є такий факт. У 2013 

– 2014 рр. було призупинено фінансування з державного бюджету програми 

часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, що залу-

чаються сільськогосподарськими підприємствами. Натомість із місцевих  

бюджетів, ці програми продовжували фінансуватись, але обсяги фінансових 

ресурсів, якими оперують центральні органи державної влади та місцеві органи 

влади, є непорівнянними. Через фінансову обмеженість місцевих бюджетів на 

фінансування програм розвитку сільського господарства виділяються незначні 

суми, що обмежує можливості управлінь агропромислового розвитку відповід-

них державних адміністрацій щодо державної підтримки галузево підпорядко-

ваних їм підприємств.  

Значна концентрація фінансових ресурсів, а отже, й повноважень щодо їх 

використання в «руках» органів центральної влади зумовлює низьку ефектив-

ність їх використання. 

Як відомо, часткова компенсація вартості кредитних ресурсів відбувається 

на підставі конкурсного відбору, процедура якого дуже часто не враховує потреби 
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малих і середніх сільськогосподарських підприємств. Прийняття рішення про пе-

реможців конкурсного відбору проводиться в Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України, а не на місцях, що призводить до виплат бюджетних ком-

пенсацій і так ефективно працюючим підприємствам, переважно переробної галу-

зі. Таким чином втрачається ефективність даної бюджетної програми, оскільки 

кошти спрямовуються не на підтримку пропорційного розвитку галузі, а в ручно-

му режимі перерозподіляються між «своїми» підприємствами. 

Передача повноважень та фінансових ресурсів місцевим органам влади, за-

провадження прозорої системи компенсації вартості кредитних ресурсів дадуть 

поштовх для підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств і як наслідок, появи нових робочих місць, розвитку сільської місцевості тощо.  

Законодавство вимагає від сільськогосподарських підприємств викорис-

товувати ПДВ, акумульований згідно зі спеціальним режимом оподаткування, 

за чітко визначеним цільовим призначенням. Ці кошти використовуються пере-

важно на придбання оборотних активів та оновлення основних засобів. 

Зміна напряму акумуляції коштів, наприклад на фінансування програми 

часткової компенсації вартості кредитних ресурсів, збереже кінцевий напрям їх 

цільового використання, оскільки позики залучаються сільськогосподарськими 

підприємствами, залежно від строковості, на фінансування операційних витрат 

та на придбання основних засобів.  

З боку сільськогосподарських підприємств такі зміни можуть викликати 

певний негатив, але, оскільки ми говоримо про загальнодержавний податок, 

передумовою його використання повинен бути державницький підхід, в основу 

якого потрібно покласти прозорий механізм доступу сільськогосподарських  

підприємств до фінансових ресурсів (рис. 3.1). 

У свою чергу за наявності достатніх фінансових ресурсів управління  

агропромислового розвитку АПК зможуть стимулювати розвиток сільськогос-

подарських підприємств. Так, критеріями доступу до бюджетних коштів мо-

жуть бути: придбання елітного насіння, безумовне використання засобів догля-
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ду та захисту рослин згідно з технологією виробництва, страхування врожаю, 

придбання високопродуктивних порід худоби тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Перспективна схема використання місцевими бюджетами ПДВ  

для фінансування програм розвитку агропромислового виробництва
*
. 

*
Джерело: розроблено автором. 

 

Обов’язковою умовою використання бюджетних коштів на розвиток сіль-

ського господарства повинна стати пропорція розподілу коштів між підприємс-

твами АПК. Ми вважаємо, що не більше ніж 30 % коштів, спрямованих на дер-

жавну фінансову підтримку агропромислового виробництва, повинні отримати 

великі підприємства і підприємства переробної галузі та 70 % – малі й середні 

сільськогосподарські підприємства.  
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Запропонована нами схема дасть змогу вирішити такі питання: 

- уникнути спірних моментів з міжнародними фінансовими інституція-

ми щодо використання спеціального режиму справляння ПДВ; 

- посилити фінансові можливості місцевих бюджетів щодо державної 

фінансової підтримки сільського господарства; 

- надавати державну фінансову підтримку сільськогосподарським під-

приємствам, які найбільше її потребують; 

- забезпечити розподіл коштів у межах регіону для забезпечення його 

пропорційного розвитку; 

- забезпечити опосередковане збереження цільового використання кош-

тів через механізми використання бюджетних коштів. 

Водночас ми вважаємо, що частина коштів може використовуватись для 

фінансування заходів, які СОТ зараховує до «зеленої скриньки» та співфінансу-

вання спільних проектів територіальних громад і європейських інституцій, 

спрямованих на розвиток сільської місцевості. 

Державні витрати в межах “зеленої скриньки” можуть здійснюватись у 

таких напрямах [129]: 

– наукові дослідження, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, ін-

формаційно-консультаційне обслуговування; 

– ветеринарні та фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів харчу-

вання; 

– сприяння збуту сільгосппродукції, у тому числі збирання, обробка та 

поширення ринкової інформації; 

– удосконалення інфраструктури (будівництво шляхів, електромереж, ме-

ліоративних споруд), за винятком операційних витрат на її утримання; 

– утримання стратегічних продовольчих запасів, внутрішня продовольча 

допомога; 

– забезпечення гарантованого доходу сільгоспвиробникам, удосконалення 

землекористування тощо; 

– підтримка доходів виробників, не пов'язана з видом і обсягом виробниц-

тва; 
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– сприяння структурній перебудові сільськогосподарського виробництва; 

– охорона навколишнього середовища; 

– програми регіонального розвитку. 

Таким чином, в Україні об’єктивною необхідністю є суттєві зміни в сис-

темі державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. До-

водиться зважати на брак коштів для забезпечення потреб агровиробників у 

бажаних ними обсягах. Тому повинні бути визначені пріоритети у спрямуванні 

коштів, які враховують вимоги забезпечення продовольчої безпеки країни, со-

ціальну значущість окремих категорій сільгосппідприємств. 

 

 

3.2 Удосконалення фінансового забезпечення з позицій підвищення 

фінансової стійкості підприємства 

 

Сільськогосподарські підприємства, формуючи джерела фінансування 

операційної діяльності, виходять з власних можливостей та обирають конкрет-

ну форму фінансово-кредитного забезпечення: самофінансування, кредитуван-

ня, бюджетне фінансування.  

Фінансово-кредитне забезпечення операційної діяльності не може спира-

тись лише на якусь одну її форму. Вибір форми фінансово-кредитного забезпе-

чення або їх поєднання дуже часто залежить від розміру сільськогосподарсько-

го підприємства та його фінансових можливостей.  

Малі та середні вітчизняні сільськогосподарські підприємства переважно 

використовують таку послідовність форм фінансово-кредитного забезпечення 

операційної діяльності: 

 

 

Великі сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, враховуючи 

власні можливості, схему фінансово-кредитного забезпечення будують за дещо 

іншими принципом: 

самофінансування бюджетне фінансування кредитування + + 
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Така відмінність випливає з того, що великі товаровиробники мають  

значно кращі можливості (фінансові, майнові) щодо залучення кредитних ресу-

рсів, а отже, й бюджетних – для часткової компенсації відсоткової ставки, аніж 

малі та середні.  

Важливим джерелом фінансування операційної діяльності є залучені 

джерела, тобто фінансові ресурси, які формуються на підприємствах унаслідок 

особливостей проведення розрахунків, тобто короткострокові зобов’язання (без 

короткострокових кредитів): нормальна перехідна кредиторська заборгованість, 

податкові платежі, термін сплати яких не настав, тощо.  

Таке джерело великою мірою використовується малими сільськогосподар-

ськими підприємствами, що дає змогу їм уникати використання дорогих кредит-

них ресурсів і створює ілюзію їх діяльності на засадах самофінансування. 

Ми вважаємо, що поєднання форм фінансово-кредитного забезпечення на 

підприємстві повинно спиратись на модель взаємозв’язку між фінансовою стій-

кістю і потребою в дофінансуванні операційної діяльності (рис. 3.2), що є інди-

відуальною для кожного підприємства. При цьому необхідно сформувати ефек-

тивну систему державної підтримки сільськогосподарських підприємств, яка 

базуватиметься на їх виробничих можливостях і залежатиме від їх розміру. 

Для оцінки рівня фінансової стійкості визначають відповідні коефіцієнти, 

які порівнюють з нормативним значенням. Наприклад, нормативне значення 

коефіцієнта автономії становить > 0,5, тобто власні джерела фінансування по-

винні становити не менше ніж 50 % від загального обсягу джерел фінансування 

господарської діяльності підприємства. Ми вважаємо, що залежно від розміру 

підприємства ця величина може суттєво коливатись. Для великого підприєм-

ства коефіцієнт автономії в розмірі 0,6 не становить загрози, а для малого сіль-

ськогосподарського підприємства таке значення коефіцієнта може нести певні 

ризики. 

 

самофінансування бюджетне фінансування кредитування + + 
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Рис. 3.2. Модель взаємозв’язку між фінансовою стійкістю і потребою  

в дофінансуванні операційної діяльності
*
. 

*
Джерело: узагальнено автором. 

 

Більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств лише міні-

мальну потребу у фінансових ресурсах намагається покривати за рахунок пози-

чених ресурсів, тоді як в економічно розвинутих країнах ситуація протилежна. 

Мінімальні потреби у фінансових ресурсах покриваються за рахунок власних 

ресурсів, а основна потреба фінансується з позичених джерел.  

Така відмінність виникає тому, що доступність кредитних ресурсів в 

Україні та економічно розвинутих країнах суттєво відрізняється. Для вітчизня-

ної банківської системи характерною є висока ціна кредитних ресурсів, а від-

шкодування частини їх вартості є незначним. Саме це є основною передмовою 

обмеженого використання кредитних ресурсів вітчизняними сільськогосподар-

ськими підприємствами.  
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Виходячи з фінансових можливостей сільськогосподарських підприємств, 

необхідно передбачити для них декілька сценаріїв фінансово-кредитного забез-

печення операційної діяльності. 

У процесі формування оптимального сценарію фінансово-кредитного за-

безпечення операційної діяльності сільськогосподарських підприємств доціль-

но застосувати SWOT-аналіз, як метод, перевагою якого є те, що він дає змогу 

одночасно дослідити фактори внутрішнього та зовнішнього середовища об’єкта 

дослідження. Використання інструментарію SWOT-аналізу для оптимізації 

джерел фінансування операційної діяльності дозволить визначити сильні сто-

рони внутрішнього середовища і посилити їх, а також окреслити слабкі та їх 

мінімізувати. Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища створює 

переваги в розробці стратегії залучення фінансових ресурсів та організації вза-

ємовідносин із державними органами (табл. 3.4). 

Фінансове забезпечення малих та низькорентабельних сільськогосподар-

ських підприємств повинно ґрунтуватися на чіткій взаємодії товаровиробників 

з місцевими органами влади. Це зумовлюється обмеженими можливостями ви-

користання власних ресурсів для фінансування операційної діяльності та незна-

чними шансами низькоприбуткових сільськогосподарських підприємств на 

отримання кредитних ресурсів. За таких умов надзвичайно важливим джерелом 

фінансування операційної діяльності слугуватимуть бюджетні асигнування. 

Виділення бюджетних коштів повинно виступати складовою реалізації регіона-

льної програми розвитку сільського господарства. 

Ми вважаємо, що в цьому разі перевагу необхідно надавати не прямим 

формам державної фінансової підтримки товаровиробників, а опосередкованим, 

тобто фінансуванню програм, реалізація яких матиме кумулятивний ефект. Ви-

ділення бюджетних асигнувань має здійснюватися насамперед під проекти в 

рамках реалізації регіональних програм розвитку сільського господарства. Міс-

цеві органи влади виступатимуть при цьому не суб’єктами фінансово-

кредитного забезпечення, а суб’єктами фінансово-кредитного регулювання. 
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Таблиця 3.4 

Вплив фінансово-кредитного забезпечення на операційну діяльність  

сільськогосподарських підприємств 

 МОЖЛИВОСТІ «O» - OPPORTUNITIES ЗАГРОЗИ «T» - THREATS 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

1. Нівелювання сезонності виробництва.  

2. Використання інструментів фінансо-

вого ринку. 

3. Покращання фінансового стану. 

4. Доступ до кредитних ресурсів і 

державних дотацій. 

5. Підвищення ефективності виробницт-

ва за рахунок збалансування джерел 

фінансування. 

 

1. Відсутність стабільної законо-

давчо-правової бази.  

2. Недостатній рівень або відсут-

ність бюджетного фінансування 

програм державної фінансової 

підтримки. 

3. Складний механізм доступу до 

наявних бюджетних ресурсів та 

«ручне управління» ними. 

4. Фінансування програм держав-

ної фінансової підтримки за за-

лишковим принципом. 

 ПЕРЕВАГИ «S» - STRENGTH НЕДОЛІКИ «W» - WEAKNESS 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

1. Формування оптимальної структури 

джерел фінансування та їх раціональне 

використання. 

2. Забезпечення фінансовими ресурсами 

процесу безперервності виробництва. 

3. Дотримання технологій виробництва. 

4. Державна фінансова підтримка галу-

зі. 

5. Пільговий режим оподаткування. 

1. Вплив сезонності та біологічно-

го процесу на можливості форму-

вання фінансових ресурсів. 

2. Обмеженість власних джерел 

фінансування.  

3. Висока вартість позичених 

ресурсів. 

4. Жорсткі заставні вимоги. 

 

Нерозкритий потенціал у фінансуванні операційної діяльності сільсько-

господарських підприємств мають кредитні спілки. Перевагою кредитної спіл-

ки є її наближеність до позичальника, що спрощує процес надання кредитних 

ресурсів, недоліком – вища, ніж у комерційних банків, вартість кредитних ре-

сурсів.  

Подолання цієї проблеми можливе через розширення дії програми част-

кової компенсації вартості кредитних ресурсів на кредитні спілки. Виділення 

коштів державного бюджету на фінансування цієї програми потребуватиме 

внесення змін у чинне законодавство. Тому програму часткової компенсації  
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відсоткової ставки за кредитами, що надаються сільськогосподарським підпри-

ємствам кредитними спілками, повинні взяти на себе місцеві бюджети.  

Таке відшкодування повинно проводитись об’єктивно, відкрито та на 

конкурсній основі. Для цього необхідно створити електронний ресурс, де пуб-

лічно відображатиметься інформація про умови надання компенсації, перелік 

кредитних спілок, залучених до реалізації програми, та інформація про позича-

льників. Це допоможе уникнути корупційної складової під час прийняття  

регіональними управліннями агропромислового розвитку рішень щодо виплати 

компенсацій. 

За умови відсутності дієвого ринку землі та невисокої прибутковості малі 

сільськогосподарські підприємства відчувають гостру проблему у забезпеченні 

кредиту на фоні низької кредитоспроможності підприємства. Без належного 

забезпечення або гарантування фінансово-кредитні установи відмовляють това-

ровиробникам у виділенні кредитних ресурсів, а це призводить до незабезпече-

ності оборотними активами, порушення технології виробництва продукції сіль-

ського господарства і, як наслідок, низької прибутковості малих сільськогоспо-

дарських підприємств. Тобто утворюється так зване замкнуте коло. 

Тому ще одним напрямом удосконалення кредитного забезпечення малих 

сільськогосподарських підприємств може стати формування регіональними ор-

ганами влади фондів гарантування та страхування залучених кредитів. 

Джерелом формування фінансових ресурсів для створення таких фондів 

можуть бути кошти місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, фінансово-

кредитних установ, гранти європейських та міжнародних фінансових інститу-

цій. 

Світовий досвід вказує на те, що дієвим учасником фінансово-кредитного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників виступають кредитні 

кооперативи. Так, у Франції кредитні кооперативи, так звані каси, функціону-

ють на місцевому, регіональному та національному рівнях. Об’єднання таких 

кас утворює кооперативні банки, які є основними кредиторами аграрного сек-

тору країни. 
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Трирівневою є також система кооперативних банків у Німеччині. На міс-

цевому рівні вони представлені кредитними спілками. Особливістю їх діяльно-

сті є універсальний характер надання позичок. Державні банки також фінансу-

ють сільськогосподарських товаровиробників, зокрема через систему ощадних 

кас та Сільськогосподарський рентний банк. 

Кредитні спілки, кооперативи – це ті структури, які мали б ефективно 

конкурувати з банківськими установами, оскільки є наближеними безпосеред-

ньо до позичальників і можуть застосовувати до них індивідуальний підхід. 

На жаль, в Україні «реально працюючих сільських кредитних спілок, 

створених членами особистих селянських і фермерських господарств для кре-

дитного самообслуговування виробництва, практично одиниці. Не функціонує 

жодного кооперативного сільськогосподарського банку» [115, c. 61]. 

Таким чином, ми вважаємо, що на місцевому рівні необхідно розвивати 

кредитну кооперацію, як конкурентну банківському кредитуванню сільськогос-

подарських підприємств. 

Завданням місцевих органів влади є формування умов для створення та 

ефективного функціонування кредитних спілок, кооперативів, зокрема: 

- передбачення в місцевих бюджетах коштів на фінансування програми 

часткової компенсації вартості кредитних ресурсів, які надаються кредитними 

спілками сільськогосподарським товаровиробникам; 

- формування фондів гарантування та страхування кредитних ризиків; 

- часткова фінансова участь у кредитному об’єднанні з можливістю пере-

уступлення частки в статутному капіталі; 

- фінансування просвітницьких заходів, консультативних послуг тощо; 

- залучення грантів міжнародних фінансових інституцій. 

Як уже зазначалось, сезонність та вплив біологічного процесу на вироб-

ництво продукції сільського господарства вимагають залучення додаткових фі-

нансових ресурсів у галузь. Найшвидшим способом залучення таких коштів є 

банківське кредитування. Але висока вартість банківських кредитів та неефек-

тивна процедура відшкодування частини їх вартості зумовлює необхідність 
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пошуку альтернативних джерел фінансово-кредитного забезпечення операцій-

ної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Низький розвиток кредитної кооперації не дозволяє небанківським фінан-

сово-кредитним установам скласти належну конкуренцію банкам. Не набула 

широкого розповсюдження й вексельна форма фінансування операційної діяль-

ності сільськогосподарських підприємств. Вищезазначене зумовлює необхід-

ність створення нових інструментів залучення кредитних ресурсів у сільського-

сподарське виробництво. Серед таких ми можемо виділити аграрні розписки. 

Система використання аграрних розписок передбачена в Україні згідно з чин-

ним законодавством [130], однак ще практично не функціонує.  

Аграрна розписка являє собою товаророзпорядчий документ, що фіксує 

безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити пос-

тавку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначе-

них у ньому умовах [130]. 

Суб’єктами взаємовідносин за аграрною розпискою виступають боржник 

і кредитор. Боржником визнається особа, яка видає аграрну розписку для офор-

млення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції 

або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах.  

Кредитором є фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, по-

слуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за догово-

ром, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наді-

ляючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також 

фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпис-

кою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений за-

коном. 

Вітчизняні аграрні розписки є аналогом запроваджених у 1994 р. в Брази-

лії кредитних інструментів CPR – Cedula de Produto Rural. Позитивний досвід 

Бразилії вказує на те, що за цим механізмом у вітчизняне сільське господарство 

додатково може бути залучено до 15 млрд грн. 
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Аграрні розписки можуть видавати особи, які мають право власності на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування 

такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва 

сільськогосподарської продукції, у двох формах – товарній та фінансовій.  

Чинним законодавством визначено, що товарна аграрна розписка – це аг-

рарна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною 

розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, 

якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою. У 

свою чергу фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює 

безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визнача-

ється за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на 

сільськогосподарську продукцію у визначених кількості та якості [130]. 

Гарантією виконання божником своїх зобов’язань перед кредитором є за-

става урожаю майбутнього періоду або періодів. Механізм використання аграр-

них розписок відображено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Механізм використання аграрних розписок.
*
 

*
Джерело: згруповано автором. 

 

Позитивним для сільськогосподарських підприємств від використання 

аграрних розписок є: 

- оперативне залучення позичених ресурсів; 
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- здешевлення позичених джерел фінансування операційної діяльності; 

- гарантований збут виробленої продукції; 

- використання якісного посівного (посадкового) матеріалу та дотримання 

технології виробництва в контексті моніторингу виробничої діяльності креди-

тором. 

До недоліків належать: 

- додаткові витрати на роботу експертної установи; 

- можливі фінансові втрати внаслідок фіксації вартості виробленої про-

дукції; 

- страхування ризику невиконання зобов’язань перед кредитором за його 

вимогою. 

Розвиток сільськогосподарських підприємств, збільшення обсягів опера-

ційної діяльності безпосередньо залежать від їх фінансових можливостей. На 

сьогодні більшість сільськогосподарських підприємств відчуває проблему з ви-

користанням як власних джерел фінансування господарської діяльності, так і 

залучених.  

Серед власних джерел фінансування інвестиційної діяльності основними 

для сільськогосподарських підприємств залишаються частина прибутку та амо-

ртизаційні відрахування. Аналіз економічної літератури та розрахунки, прове-

дені у другому розділі роботи, дають підстави для висновку, що власні джерела 

фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарськими підприємства-

ми використовуються не за цільовим призначенням. 

Амортизаційні відрахування надходять на підприємство у складі доходу 

(виручки) від реалізації товарів, робіт і послуг та знаходять своє відображення у 

реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. У свою чергу реальних, так зва-

них «живих», грошей, акумульованих у вигляді амортизаційних відрахувань 

підприємство не має. Тому дуже часто спостерігається ситуація, коли за бухга-

лтерськими даними підприємство накопичило мільйони гривень, а на рахунку 

має незначні суми грошових коштів. 
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Про цільове призначення амортизаційних відрахувань можна говорити 

лише в контексті залучення підприємством довгострокових позик на потреби 

розвитку виробництва. Для погашення таких позик використовуватимуться 

грошові надходження підприємства, а отже, потенційно – амортизаційні відра-

хування. Схожа ситуація є й з використанням частини прибутку, що використо-

вується для рефінансування. 

Інвестиції в розвиток виробництва, диверсифікацію видів діяльності 

сприятимуть росту основної, а отже операційної діяльності підприємства. В 

контексті нашого дослідження ми розглядаємо можливості інвестування у роз-

виток виробництва не шляхом внесення засновниками внесків у статутний ка-

пітал, а формування механізмів акумулювання грошових коштів банківських 

установ, державних інституцій, іноземних інвесторів тощо. 

Зрозуміло, що першим кроком у вирішенні цього питання є формування 

прозорої нормативно-правової бази, дерегуляція, подолання корупції. 

Згідно зі світовим рейтингом інвестиційної привабливості, складеним 

компанією BDO International Business Compass спільно з Гамбурзьким інститу-

том світової економіки, Україна посіла в ньому 89-те місце з 174 [178]. Тому 

значних надходжень іноземних інвестицій нині очікувати не варто. Реальний 

розвиток сільськогосподарських підприємств можна забезпечити з використан-

ням бюджетних ресурсів під певні інвестиційні проекти, у вигляді інвестицій-

них кредитів.  

Ми вважаємо, що для стимулювання ефективного використання бюджет-

них коштів під час залучення необхідно дотримуватись принципів співфінансу-

вання інвестиційних проектів та поворотності (поверненості) бюджетних  

ресурсів.  

Інвестиційні кредити пропонуються вітчизняними банківськими устано-

вами, але для більшості сільськогосподарських підприємств залишаються недо-

ступними (табл. 3.5). 

Огляд пропозицій окремих вітчизняних банківських установ щодо інвес-

тиційного кредитування вказує на те, що без певних компенсаційних виплат з 

http://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/
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боку держави або формування сприятливих умов залучення інвестиційних кре-

дитних ресурсів сільськогосподарські підприємства не спроможні будуть вико-

ристовувати таку форму кредитування власного розвитку. 

Таблиця 3.5 

Характеристика умов надання інвестиційних банківських кредитів
*
 

Назва банківської установи 

Інвестиційний кредит 

термін 

надання, 

міс. 

відсоткова ставка, 

% 

початковий 

(власний) 

внесок, % 

застава  

UAH USD/EUR 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК» 
36-84    + 

АТ «ОТП БАНК» до 60 від 21,0 від 14,5 від 25 % + 

ПАТ «КРЕДОБАНК» до 120 від 22,0 від 7,5 від 20-30 % + 

ПАТ «UniCredit Bank» 60-84 26,0 12,5 від 25 % + 

ПАТ АКБ «Львів» до 60 25,0 11,0 від 30 % + 

ПАТ «ВіЕс Банк» 60-84 25,0 13,0 від 40 % + 
*
Джерело: веб-сайти банківських установ. 

 

Інвестиційні кредити пропонуються банківськими установами на трива-

лий термін – до семи років, а перший (обов’язковий) внесок коливається в ме-

жах 20 – 30 відсотків. Це можна зарахувати до переваг інвестиційного кредиту-

вання сільськогосподарських підприємств. До недоліків віднесемо високу від-

соткову ставку інвестиційних кредитів як у вітчизняній, так і в іноземній валю-

ті, а також потребу у заставі ліквідного майна (гарантуванні, поручительстві) та 

додаткових витратах, пов’язаних зі страхуванням кредитних зобов’язань і спла-

тою комісій банку. 

Попри значну потребу в інвестиційних ресурсах, сільськогосподарські  

підприємства практично не звертаються до банківських установ за отриманням 

зазначених позик, оскільки не спроможні сплатити високу їх вартість. 

У свою чергу банківські установи з обережністю підходять до довгостро-

кового кредитування сільськогосподарських підприємств. Ми погоджуємося з 

твердженням М.Г. Дмитренка, що банки, які надають кредити аграрному секто-

ру, несуть значні інвестиційні та кредитні ризики. Ці ризики насамперед 

пов’язані з ризиком застави, виробничим ризиком. Заставою в аграрному сек-
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торі може виступати майбутній урожай або матеріально-технічна база (основні 

засоби, які задіяні у виробничому процесі). Ризик застави пов’язаний з ризиком 

зниження ліквідності. Враховуючи сезонність виробництва та природно-

кліматичні умови, реалізація майбутнього врожаю може не забезпечити необ-

хідну суму для повернення позикових коштів, що може бути пов’язано з низь-

кою закупівельною ціною продукції аграрного сектору. Основні засоби, які за-

діяні в аграрному виробництві, мають велику зношеність, що у свою чергу не 

дозволяє використовувати їх як заставу. Виробничий ризик в аграрному секторі 

пов’язаний з вирощуванням аграрної продукції. У цьому разі він виникає з не-

отриманням тих обсягів урожаю, які були заплановані, або обсягів вирощуван-

ня великої рогатої худоби та інших видів продукції тваринництва для реалізації 

на м'ясо і молочні продукти. 

Ми вважаємо, що держава повинна створити сприятливі умови для залу-

чення інвестиційних кредитів, які зазвичай є довгостроковими, за такими на-

прямами: 

– відшкодовувати частину відсоткової ставки за інвестиційними кредита-

ми; 

– виступати гарантом погашення частини інвестиційного кредиту; 

– законодавчо передбачити компенсатори для комерційних банків у разі 

надання сільськогосподарським підприємствам канікул зі сплати відсотків за 

кредитами; 

– фінансово сприяти здешевленню процедури страхування інвестиційних 

кредитів; 

– покривати частину витрат сільськогосподарських підприємств зі сплаті 

тіла кредиту за умови регулярного виконання ними зобов’язань перед комер-

ційними банками протягом календарного року. 

Запропоновані нами заходи повинні стимулювати сільськогосподарські 

підприємства ефективно використовувати позичені кошти та гарантувати ефек-

тивне вкладення бюджетних ресурсів. 
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На рис. 3.4 схематично відображено порядок взаємовідносин між органа-

ми державної влади та суб’єктами інвестиційного кредитування сільськогоспо-

дарських підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Перспективна схема інвестиційного кредитування  

сільськогосподарських підприємств.
*
 

*
Джерело: власна розробка автора. 

 

Інвестиційне кредитування буде ефективним, якщо здійснюватиметься на 

інноваційних засадах. Враховуючи високу вартість сучасної сільськогосподар-

ської техніки та технологій інвестиційно-інноваційний розвиток можуть дозво-

лити собі агрохолдинги та великі сільськогосподарські підприємства, що засно-

вані із залученням іноземного капіталу або мають доступ до ринку зовнішніх 

запозичень, які характеризуються дешевими кредитними ресурсами, зокрема 

довгостроковими. 

Для гарантування продовольчої безпеки, збереження рівноваги на аграр-

ному ринку, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств держава повинна створити передумови для 

розвитку товаровиробників в усіх сегментах аграрного виробництва. 
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Запропонована нами модель якраз і має це за мету. Водночас ми проти 

необдуманого використання бюджетних ресурсів, використання бюджету як 

джерела фінансування винятково поточної діяльності. Ми вважаємо, що осно-

вою надання бюджетного фінансування повинен бути факт розвитку вироб-

ництва, ефективність діяльності, які спираються на галузевий характер вироб-

ництва. 

Додатковий поштовх інвестиційне кредитування сільськогосподарських 

підприємств отримає, якщо запропоновану модель буде доповнено фінансово-

кредитними відносинами з лізинговими компаніями, використанням коштів 

програми часткової компенсації складної сільськогосподарської техніки вітчиз-

няного виробництва.  

 

 

3.3 Напрями підвищення ефективності фінансового забезпечення 

операційної діяльності підприємств 

 

Удосконалення фінансового забезпечення необхідно проводити в кон-

тексті розуміння взаємозалежності між джерелами фінансування операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Ефективна та зручна система 

кредитного забезпечення, а також дієва державна фінансова підтримка зумов-

люватимуть підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських під-

приємств, а отже, й їх можливості для самофінансування. 

У комплексі джерел фінансування вагоме значення мають прямі бюджет-

ні асигнування, оскільки принципи їх реалізації ґрунтуються на ефективності 

використання бюджетних коштів, яка вимірюється, зокрема, приростом сільсь-

когосподарського виробництва. 

Ми вважаємо, що регіональні управління агропромислового розвитку не-

обхідно наділити значно більшими повноваженнями щодо фінансування діяль-

ності сільськогосподарських підприємств, підкріпивши це відповідними джере-

лами фінансових ресурсів. 
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Регіональні управління більш наближені до сільськогосподарських това-

ровиробників, ознайомлені з їх проблемами та можливостями. За центральними 

ж органами влади варто залишити функції макроекономічного планування та 

контролю за діяльністю регіональних управлінь. 

Це допоможе забезпечити найкраще використання прямих платежів для 

здійснення національних стратегічних цілей, у тому числі цілей сталого розвит-

ку сільського господарства, сільських територій, зокрема у сфері продовольчої 

безпеки, підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності агро-

продовольчого сектору, а також охорони навколишнього середовища. 

Запропоновані рішення забезпечать ефективне й раціональне використан-

ня наявних бюджетних ресурсів для забезпечення реструктуризації і модерніза-

ції сільськогосподарського виробництва. Цього можна досягти завдяки особли-

вій підтримці активних, малих і середніх підприємств, які мають реальний шанс 

для розвитку в умовах глобалізації ринків і зміни споживчих очікувань.  

Україні доцільно розпочати процес підготовки вітчизняного сільського 

господарства до вступу нашої країни до ЄС та повною мірою використовувати 

можливості бюджету для платежів, пов’язаних із виробництвом. Регіональні 

управління агропромислового розвитку зможуть використовувати сформовані 

ресурси на підтримку як сектору тваринництва, так і виробництва сільськогос-

подарських культур, ягід, овочів відкритого ґрунту, льону тощо.  

При цьому, плануючи фінансування за галузями виробництва, необхідно 

враховувати місце розташування сільськогосподарських підприємств. Так, на-

приклад, сільськогосподарські підприємства, розташовані в приміській зоні, 

повинні отримувати бюджетні асигнування на розвиток таких галузей, як моло-

чне скотарство, вирощування овочів відкритого й закритого ґрунту, ягідництво 

тощо. 

За допомогою такої форми фінансування процес реструктуризації цих се-

кторів відбуватиметься більш стійко, ресурси використовуватимуться повною 

мірою, будуть забезпечені різноманітність сільськогосподарського виробництва 

в усіх регіонах країни та відтворення земельних ресурсів. 
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Змінюючи чинні механізми державної фінансової підтримки сільськогос-

подарських підприємств, необхідно передбачати, передусім, розвиток малого та 

середнього бізнесу в галузі сільського господарства. 

У другому розділі роботи ми зазначали, що в структурі пільгових креди-

тів, наданих сільськогосподарським підприємствам Львівської області, понад 

75 % припадає на кредити, надані банком «Південний». Ці кредити отримали 

лише два підприємства: переробної галузі – цукровий завод, а також виробник 

сільськогосподарської продукції, який сконцентрований на вирощуванні сиро-

вини для цього заводу. Тобто проглядається певне агрохолдингове об'єднання, 

яке офіційно не оформлене в єдину структуру. 

Остаточне рішення про відшкодування частини вартості кредитних ресурсів 

приймає конкурсна комісія в Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України на підставі даних регіональних управлінь агропромислового розвитку. 

Аналіз економічної літератури, розрахунки наведені в другому розділі 

роботи, вказують на те, що під час виділення бюджетних ресурсів на часткову 

компенсацію вартості пільгових кредитів використовується «ручний режим» їх 

розподілу. 

Тому ми вважаємо, що законодавчо необхідно закріпити норму розподілу 

бюджетних ресурсів, які спрямовуються на пільгове кредитування підприємств 

аграрного сектору, у такій пропорції: 65 – 70 % – для сільськогосподарських 

підприємств, 30 – 35 % – підприємств переробної галузі.  

Це дасть змогу спрямувати бюджетні ресурси для потреб підприємств, які 

найбільше їх потребують, а не для підприємств переробної галузі, які мають 

достатній рівень кредитоспроможності. 

Таким чином, ми пропонуємо здійснити такі напрями реформування 

форм державної підтримки, реалізацію та фінансування яких необхідно  

перекласти на місцеві органи влади, з передачею їм необхідних джерел фінан-

сування. 

По-перше, відповідно до положень нового регулювання, тобто в контексті 

фінансової децентралізації, надання пільгових кредитів з місцевих бюджетів 
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необхідно обмежити малими і середніми сільськогосподарськими підприємст-

вами, що відповідає потребам соціально-економічного розвитку регіонів. Дер-

жавну фінансову підтримку великих сільськогосподарських підприємств, під-

приємств переробної галузі, агрохолдингів доцільно здійснювати за рахунок 

спеціальних фондів державного бюджету. 

Необхідно сформувати чіткі критерії відповідності сільськогосподарських 

підприємств умовам конкурсного відбору та обмежити можливості впливу на 

результати роботи конкурсних комісій, зокрема завдяки шляхом використанню 

загальнодоступних інформаційних ресурсів. 

По-друге, фінансово підтримувати розвиток виробничої кооперації на се-

лі. За цим напрямом державна фінансова підтримка повинна спрямовуватись на 

часткову компенсацію ставок за інвестиційними кредитами, що залучаються 

новоствореними кооперативними об’єднаннями, та кредитами на фінансування 

виробничої діяльності – для вже існуючих виробничих кооперативів. 

Фінансову підтримку розвитку виробничої кооперації держава може здій-

снювати також і на засадах співфінансування перспективних проектів, зокрема 

на умовах поворотності вкладених ресурсів. 

Розвиток виробничої кооперації, безумовно, покращить фінансові можли-

вості сільськогосподарських підприємств, загострить конкуренцію між вироб-

никами, що позитивно вплине на якість виробленої продукції.  

Ще одним перспективним напрямом використання бюджетних коштів є 

фінансування інвестицій у створення або розширення підприємств молодих  

фермерів. 

Такий вид допомоги полягатиме в частковому погашенні тіла кредиту, 

спрямованого для придбання засобів виробництва сільськогосподарського при-

значення з метою створення нового або розширення діючого підприємства мо-

лодими фермерами. Тобто на таку допомогу можуть розраховувати люди, вік 

яких на дату подачі заявки на не перевищує 40 років та які мають відповідні 

навички і кваліфікацію, а також вперше розпочинають діяльність у галузі сіль-

ськогосподарського виробництва. 
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Така форма державної фінансової підтримки дуже поширена у країнах 

Європи. Зокрема, у Польщі молодий фермер може розраховувати на інвести-

ційний кредит для започаткування сільськогосподарського підприємства. Сума 

кредиту складає до 90 % від інвестицій в сільськогосподарське підприємство, 

але не більше 5 млн злотих, що на сьогодні становить понад 1,2 млн доларів. 

При цьому обсяг державної допомоги становить до 60 % від суми кредиту, 

але не більше еквівалента 70 тисяч євро, що перераховується за середнім обмін-

ним курсом на дату виплати допомоги. Така сума виплачується у два етапи: 

- перший внесок 80 % допомоги – за пред'явленням квитанцій за придба-

ні, наприклад, землі сільськогосподарського призначення; 

- другий внесок – після 5 років з дати укладення кредитного договору, за 

умови, що кредит не був погашений. 

Для отримання допомоги необхідно: 

- подати заяву щодо отримання кредиту під інвестиційний план, реалізація 

якого повинна початися в перші дев’яти місяців укладення кредитного договору, 

- підтвердити професійну кваліфікацію в галузі сільського господарства 

відповідним сертифікатом або дипломом. 

Особи, які не мають відповідної професійної кваліфікації в галузі сільсь-

кого господарства, отримують право на виплату допомоги, якщо вони беруть на 

себе зобов'язання протягом трьох років з дати укладення кредитного договору 

здобути відповідні навички та знання.  

Особливої уваги потребують заходи з відновлення сільськогосподарсько-

го виробництва, втраченого внаслідок дії природних або інших чинників непе-

реборного характеру.  

Дієвим засобом відшкодування втрат, спричинених стихійним лихом, є 

страхування. На сьогодні вітчизняні сільськогосподарські підприємства прак-

тично не страхують власне майно, втрату врожаю або інші цінності. Однією з 

причин цього є недостатність фінансових ресурсів. Крім того, існує певний ча-

совий лаг між моментом настання страхового випадку та виплатою страхового 

відшкодування. Навіть за умови страхування, наприклад, урожаю озимих зер-
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нових культур у разі настання страхового випадку сільськогосподарське під-

приємство проходить відповідну процедуру взаємовідносин зі страховою ком-

панією, перш ніж отримає страхове відшкодування.  

Сума страхового відшкодування дійсно компенсує частину витрат на від-

новлення виробництва, але сільськогосподарське підприємство змушене буде 

дотримуватись технологічних вимог вирощування сільськогосподарських куль-

тур та віднайти додаткові джерела фінансування робіт, допоки страхова компа-

нія не виконає своє зобов’язання за угодою страхування майна. Фактично на 

певну площу сільськогосподарських угідь підприємство понесе подвійну суму 

витрат.  

З огляду на це, важливим є запровадження проектів, пов’язаних з віднов-

ленням виробництва на сільськогосподарських підприємствах, які зазнали по-

шкоджень, зумовлених несприятливими погодними умовами. Доцільно надати 

можливість сільськогосподарським підприємствам, які зазнали втрат, що ви-

кликані посухою, градом, негативними наслідками зимового періоду, весняни-

ми заморозками, повенями тощо, отримувати допомогу у вигляді субсидій на 

часткову компенсацію вартості кредитів для відновлення виробництва і фінан-

сування відновної вартості основних засобів.  

Таку підтримку доцільно здійснювати, якщо сума втрат від стихійних лих 

перевищуватиме 30 % від середньорічного обсягу виробництва продукції сіль-

ського господарства (або конкретного виду сільськогосподарської продукції) за 

попередні три роки. 

Якщо сума збитку буде меншою за зазначений обсяг, часткова компенса-

ція відсоткової ставки за кредитами, наданими на відновлення виробництва, 

може виплачуватись за наявності невикористаних коштів, передбачених на ці 

потреби. 

Обсяг допомоги у вигляді субсидування відсоткових ставок для віднов-

лення виробництва не повинен перевищувати 70 % втраченого доходу або 80 % 

від втрати вартості основних засобів, що використовуються для сільськогоспо-

дарської діяльності. 
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Під пільгове кредитування в такому разі підпадатимуть витрати підпри-

ємства, що представляють собою різницю між сумою збитків, визначених комі-

сією, та витрат, понесених у зв'язку з виникненням збитку, і сумою компенсації, 

передбаченої за договором страхування (за його наявності) та доходом від лік-

відації пошкодженого майна. 

Розмір відсоткової ставки, яка буде відшкодовуватись державою, необ-

хідно прив’язати до факту укладання угоди страхування урожаю сільськогос-

подарських культур, тварин, рухомого та нерухомого майна тощо. Це сприяти-

ме розвитку культури страхування сільськогосподарських ризиків. 

За основу необхідно взяти частку вартості кредитних ресурсів, яка від-

шкодовується в поточному році згідно з програмою часткової компенсації від-

соткових ставок за кредитами, наданими банківськими (або іншими фінансово-

кредитними) установами сільськогосподарським підприємствам. 

Така частка при пільговому кредитуванні витрат, пов’язаних з відновлен-

ням виробництва, становитиме 150 % суми компенсації, але не вище розмірів, 

передбачених кредитними договорами, для підприємств, які на момент пошко-

дження або втрати майна мали укладені угоди страхування хоча б від одного 

виду ризику принаймні на 50 % сільськогосподарських культур або на, щонай-

менше, 50 % поголів'я худоби. 

За умови відсутності угод страхування сума компенсації становитиме 

50 % від розміру компенсації, передбаченого при пільговому кредитуванні 

сільськогосподарських підприємств.  

Проблему для сільськогосподарських підприємств можуть становити пи-

тання обслуговування короткострокових кредитів під виробничі потреби, якщо 

в господарській діяльності підприємств виникатимуть форс-мажорні обставини. 

До таких обставин можна зарахувати стихійні лиха, тривалу хворобу по-

зичальника (для фермерських господарств), розкрадання майна і худоби, каран-

тини, хвороби та падежі, а також випадки, що випливають з макроекономічних 

умов і політики, такі як економічна криза або втрата ринків. 
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Сільськогосподарські підприємства, які залучили пільгові кредити, тобто 

кредити, частину вартості яких відшкодовує держава, повинні заручитись її  

підтримкою в обслуговуванні таких кредитів за умови виникнення форс-

мажорних обставин. 

Суть такої підтримки може зводитись до питання гарантування державою 

подальшої виплати компенсації за пільговим кредитом за умови пролонгації 

короткострокових позик, надання банком кредитних канікул на сплату тіла 

кредиту за умови сплати відсотків за ним тощо. Це дозволить сільськогоспо-

дарським підприємствам зменшити негативні наслідки впливу форс-мажорних 

обставин на їх діяльність. 

Така практика широко використовується в країнах Європейського Союзу. 

Наприклад, сьогодні найсерйознішою загрозою для сільськогосподарського ви-

робництва в Польщі є введення російського ембарго на поставку сільськогос-

подарської продукції та необхідність вжиття фермерами відповідних заходів з 

переорієнтації на інші ринки збуту. Ця ситуація, безсумнівно, впливає на падін-

ня продажів і, як наслідок, погіршення фінансового стану товаровиробників. 

Досить часто це супроводжується проблемами з поверненням пільгових креди-

тів, які субсидуються Агентством з реструктуризації та модернізації сільського 

господарства (ARiMR). 

ARiMR пропонує низку варіантів допомоги сільськогосподарським підп-

риємствам з погашення кредитів, проблеми зі сплати яких виникли внаслідок 

вищезазначених обставин. 

Розраховувати на такий механізм підтримки сільськогосподарське під-

приємство може, якщо [196]:  

- банківська установа погоджується пролонгувати сплату основного боргу 

і відсотків, якщо це зазначено в договорі кредиту, термін сплати яких ще не 

минув; 

- продовжено термін кредиту понад установлений у договорі, за умови, 

що це передбачено в чинній кредитній угоді і ця інформація доводиться до ві-

дома Агентства. 
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Також Агентство передбачає фінансування заходів з продовження термі-

нів довгострокових кредитів до повного погашення їх сум з відсотками ще на 

три роки (залежно від кредитної лінії цей період може сягати 11 або 18 років), 

але в разі контрактів, укладених після 1 травня 2007 р. максимальна сума суб-

сидій, яка визначена в кредитній угоді, може бути збільшена до розміру, що не 

перевищує загального обсягу допомоги, так званої інтенсивної допомоги.   

Збільшення максимального обсягу допомоги не стосується кредитів із субсидо-

ваних відсоткових ставок, які ґрунтуються на принципах мінімальної допомоги. 

Додатково, через введення торгових обмежень, які випливають з торгово-

го ембарго, введеного Росією, або які можуть з'явитися внаслідок інших обме-

жень у торгівлі, запроваджена була останнім часом можливість призупинення 

через банк, за пропозицією позичальника, погашення основної суми кредиту. У 

такому разі сплата відсотків за кредитом за позичальника здійснюється Агентс-

твом строком не більше двох років з моменту призупинення банківських виплат 

основної суми кредиту. Агентством, у період призупинення банківських виплат 

основної суми кредиту, відсоткова ставка за позичальника сплачується [196]: 

- за кредитними угодами, укладеними до 30.04.2007 р. – згідно з умовами, 

визначеними в угоді; 

- за кредитними угодами, укладеними після 30.04.2007 р. – зменшується 

сума компенсації, передбачена в угоді. 

Крім того, якщо цих заходів недостатньо, позичальник має право за зго-

дою з банком, який надав позику, здійснити такі дії: 

- змінити напрям виробництва, визначений у бізнес-плані та передбаче-

ний кредитним договором, 

- продати майно, придбане за рахунок позики; 

- тимчасово припинити свою діяльність або використання кредитних ре-

сурсів з причин, незалежних від позичальника. Протягом цього періоду ком-

пенсації не надаються, а вже надані не повертаються. Відновлення виробництва 

або обслуговування кредиту позичальником є передумовою відновлення випла-
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ти компенсацій за відсотки за кредитом відповідно до умов кредитного догово-

ру. 

Важливою проблемою у залученні сільськогосподарськими підприємст-

вами кредитних ресурсів є відсутність необхідної застави. Навіть за умови дос-

татнього рівня кредитоспроможності банківські установи можуть відмовити 

позичальникам у наданні позики, оскільки останні не мають належної застави 

або поручительства. Ми вважаємо за необхідне запровадити механізм гаранту-

вання регіональними управліннями агропромислового розвитку повернення ма-

лими та середніми сільськогосподарськими підприємствам отриманих ними по-

зик у повному обсязі та своєчасно.  

Відповідна гарантія може бути надана сільськогосподарським підприємс-

твам, якщо вони відповідають низку вимог, зокрема: 

1) уклали відповідну угоду з регіональним управлінням агропромислово-

го розвитку; 

2) не можуть виконати належні процедури банківської застави; 

3) відповідають вимогам банку до рівня кредитоспроможності, тобто бу-

дуть здатні погасити кредит з відсотками в межах термінів, зазначених у кре-

дитній угоді; 

4) не мають заборгованості зі сплати податків та внесків на соціальне за-

безпечення і не мають жодних невиконаних зобов'язань перед управлінням аг-

ропромислового розвитку за попередні періоди. 

Гарантії можуть бути надані управлінням агропромислового розвитку ро-

змірі до 70 % від обумовленої суми кредиту, але не більше 2,0 млн грн. Гаран-

тія не передбачатиме покриття витрат на сплату відсотків, комісій та інших 

платежів, що підлягають сплаті банку, а також будь-які інші витрати, передба-

чені вимогами банку. 

Загальна сума участі управлінням агропромислового розвитку при піль-

говому кредитуванні сільськогосподарських підприємств, що надається одній 

юридичній особі, не може перевищувати в 3 млн. грн (у тому числі 2 млн грн 

під гарантії). 
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Якщо сільськогосподарське підприємство забезпечене порукою або га-

рантією, наданою управлінням агропромислового розвитку, то воно зобов’язане 

узгоджувати отримання наступних позик з управлінням до моменту повного 

погашення гарантованої позики. 

Управління агропромислового розвитку може стягувати з позичальника 

безповоротно одноразову плату за надання гарантії чи поручительства для пок-

риття витрат, пов’язаних з проведенням зазначеної операції. Розмір такої плати 

може коливатись від 0,1 до 0,3 % від суми гарантії. 

Заявка на отримання гарантії подається сільськогосподарським підприєм-

ством в управлінням агропромислового розвитку з обґрунтуванням потреби та 

цільового використання кредиту та, за необхідності, бізнес-плану. Сформована 

при управлінні агропромислового розвитку комісія протягом 10 робочих днів 

розглядає подану зі супровідними документами заявку та протягом трьох днів 

повідомляє позичальника про результат розгляду. Акцептована комісією заявка 

передається підприємству або за його згоди безпосередньо до банківської уста-

нови. 

Порядок подання заявки на гарантію або поручительство такий: 

1) укладання між банком і позичальником попереднього кредитного до-

говору. Тобто банк видасть кредит після підтвердження управлінням агропро-

мислового розвитку надання позичальнику гарантії або поручительства; 

2) звернення позичальника до управління агропромислового розвитку з 

подачею відповідних супровідних документів. 

Управління може вимагати подання додаткових документів і пояснень. 

Документи повинні бути представлені в Агентство у вигляді оригіналів або ко-

пій, завірених в установленому порядку. Заявки, подані в зазначеному порядку, 

розглядаються управлінням протягом 10 – 30 днів (залежно від місяця подання 

документів) з моменту представлення необхідних документів. 

Комісія управління агропромислового розвитку перш ніж прийняти рі-

шення щодо надання гарантії або поруки, оцінює ризики неповернення пози-

чальником кредитних ресурсів. Гарантія або поручительство не надається, якщо 
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аналіз показує, що позичальник, чиї зобов'язання повинні бути покриті гаранті-

єю, не зможе виконати зобов’язання, передбачені кредитною угодою. 

Такий механізм дозволить посилити позиції сільськогосподарських під-

приємств на кредитному ринку та полегшить доступ до кредитних ресурсів.  

У разі невиконання сільськогосподарським підприємством умов кредит-

ного договору та стягнення з гаранта відповідним сум коштів управління агро-

промислового розвитку може виставляти законні вимоги про стягнення зазна-

чених сум з позичальника, у тому числі в рамках його реорганізації, ліквідації 

чи банкрутства. 

Важливим завданням для держави є стимулювання розвитку та запрова-

дження нових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції для 

забезпечення високої її якості. 

Без державної підтримки, зокрема часткового відшкодування вартості 

кредитів та створення вигідних умов кредитування, залучення необхідних кош-

тів під зазначені потреби є практично неможливим. 

До категорії пільгових кредитів за цим напрямом можуть бути віднесені 

вкладення, які дозволять досягти таких цілей: 

1) збільшення поставок товарів та забезпечення кращої адаптації до вимог 

ринку; 

2) поліпшення умов у сфері вимог до захисту тварин; 

3) підвищення ефективності виробництва, зокрема за рахунок зниження 

виробничих витрат; 

4) збереження або поліпшення умов у сфері вимог до захисту навколиш-

нього середовища; 

5) підвищення якості та маркетингових можливостей під час реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

6) поліпшення умов праці та ефективніше використання трудових ресур-

сів; 

7) створення ресурсної бази для енергетичних культур. 
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Пільговий кредит при цьому може спрямовуватись для фінансування та-

ких витрат сільськогосподарських підприємств: 

1) будівництво, реконструкція, ремонт у поєднанні з: 

а) модернізацією будівель або споруд, що використовуються для сільсь-

когосподарського виробництва, зберігання, підготовки сільськогосподарської 

продукції до продажу, у тому числі прямих продажів, з дотриманням у цих бу-

дівлях, приміщеннях вимог гігієни і санітарії; 

б) придбанням, монтажем технічного обладнання, витратами на ліквіда-

цію та утилізацію небезпечних матеріалів, за умови, що це передбачено проек-

тно-технічною документацією; 

2) придбання чи монтаж машин, приладів або обладнання, які використо-

вуються для сільськогосподарського виробництва, зберігання, підготовки сіль-

ськогосподарської продукції до продажу, зокрема сільськогосподарської техні-

ки, причепів, машин або обладнання для приготування, зберігання, очищення, 

сортування, калібрування й упакування сільськогосподарської продукції, ма-

шин і обладнання для приготування або зберігання кормів, машин або облад-

нання для напоювання тварин і подавальних пристроїв для збору і зберігання 

молока; 

3) посадка та догляд за багаторічними насадженнями, зокрема енергетич-

ними культурами; 

4) обладнання пасовищ або загонів для тварин, зокрема витрати на ого-

рожу; 

5) будівництво систем водопостачання, придбання і монтаж устаткування 

для очищення води, розподілу і зберігання води; 

6) придбання комп'ютерів та програмного забезпечення для полегшення 

бізнесу в галузі сільського господарства, у тому числі програм для бізнес-

планування, бухгалтерських програм тощо. 

Пільговий кредит може надаватись за умови реалізації зобов’язань, пов'я-

заних з впровадженням нових технологій виробництва продукції рослинництва 

і тваринництва, які дозволять забезпечити високу якість продукції порівнянно з 
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технологією, яка використовується сільськогосподарським підприємством, у 

тому числі: 

1) запровадження нових технологій у галузі тваринництва має забезпечи-

ти умови для утримання тварин відповідно до положень, передбачених вимога-

ми Європейського Союзу; 

2) придбання нової технології, зокрема нових машин або технічних при-

строїв для виробництва сільськогосподарської продукції, яка підвищить ефек-

тивність роботи сільськогосподарського підприємства або покращить техноло-

гічний процес; 

3) нова технологія виробництва передбачає використання більш продук-

тивних порід худоби з вищими стандартами або більш сприятливими характе-

ристиками, тим самим сприяючи отриманню більш вищої якості продукції. 

Головними перспективними напрямами щодо фінансового забезпечення 

розвитку аграрних підприємств є комплекс заходів з боку держави та банківсь-

кої системи, спрямованих на розвиток дієвого інтеграційного механізму взає-

модії з аграрним сектором економіки; збільшення обсягів фінансової підтримки 

підприємств АПК через застосування всіх можливих джерел для залучення ка-

піталу, у тому числі й іноземного. Ефективність державної фінансової підтрим-

ки аграрним підприємствам може бути досягнута, якщо бюджетні кошти виді-

лятимуться прозоро за прогнозованими, наперед інформованими напрямами на 

постійній довготерміновій основі та в точно передбачених обсягах [89]. 

Державна підтримка зазначених заходів дасть змогу досягти позитивного 

економічного ефекту, що гарантуватиме виконання принципу ефективності ви-

користання бюджетних коштів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У форматі непрямих методів державної фінансової підтримки розвитку 

сільського господарства в Україні широко використовується спеціальний ре-

жим справляння ПДВ. У контексті його вдосконалення вважаємо за доцільне 

запровадити оптимальну ставку ПДВ, яка повинна бути встановлена на такому 
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рівні, щоб сільськогосподарські підприємства мали змогу відшкодувати спла-

чений постачальникам товарів, робіт і послуг податковий кредит. На основі 

проведених у роботі розрахунків за даними сільськогосподарських підприємств 

Львівської області ми дійшли висновку, що оптимальною для них є ставка ПДВ 

у межах 8,7 %. Враховуючи коливання рентабельності за галузями основного 

виробництва вважаємо, що оптимальну ставку цього податку для сільськогос-

подарських товаровиробників доцільно встановити на рівні 10 %. Така ставка 

дала б змогу у 2014 р. додатково залишити в розпорядженні сільськогосподар-

ських підприємств Львівської області 562,3 млн грн. Саме таку суму ПДВ мож-

на було трансформувати з категорії податкових платежів у категорію фінансо-

вого результату. При цьому понад 87 % цієї суми припадає на виробництво 

продукції рослинництва. 

2. Використання SWOT-аналізу допомогло з’ясувати сильні сторони  

внутрішнього середовища підприємства і посилити їх, а також окреслити слабкі 

та їх мінімізувати. Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища ство-

рює переваги в розробці стратегії залучення суб’єктом господарювання фінан-

сових ресурсів та організації його взаємовідносин з державними органами. Се-

ред можливостей, які надає існуюча система фінансово-кредитного забезпечен-

ня операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, виділимо підви-

щення ефективності виробництва за рахунок збалансування джерел фінансу-

вання, серед загроз – складний механізм доступу до наявних бюджетних ресур-

сів та «ручне управління» ними. Недоліками є обмеженість власних джерел фі-

нансування, висока вартість позичених ресурсів, які певною мірою 

пом’якшуються державною фінансовою підтримкою галузі.  

3. Нерозкритим у сфері фінансового забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників є потенціал кредитних спілок. Перевагою таких є їх набли-

женість до позичальника, що дозволяє спростити процес надання кредитів. Не-

доліком є вища, ніж у комерційних банків, вартість кредитних ресурсів. Для 

усунення останнього доцільно поширити на кредитні спілки дію програми  

часткової компенсації відсоткових ставок при кредитуванні сільськогосподар-
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ських підприємств. Це дасть змогу посилити конкуренцію на кредитному рин-

ку, розширити базу формування фінансово-кредитних ресурсів та спростити їх 

залучення малими сільськогосподарськими підприємствами, оскільки кредитні 

спілки зазвичай здійснюють кредитування саме малих форм господарювання. 

4. Для переважної більшості сільськогосподарських підприємств склад-

ною проблемою є забезпечення позик ліквідною заставою. Тому ще одним на-

прямом удосконалення їх кредитного забезпечення може стати формування ре-

гіональними органами влади фондів гарантування та страхування залучених 

кредитів. Джерелом формування фінансових ресурсів для створення таких фон-

дів можуть бути кошти місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, фінансо-

во-кредитних установ, гранти європейських та міжнародних фінансових інсти-

туцій. У разі невиконання сільськогосподарським підприємством умов кредит-

ного договору та висунення до гаранта відповідних фінансових претензій 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації має змогу ви-

ставляти законні вимоги про стягнення зазначених сум з позичальника, у тому 

числі в рамках його реорганізації, ліквідації чи процедури банкрутства. 

5. Перспективною формою залучення додаткових джерел фінансування 

операційної діяльності сільськогосподарських підприємств можуть бути аграрні 

розписки, за яких гарантією виконання божником своїх зобов’язань перед кре-

дитором є застава урожаю майбутнього періоду або періодів. Позитивним для 

сільськогосподарських підприємств результатом використання механізму аг-

рарних розписок є: оперативне залучення позичених ресурсів; здешевлення по-

зичених джерел фінансування операційної діяльності; гарантований збут ви-

робленої продукції; використання якісного посівного (посадкового) матеріалу 

та дотримання технології виробництва в контексті моніторингу виробничої  

діяльності кредитором. Недоліки відповідного механізму, пов’язані з певними 

додатковими витратами і ймовірними фінансовими втратами, як очікується, бу-

дуть компенсовані значним обсягом додатково залучених у галузь коштів. 

6. Забезпечення реального розвитку сільськогосподарських підприємств 

вимагає використання фінансових ресурсів для зміцнення їх матеріально-
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технічної бази, виділення коштів під певні інвестиційні проекти. Інвестиційні 

кредити, що можуть бути запропоновані вітчизняними банківськими установа-

ми, для більшості сільськогосподарських підприємств залишаються малодо-

ступними через високу їх вартість. Тому держава повинна створити сприятливі 

умови для залучення інвестиційних кредитів, які зазвичай є довгостроковими, 

за допомогою реалізації таких заходів: відшкодовувати частину відсоткової 

ставки за інвестиційними кредитами; виступати гарантом погашення частини 

інвестиційного кредиту; законодавчо передбачити компенсатори для комерцій-

них банків за умови надання сільськогосподарським підприємствам канікул зі 

сплати відсотків за кредитами; фінансово сприяти здешевленню процедури 

страхування інвестиційних кредитів; покривати частину витрат сільськогоспо-

дарських підприємств зі сплати тіла кредиту за умови регулярного виконання 

ними зобов’язань перед комерційними банками протягом календарного року. 

7. Регіональні управління агропромислового розвитку доцільно наділити 

значно більшими повноваженнями щодо фінансування діяльності сільськогос-

подарських підприємств, підкріпивши це відповідними джерелами фінансових 

ресурсів. Ці органи наближені до сільськогосподарських товаровиробників, 

ознайомлені з їх проблемами та можливостями. За центральними ж органами 

влади варто залишити функції макроекономічного планування та контролю за 

діяльністю регіональних управлінь. 

8. У контексті фінансової децентралізації функцію надання права на 

отримання пільгових кредитів необхідно закріпити за місцевими бюджетами та 

обмежити малими й середніми сільськогосподарськими підприємствами, що 

відповідає потребам соціально-економічного розвитку регіонів. Серед перспек-

тивних напрямів використання бюджетних коштів виділимо підтримку інвести-

цій у створення або розширення підприємств молодих фермерів. Державну фі-

нансову підтримку великих сільськогосподарських підприємств та підприємств 

переробної галузі доцільно здійснювати за рахунок спеціальних фондів дер-

жавного бюджету. В усіх випадках повинні бути сформовані чіткі критерії від-

повідності сільськогосподарських підприємств умовам конкурсного відбору, 
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які  обмежують можливість впливу суб’єктивних чинників на результати робо-

ти конкурсних комісій. 

9. Важливим питанням є запровадження проектів, пов’язаних з віднов-

ленням виробництва на сільськогосподарських підприємствах, які зазнали втрат 

унаслідок несприятливих погодних умов. Доцільно надати змогу таким підпри-

ємствам отримувати допомогу у вигляді субсидій на часткову компенсацію ва-

ртості кредитів для відновлення виробництва і фінансування відновної вартості 

основних засобів. Відсоткову ставку, яка буде відшкодовуватись державою, не-

обхідно прив’язати до факту укладання угоди страхування врожаю сільсько-

господарських культур, тварин, рухомого та нерухомого майна тощо. Це сприя-

тиме розвитку культури страхування сільськогосподарських ризиків. 

10. Пропонується закріпити законодавчо норму розподілу бюджетних ре-

сурсів, які спрямовуються на пільгове кредитування підприємств аграрного  

сектору, у такій пропорції: 65 – 70 % – для сільськогосподарських підприємств, 

30 – 35 % – для підприємств переробної галузі. Це дасть змогу спрямувати бю-

джетні кошти для потреб підприємств, які найбільше їх потребують, а не для 

підприємств переробної галузі, у яких достатній рівень кредитоспроможності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні узагальнено теоретичні й методичні осно-

ви та подано науково обґрунтовані пропозиції з підвищення ефективності опе-

раційної діяльності сільськогосподарських підприємств через удосконалення їх 

фінансового забезпечення і кредитування. Проведені дослідження дають змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Фінансове забезпеченням операційної діяльності сільськогосподарсь-

ких   підприємств як економічна категорія являє собою сукупність економічних  

відносин підприємств з іншими суб’єктами господарювання, пов’язаних з фор-

муванням та використанням фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення   

ефективної господарської діяльності та розвитку підприємства, у межах чинних 

форм і методів державного регулювання економіки та сформованої фінансово-

кредитної інфраструктури. Формування фінансових ресурсів може відбуватись 

на засадах самофінансування, бюджетного фінансування та кредитування. 

2. За існуючих умов можливості більшості вітчизняних агровиробників 

здійснювати свою діяльність на засадах самофінансування є обмеженими. У 

структурі джерел фінансування сільськогосподарських підприємств Львівської 

області частка власних джерел скоротилася з 51 % у 2010 році до 32 % у 2014 

році, тобто фінансування їх операційної діяльності здійснюється значною мі-

рою за рахунок позичених та залучених джерел. Однак ці підприємства практи-

чно не залучають довгострокові позики, використовуючи позичені ресурси суто 

для фінансування операційної діяльності. У 2014 році кредитні ресурси залуча-

ло лише 16 сільськогосподарських підприємств Львівської області. Високою є 

вартість кредитних ресурсів, для зменшення якої запроваджено програму част-

кової компенсації відсоткової ставки за кредитами.  

3. Дослідження за даними сільськогосподарських підприємств Львівської 

області дало змогу з’ясувати особливості впливу залучення фінансових ресур-

сів на результати їх функціонування. Збільшення частки кредитів у загальних 

витратах підприємств стимулює зростання прибутку від реалізації сільськогос-
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подарської продукції, підвищення рівня її рентабельності. Однак не спостеріга-

ється чітко вираженого її впливу на формування обсягу виробництва та вируч-

ки від реалізації продукції з розрахунку на 100 га угідь, що відображає неефек-

тивність існуючої системи кредитного забезпечення сільськогосподарських пі-

дприємств. Між рівнем фінансування діяльності цих підприємств за рахунок 

власних коштів і обсягами виробництва ними сільськогосподарської продукції 

спостерігається зворотний зв’язок, що  підтверджує висновок про важливість 

залучення зовнішніх джерел фінансування їх операційної діяльності.  

4. Бюджетне фінансування операційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств здійснюють прямими та непрямими методами. У 2010 – 2014 рр. за 

рахунок прямого фінансування з державного та обласного бюджетів у сільське 

господарство Львівської області надійшло 258,9 млн грн. Спеціальний режим 

справляння ПДВ як непрямий метод дав змогу за цей період  додатково залучи-

ти для фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств області  

271,7 млн грн. Обсяг бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств, 

як загальний, так і основних його складових, протягом 2011 – 2014 рр. характе-

ризувався тенденцією до зменшення. У структурі загальних відповідних видат-

ків на розвиток сільськогосподарських підприємств області у 2014 р. кошти, 

залучені внаслідок використання  спецрежиму справляння ПДВ, становили 

51,2%, кошти з обласного бюджету – 7,3 %.  

5. Державні важелі впливу на стан фінансового забезпечення операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств потребують удосконалення. 

Уряд щороку звужує можливості підприємств галузі використовувати ПДВ як 

елемент непрямих методів державної фінансової підтримки. Тому необхідно 

скорегувати механізм справляння ПДВ у сільському господарстві таким чином, 

щоб регулююча дія цього податку реалізовувалась через його ставки. Оптима-

льна ставка ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників повинна бути 

встановлена на такому рівні, щоб підприємства галузі мали змогу відшкодувати 

сплачений  

постачальникам товарів, робіт і послуг податковий кредит. Розмір такої ставки 
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доцільно встановити на рівні 10 %. Зменшення ставки податку при сталих ціні 

реалізації та витратах на виробництво дасть змогу підвищити рентабельність 

виробництва, сформувавши таким чином більшу суму прибутку як власного 

джерела фінансування операційної діяльності підприємства.  

6. Удосконалення державних важелів впливу на фінансове забезпечення 

операційної діяльності сільськогосподарських підприємств повинно враховува-

ти можливості, які виникають унаслідок бюджетної децентралізації в Україні. У 

контексті такої децентралізації за умови відмови від спеціального режиму спра-

вляння ПДВ в галузі сільського господарства пропонуємо залишати частину 

ПДВ як загальнодержавного податку в розпорядженні місцевих бюджетів для 

фінансування програми часткової компенсації вартості кредитних ресурсів. Та-

ким чином, через пільгове кредитування вдасться зберегти цільове використан-

ня коштів, оскільки сума ПДВ, нагромаджена за спецрежимом, використову-

ється для цільового фінансування видатків, спрямованих на придбання оборот-

них активів та оновлення основних засобів. На удосконалення кредитного за-

безпечення малих сільськогосподарських підприємств буде спрямоване форму-

вання регіональними органами влади фондів гарантування та страхування залу-

чених кредитів. Джерелом формування фінансових ресурсів для створення та-

ких фондів можуть бути кошти місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, 

фінансово-кредитних установ, гранти європейських та міжнародних фінансових 

інституцій. 

7. Фінансове  забезпечення  операційної діяльності малих та низькорента-

бельних сільськогосподарських підприємств повинно базуватись на чіткій  

взаємодії товаровиробників з органами влади, передусім з місцевими. Це зумо-

влено обмеженими можливостями використання власних ресурсів для фінансу-

вання операційної діяльності та незначними шансами низькоприбуткових  

сільськогосподарських підприємств на отримання кредитних ресурсів. Виді-

лення бюджетних асигнувань повинно здійснюватись насамперед під проекти в 

рамках реалізації регіональних програм розвитку сільського господарства. Міс-
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цеві органи влади виступатимуть при цьому суб’єктами не фінансово-

кредитного забезпечення, а фінансово-кредитного регулювання.  

8. Доцільно передбачити можливість компенсації вартості кредитних  

ресурсів, отриманих сільськогосподарськими товаровиробниками не тільки в  

банках, а й в інших фінансово-кредитних установах, зокрема кредитних спіл-

ках. Часткова компенсація агровиробникам відсоткової ставки за кредитами, які 

надаються їм кредитними спілками або іншими кооперативними об’єднаннями  

фінансового профілю,  спростить доступ малих сільськогосподарських підпри-

ємств до кредитних ресурсів та загострить конкуренцію на кредитному ринку, а 

це позитивно позначиться на якості та вартості відповідних послуг. 

9. Управління фінансовими ресурсами повинно бути ефективнішим з по-

зицій забезпечення потреб відтворювального процесу. Операційна діяльність не 

може бути стабільно ефективною без інвестицій в оновлення матеріально-

технічної бази. Тому держава має створити сприятливі умови для залучення  

інвестиційних кредитів, які зазвичай є довгостроковими, за допомогою реаліза-

ції таких заходів: відшкодовувати частину відсоткової ставки за інвестиційними 

кредитами; виступати гарантом погашення частини інвестиційного кредиту; 

законодавчо передбачити компенсатори для комерційних банків за умови на-

дання сільськогосподарським підприємствам канікул зі сплати відсотків за кре-

дитами; фінансово сприяти здешевленню процедури страхування інвестиційних 

кредитів; покривати частину витрат сільськогосподарських підприємств зі 

сплати тіла кредиту за умови регулярного виконання ними зобов’язань перед 

комерційними  

банками протягом календарного року. 

10. Пропонується закріпити законодавчо норму розподілу бюджетних ре-

сурсів, які спрямовуються на пільгове кредитування підприємств аграрного се-

ктору, у такій пропорції: 65 – 70 % – для сільськогосподарських підприємств,  

30 – 35 % – для підприємств переробної галузі. Це дасть змогу спрямувати бю-

джетні кошти для потреб підприємств, які найбільше їх потребують, а не для 

підприємств переробної галузі з достатнім рівнем кредитоспроможності.   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Обсяги кредитування аграрних підприємств та вартість кредитних ресурсів в розрізі районів Львівської області
* 

Район 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення, +,- 
Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Середня 

ставка, % 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Середня 

ставка, % 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Середня 

ставка, % 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Середня 

ставка, % 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Середня 

ставка, % 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 
Ставка, % 

Бродівський  8340 21,5 560 18 20887 19 22316 18   -8340 -21,5 

Буський  19360 24 7734,5 19,6 6450 19 1250 20 800 17 -18560 -7 

Городоцький   400 24 950 16,5 100 23 150 22 200 21 -200 -3 

Дрогобицький  630 25 1500 17 5863 19,2    222 27 -408 2 

Жидачівський  600 25 180 19     5277 19 320 22 -280 -3 

Жовківський  5460 22 3045 18     750 20   -5460 -22 

Золочівський  7200 24         2500 23 1500 23 -5700 -1 

Кам’янка-Бузький  35840 24,5 21200 20 91004 22 18895 23 4600 18 -31240 -6,5 

Миколаївський  700 27 450 20     200 21 900 21 200 -6 

Мостиський  120 24              -120 -24 

Перемишлянський  3106 26,5 9616 18,3 9640 20 20180 19,7 4300 19 1194 -7,5 

Пустомитівський  10525 22 12345 18,1 3700 20,3 4675 21   -10525 -22 

Радехівський  61700 23 132800 17,8 203900 19 300000 19 418000 19 356300 -4 

Самбірський  3860 24 7830 16,5 13230 18,6    4400 18 540 -6 

Старосамбірський      280 18 740 23 300 20,5   0 0 

Сколівський  1250 24,5              -1250 -24,5 

Сокальський  13655 26,7 1720 18,5     2651 21,5 14500 20,1 845 -6,6 

Стрийський  5880 26,5 7500 17,8 6400 21,5 4700 19   -5880 -26,5 

Яворівський     2383 16          0 0 
*
Джерело: за даними Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 
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Додаток Б 

Місце кредитних ресурсів у фінансово-кредитному забезпеченні операційної діяльності  

сільськогосподарських підприємств Львівської області
* 

Район 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Витрати на 

виробництв-

во, тис. грн. 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Частка 

кредитних 

ресурсів у 

витратах 

на вироб-

ницт-во, % 

Витрати на 

виробництв-

во, тис. грн. 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Частка 

кредитних 

ресурсів у 

витратах 

на вироб-

ницт-во, % 

Витрати на 

виробництв-

во, тис.грн. 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Частка 

кредит-

них 

ресурсів у 

витратах 

на вироб-

ницт-во, 

% 

Витрати на 

виробництв-

во, тис. грн. 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Частка 

кредит-

них 

ресурсів у 

витратах 

на вироб-

ницт-во, 

% 

Витрати на 

вироб-

ництв-во, 

тис. грн. 

Сума 

кредиту, 

тис. грн 

Частка 

кредитних 

ресурсів у 

витратах на 

виробницт-

во, % 

Бродівський  82510,0 8340 10,1 80699,7 560 0,7 123138,7 20887 17,0 126106,4 22316 17,7 181210  - 0,0 

Буський  181947,0 19360 10,6 273913 7734,5 2,8 244916,4 6450 2,6 270413,4 1250 0,5 221729,3 800 0,4 

Городоцький  9637,1 400 4,2 13933,3 950 6,8 18486,5 100 0,5 28703 150 0,5 49015,6 200 0,4 

Дрогобицький 31647,2 630 2,0 23801,6 1500 6,3 18241,5 5863 32,1 18703,3 - 0,0 23366,9 222 1,0 

Жидачівський  40454,0 600 1,5 65170,6 180 0,3 126607,2 - 0,0 151825 5277 3,5 223337,7 320 0,1 

Жовківський  36686,8 5460 14,9 29709,4 3045 10,2 19945,9 - 0,0 76502,4 750 1,0 41810,4  - 0,0 

Золочівський  104529,7 7200 6,9 79412,4  - 0,0 110191,5 - 0,0 108877,4 2500 2,3 75112,3 1500 2,0 

Кам’янка-Бузький  106834,6 35840 33,5 165080,1 21200 12,8 245504,3 91004 37,1 356262 18895 5,3 379876 4600 1,2 

Миколаївський  11400,2 700 6,1 10178,6 450 4,4 15522,4 - 0,0 55866,2 200 0,4 60178,8 900 1,5 

Мостиський  2274,9 120 5,3 10859,9  - 0,0 17514,2 - 0,0 69197,8 - 0,0 70949,8  - 0,0 

Перемишлянський  23594,3 3106 13,2 32010,8 9616 30,0 41615,4 9640 23,2 49903,3 20180 40,4 75385,9 4300 5,7 

Пустомитівський  61598,0 10525 17,1 130161,3 12345 9,5 117053,4 3700 3,2 131434,8 4675 3,6 135057  - 0,0 

Радехівський  74841,8 61700 82,4 188762,2 132800 70,4 210017,7 203900 97,1 368900 300000 81,3 355454 418000 117,6 

Самбірський  5817,5 3860 66,4 19419,9 7830 40,3 4216,9 13230 313,7 8823,9 - 0,0 10443 4400 42,1 

Старосамбірський  1299,5 - 0,0 2007,4 280 13,9 1347 740 54,9 1974,4 300 15,2 578,2  - 0,0 

Сокальський  110750,8 13655 12,3 71157,7 1720 2,4 94738,4 - 0,0 100435,5 2651 2,6 109304,5 14500 13,3 

Стрийський  104531,8 5880 5,6 130105,8 7500 5,8 268040,5 6400 2,4 176390,7 4700 2,7 350927,9  - 0,0 

Яворівський  16708,2 - 0,0 22458,1 2383 10,6 46559,6 - 0,0 46290,7 - 0,0 52425,1  - 0,0 
*
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Львівській області та Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Дані для аналізу залежності між сумою кредиту в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь та рівнем рентабельності сільськогосподар-

ської продукції в сільськогосподарських підприємствах Львівської облас-

ті, 2014 

Район 

Обсяг кредиту в розраху-

нку на 100 га сільськогос-

подарських угідь, тис. 

грн., Х 

Рівень рентабельності 

сільськогосподарської 

продукції, %, 

У 

Бродівський  66,8 16,6 

Буський  17,8 5,3 

Городоцький   10,9 11,2 

Дрогобицький  128,4 9,8 

Жидачівський  7,1 -16,1 

Жовківський  39,6 15,5 

Золочівський  26,3 0,5 

Кам’янка-Бузький  106,9 21,4 

Миколаївський  5,7 22,8 

Мостиський  1,3 16,3 

Перемишлянський 80,8 26,8 

Пустомитівський  25,3 35,0 

Радехівський  480,2 43,6 

Самбірський  366,5 35,4 

Старосамбірський  73,3 8,6 

Сокальський  55,3 21,7 

Стрийський  71,2 -1,9 

Яворівський  108,3 -20,9 

 

Уx = 7,754+0,067x 

R = 0,507 
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Таблиця В.2 

Дані для аналізу залежності між сумою кредиту в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь та сумою прибутку в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області, 2014 

Район 

Сума кредиту в розраху-

нку на 100 га сільського-

сподарських угідь, тис. 

грн, 

Х 

Сума прибутку в розра-

хунку на 100 га сільсько-

господарських угідь, тис. 

грн, 

У 

Бродівський  66,8 154,0 

Буський  17,8 29,7 

Городоцький   10,9 166,1 

Дрогобицький  128,4 142,9 

Жидачівський  7,1 -161,5 

Жовківський  39,6 83,1 

Золочівський  26,3 2,7 

Кам’янка-Бузький  106,9 253,1 

Миколаївський  5,7 138,5 

Мостиський  1,3 121,4 

Перемишлянський  80,8 174,1 

Пустомитівський  25,3 153,1 

Радехівський  480,2 333,2 

Самбірський  366,5 184,6 

Старосамбірський  73,3 8,3 

Сокальський  55,3 161,2 

Стрийський  71,2 -78,5 

Яворівський  108,3 -496,9 
 

Уx = 32,598+0,498x 

R = 0,324 
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Таблиця В.3 

Дані для аналізу залежності між сумою кредиту в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь та виробництвом валової продукції в ро-

зрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських 

підприємствах Львівської області, 2014 

Район 

Сума кредиту в розрахун-

ку на 100 га сільськогос-

подарських  угідь, тис. 

грн,  

Х 

Валова продукція в роз-

рахунку на 100 га сільсь-

когосподарських угідь, 

тис. грн, 

У 

Бродівський  66,8 943,6 

Буський  17,8 510,2 

Городоцький   10,9 3069,4 

Дрогобицький  128,4 5613,4 

Жидачівський  7,1 1063,7 

Жовківський  39,6 1365,5 

Золочівський  26,3 1966,6 

Кам’янка-Бузький  106,9 690,2 

Миколаївський  5,7 1759,8 

Мостиський  1,3 974,2 

Перемишлянський  80,8 752,4 

Пустомитівський  25,3 650,6 

Радехівський  480,2 408,0 

Самбірський  366,5 11523,2 

Старосамбірський  73,3 3266,8 

Сокальський  55,3 2278,6 

Стрийський  71,2 3817,5 

Яворівський  108,3 3496,5 
 

Уx = 1636,400+8,791х 

R = 0,419 
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Таблиця В.4 

Дані для аналізу залежності між сумою кредиту в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь та грошовими надходженнями від реалізації 

продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у сільсько-

господарських підприємствах Львівської області, 2014 

Район 

Сума кредиту в розрахун-

ку на 100 га сільськогос-

подарських угідь, тис. грн, 

Х 

Грошові надходження в 

розрахунку на 100 га сіль-

ськогосподарських угідь, 

тис. грн, 

У 

Бродівський  66,8 1379,8 

Буський  17,8 633,3 

Городоцький   10,9 1843,1 

Дрогобицький  128,4 1777,4 

Жидачівський  7,1 1225,8 

Жовківський  39,6 811,7 

Золочівський  26,3 670,9 

Кам’янка-Бузький  106,9 1767,9 

Миколаївський  5,7 806,0 

Мостиський  1,3 1045,5 

Перемишлянський  80,8 920,4 

Пустомитівський  25,3 636,9 

Радехівський  480,2 1330,7 

Самбірський  366,5 723,7 

Старосамбірський  73,3 115,1 

Сокальський  55,3 983,9 

Стрийський  71,2 4468,2 

Яворівський  108,3 1984,7 
 

Уx = 1268,638+0,173x 

R = 0,023 
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Додаток Д 

Державна фінансова підтримка сільського господарства в розрізі адміністративних районів Львівської об-

ласті, тис. грн
* 

Район 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення, (+,-) 
Пряме 

фінан-

сування 

ПЛВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПЛВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПЛВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПЛВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПЛВ Разом 

Бродівський  2785,8 0,0 2785,8 2375,0 961,6 3336,6 0,0 684,7 684,7 0,0 426,8 426,8 -2785,8 426,8 -2359,0 

Буський  196,6 0,0 196,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 0,0 2128,0 2128,0 -196,6 2128,0 1931,4 

Городоцький  22,8 0,0 22,8 51,1 0,0 51,1 79,2 0,0 79,2 33,8 8,3 42,1 11,0 8,3 19,3 

Дрогобицький  177,1 2255,1 2432,2 622,4 1637,2 2259,6 231,6 2057,5 2289,1 80,0 3313,6 3393,6 -97,1 1058,5 961,4 

Жидачівський  0,0 0,0 0,0 22,5 899,7 922,2 114,5 1573,0 1687,5 107,5 48,0 155,5 107,5 48,0 155,5 

Жовківський  916,0 763,4 1679,4 17,1 744,7 761,8 377,1 0,0 377,1 323,5 355,7 679,2 -592,5 -407,7 -1000,2 

Золочівський  540,6 0,0 540,6 0,0 15952,9 15952,9 12,6 5458,7 5471,3 0,0 10726,8 10726,8 -540,6 10726,8 10186,2 

Кам’янка-

Бузький  
136,9 0,0 136,9 26,2 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -136,9 0,0 -136,9 

Миколаївський  0,0 418,0 418,0 0,0 469,9 469,9 0,0 452,4 452,4 0,0 231,0 231,0 0,0 -187,0 -187,0 

Мостиський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5103,8 5113,8 0,0 2883,9 2883,9 0,0 2883,9 2883,9 

Перемишлян-

ський  
670,6 0,0 670,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3415,1 3415,1 -670,6 3415,1 2744,5 

Пустомитів-

ський  
182,2 10081,2 10263,4 0,0 7322,2 7322,2 0,0 4546,7 4546,7 0,0 1496,4 1496,4 -182,2 -8584,8 -8767,0 

Радехівський  2613,8 0,0 2613,8 40,0 12768,4 12808,4 25,2 17658,4 17683,6 44,7 18253,6 18298,3 -2569,1 18253,6 15684,5 

Самбірський  1316,2 3174,5 4490,7 0,0 215,2 215,2 0,0 101,2 101,2 0,0 0,0 0,0 -1316,2 -3174,5 -4490,7 

Старосамбір-

ський  
12,0 0,0 12,0 77,0 0,0 77,0 50,0 22,0 72,0 283,1 2,0 285,1 271,1 2,0 273,1 

Сокальський  728,5 0,0 728,5 59,4 1040,1 1099,5 446,3 1173,8 1620,1 140,9 857,6 998,5 -587,6 857,6 270,0 

Стрийський  38794,0 0,0 38794,0 851,2 0,0 851,2 648,3 0,0 648,3 362,9 0,0 362,9 -38431,1 0,0 -38431,1 

Яворівський  0,0 168,5 168,5 5,6 74,9 80,5 65,5 1685,0 1750,5 43,1 0,0 43,1 43,1 -168,5 -125,4 

Всього  49761,2 23309,0 73070,2 4262,8 45580,1 49842,9 2060,3 43199,0 45259,3 1425,0 48610,7 50035,7 -48336,2 25301,7 -23034,5 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Додаток Е 

Державна фінансова підтримка виробництва продукції рослинництва в розрізі адміністративних районів 

Львівської області, тис. грн
* 

Район 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення, (+,-) 
Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Бродівський  2754,8 0,0 2754,8 2375,0 0,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2754,8 0,0 -2754,8 

Буський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2128,0 2128,0 0,0 2128,0 2128,0 

Городоцький  22,8 0,0 22,8 31,7 0,0 31,7 62,1 0,0 62,1 22,4 0,0 22,4 -0,4 0,0 -0,4 

Дрогобицький  0,0 230,3 230,3 0,0 291,6 291,6 0,0 706,7 706,7 0,0 2041,0 2041,0 0,0 1810,7 1810,7 

Жидачівський 0,0 0,0 0,0 11,5 127,0 138,5 0,4 284,0 284,4 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 

Жовківський  17,2 52,6 69,8 17,1 639,7 656,8 344,0 0,0 344,0 238,5 355,7 594,2 221,3 303,1 524,4 

Золочівський  0,0 0,0 0,0 0,0 15818,8 15818,8 0,0 5445,3 5445,3 0,0 10726,8 10726,8 0,0 10726,8 10726,8 

Кам’янка-

Бузький  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Миколаївський  0,0 398,8 398,8 0,0 417,4 417,4 0,0 452,4 452,4 0,0 231,0 231,0 0,0 -167,8 -167,8 

Мостиський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5069,9 5069,9 0,0 2863,8 2863,8 0,0 2863,8 2863,8 

Перемишлян-

ський  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3232,0 3232,0 0,0 3232,0 3232,0 

Пустомитів-

ський  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Радехівський  59,0 0,0 59,0 0,0 10776,4 10776,4 0,0 16144,0 16144,0 0,0 16855,0 16855,0 -59,0 16855,0 16796,0 

Самбірський  32,7 84,6 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,7 -84,6 -117,3 

Старосамбір-

ський  
0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сокальський  19,5 0,0 19,5 1,0 0,0 1,0 39,9 244,8 284,7 0,0 0,0 0,0 -19,5 0,0 -19,5 

Стрийський  1000,5 0,0 1000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1000,5 0,0 -1000,5 

Яворівський  0,0 102,4 102,4 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -102,4 -102,4 

Всього  3906,5 3841,3 7747,8 2496,7 31119,2 33615,9 496,4 30346,0 30842,4 266,4 41025,1 41291,5 -3640,1 37183,8 33543,7 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Додаток Ж 

Державна фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва в розрізі адміністративних районів  

Львівської області, тис. грн.
* 

Район 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення, (+,-) 
Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Пряме 

фінан-

сування 

ПДВ Разом 

Бродівський  0,0 0,0 0,0 0,0 961,6 961,6 0,0 684,7 684,7 0,0 426,8 426,8 0,0 426,8 426,8 

Буський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Городоцький  0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 19,4 17,1 0,0 17,1 11,4 8,3 19,7 11,4 8,3 19,7 

Дрогобицький  0,0 2024,8 2024,8 536,1 1345,6 1881,7 210,6 1350,8 1561,4 80,0 1272,6 1352,6 80,0 -752,2 -672,2 

Жидачівський 0,0 0,0 0,0 11,0 772,7 783,7 19,0 1289,0 1308,0 23,0 34,0 57,0 23,0 34,0 57,0 

Жовківський  898,8 710,8 1609,6 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -898,8 -710,8 -1609,6 

Золочівський  0,0 0,0 0,0 0,0 134,1 134,1 12,6 13,4 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кам’янка-

Бузький  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Миколаїв-

ський  
0,0 19,2 19,2 0,0 52,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,2 -19,2 

Мостиський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 33,9 43,9 0,0 20,1 20,1 0,0 20,1 20,1 

Перемишлян-

ський  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,1 183,1 0,0 183,1 183,1 

Пустомитів-

ський  
0,0 10081,2 10081,2 0,0 7322,2 7322,2 0,0 4546,7 4546,7 0,0 1496,4 1496,4 0,0 -8584,8 -8584,8 

Радехівський  237,4 0,0 237,4 0,0 1992,0 1992,0 25,2 1514,4 1539,6 44,7 1398,6 1443,3 -192,7 1398,6 1205,9 

Самбірський  1283,5 3089,9 4373,4 0,0 215,2 215,2 0,0 101,2 101,2 3,0 3,0 6,0 -1280,5 -3086,9 -4367,4 

Старосамбір-

ський  
0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 26,0 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сокальський  417,0 0,0 417,0 0,0 1040,1 1040,1 0,0 929,0 929,0 63,6 857,6 921,2 -353,4 857,6 504,2 

Стрийський  0,0 0,0 0,0 851,2 0,0 851,2 648,3 0,0 648,3 362,9 0,0 362,9 362,9 0,0 362,9 

Яворівський  6,6 66,1 72,7 0,0 74,9 74,9 65,5 1685,0 1750,5 43,1 0,0 43,1 36,5 -66,1 -29,6 

Всього  2926,7 19467,7 22394,4 1443,7 14460,9 15904,6 1008,3 12853,0 13861,3 631,7 7585,6 8217,3 -2295,0 -11882,1 -14177,1 
*
Джерело: за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Додаток З 

Напрями використання коштів обласного бюджету у 2015 році на ви-

конання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агропромис-

лового комплексу Львівської області на 2013–2015 роки (із змінами)
*
 

№ 

п/п 
Завдання Перелік заходів 

Сума, 

тис. грн 

1 
Підтримка та роз-

виток насінництва 

Часткова компенсація суб'єктам насінниц-

тва вартості добазового та базового насін-

ня сільськогосподарських культур   

200 

2 

Дотація на посів 

сільськогосподар-

ських культур 

Дотація сільськогосподарським підприєм-

ствам на посіви жита та гречки  300 

3 

Підтримка та роз-

виток органічного 

виробництва 

Часткова компенсація витрат з проведення 

сертифікації виробника органічної про-

дукції та виплата дотації за посівну площу 

до 100 га під органічне виробництво 

100 

4 

Підтримка галузі 

тваринництва та 

рибництва 

Часткова компенсація вартості витрат на 

проведення штучного осіменіння маточ-

ного поголів’я великої рогатої худоби, яка 

утримується в господарствах  населення  

гірських районів 

100 

Часткова компенсація суб'єктам господа-

рювання та фізичним особам, які утриму-

ють трьох і більше корів вартості племін-

них тварин великої рогатої худоби 

200 

Дотація за утримання корів молочного на-

пряму продуктивності фізичним особам, 

які утримують чотирьох і більше корів та 

сільськогосподарським підприємствам, які 

утримують від п'яти до тридцяти корів  

3000 

Часткове відшкодування суб'єктам госпо-

дарювання вартості рибопосадкового ма-

теріалу  

50 

5 

Розвиток сільсько-

господарської  

кооперації 

Часткове відшкодування вартості облад-

нання та інших матеріальних цінностей 

для сільськогосподарських кооперативів 

400 

6 

Кредитна підтрим-

ка виробників сіль-

ськогосподарської 

продукції 

Часткове відшкодування сільськогоспо-

дарським виробникам відсоткової ставки  

за залученими кредитами (позиками) в 

банківських установах чи  кредитних спі-

лках 

1650 

Усього на Комплексну програму 6000 
*
Джерело: http://www.loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/povidomlennya,%20RA,%20analiz% 

20vplYvu.rtf.   

http://www.loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/povidomlennya,%20%20RA,%20%20analiz%25
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Додаток И 

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз виявлення взаємозв’язку 

між факторними ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y) – обсяг виробницт-

ва продукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогоспо-

дарських угідь у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, 

2014 р. 

Район 

Державна фі-

нансова підт-

римка на 100 

га с.-г. угідь, 

тис. грн., Х1 

Сума кредиту 

на 100 га с.-г. 

угідь, тис. грн., 

Х2 

Грошові над-

ходження на 

100 га с.-г. 

угідь, тис. грн, 

Х3 

Валова проду-

кція на 100 га 

с.-г. угідь, 

тис.грн, 

Y 

Бродівський  9,3 66,8 1379,8 943,6 

Буський  1,5 17,8 633,3 510,2 

Городоцький   1,5 10,9 1843,1 3069,4 

Дрогобицький  162,1 128,4 1777,4 5613,4 

Жидачівський  3,1 7,1 1225,8 1063,7 

Жовківський  11,2 39,6 811,7 1365,5 

Золочівський  57,6 26,3 670,9 1966,6 

Кам’янка-Бузький  0,1 106,9 1767,9 690,2 

Миколаївський  4,0 5,7 806,0 1759,8 

Мостиський  21,0 1,3 1045,5 974,2 

Перемишлянський  8,8 80,8 920,4 752,4 

Пустомитівський  19,1 25,3 636,9 650,6 

Радехівський  27,6 480,2 1330,7 408,0 

Самбірський  60,1 366,5 723,7 11523,2 

Старосамбірський  18,6 73,3 115,1 3266,8 

Сокальський  7,6 55,3 983,9 2278,6 

Стрийський  118,2 71,2 4468,2 3817,5 

Яворівський  23,2 108,3 1984,7 3496,5 

По області  19,7 119,3 1190,3 1139,3 
 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,62880527 

R-квадрат 0,395396067 

Нормований R-квадрат 0,27447528 

Стандартная похибка 2230,34986 

Спостереження 19 
 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 48797617,95 16265872,65 3,269877 0,05073708 

Залишок 15 74616907,46 4974460,497   

Всього 18 123414525,4 

 

  
 

 Коефіцієнти 
Стандартна 

похибка 
t-статистика P-Значення 

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Нижні 
95,0% 

Верхні 
95,0% 

Y-пересічення 1425,770131 978,3725356 1,457287566 0,165653 -659,58156 3511,122 -659,582 3511,122 

Змінна X 1 33,92588731 14,61656069 2,32105815 0,034778 2,77142582 65,08035 2,771426 65,08035 

Змінна X 2 6,179762893 4,359330855 1,417594374 0,176747 -3,1119308 15,47146 -3,11193 15,47146 

Змінна X 3 -0,507852436 0,667921364 -0,760347644 0,458832 -1,9314931 0,915788 -1,93149 0,915788 
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Додаток К 

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз виявлення взаємозв’язку 

між факторними ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y) – сума фінансового 

результату від реалізації продукції сільського господарства в розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області, 2014 р. 

Район 

Державна фі-

нансова підт-

римка на 100 га 

с.-г. угідь, тис. 

грн, Х1 

Кредит на 

100 га с.-г. 

угідь, тис. грн, 

Х2 

Грошові надхо-

дження на 100 

га с.-г. угідь, 

тис. грн, 

Х3 

Фінансовий 

результат на 

100 га с.-г. 

угідь, тис. грн, 

Y 

Бродівський  9,3 66,8 1379,8 154,0 

Буський  1,5 17,8 633,3 29,7 

Городоцький   1,5 10,9 1843,1 166,1 

Дрогобицький  162,1 128,4 1777,4 142,9 

Жидачівський  3,1 7,1 1225,8 -161,5 

Жовківський  11,2 39,6 811,7 83,1 

Золочівський  57,6 26,3 670,9 2,7 

Кам’янка-Бузький  0,1 106,9 1767,9 253,1 

Миколаївський  4,0 5,7 806,0 138,5 

Мостиський  21,0 1,3 1045,5 121,4 

Перемишлянський  8,8 80,8 920,4 174,1 

Пустомитівський  19,1 25,3 636,9 153,1 

Радехівський  27,6 480,2 1330,7 333,2 

Самбірський  60,1 366,5 723,7 184,6 

Старосамбірський  18,6 73,3 115,1 8,3 

Сокальський  7,6 55,3 983,9 161,2 

Стрийський  118,2 71,2 4468,2 -78,5 

Яворівський  23,2 108,3 1984,7 -496,9 

По області 19,7 119,3 1190,3 129,6 
 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,419585522 

R-квадрат 0,17605201 

Нормований R-квадрат 0,011262412 

Стандартная похибка 178,5168102 

Спостереження 19 
 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 102138,7843 34046,26142 1,0683442 0,392028962 

Залишок 15 478023,7728 31868,25152   

Всього 18 580162,557 

 

  
 

 Коефіцієнти 
Стандартна 

похибка 
t-статистика P-Значення 

Нижні 

95% 

Верхні 

95% 

Нижні  

95,0% 

Верхні  

95,0% 

Y-пересічення 99,6647789 78,30876553 1,27271549 0,222493 -67,246403 266,5759608 -67,24640303 266,5759608 

Змінна X 1 -0,022981061 1,169906944 -0,019643494 0,9845867 -2,51657867 2,470616553 -2,516578674 2,470616553 

Змінна X 2 0,481811973 0,348920074 1,380866302 0,1875487 -0,26189356 1,225517503 -0,261893558 1,225517503 

Змінна X 3 -0,051192744 0,053460308 -0,957584146 0,3534532 -0,16514069 0,062755206 -0,165140693 0,062755206 
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Додаток Л 

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз виявлення взаємозв’язку 

між факторними ознаками (Х1-Х3) та результативною (Y) – рентабельність 

продукції у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, 2014 р. 

Район 

Державна фі-

нансова підт-

римка на 100 га 

с.-г. угідь, тис. 

грн, Х1 

Кредит на 100 

га с.-г. угідь, 

тис. грн, 

Х2 

Грошові надхо-

дження на 100 

га с.-г. угідь, 

тис. грн, 

Х3 

Рівень рентабе-

льності проду-

кції, % 

Y 

Бродівський  9,3 66,8 1379,8 16,6 

Буський  1,5 17,8 633,3 5,3 

Городоцький   1,5 10,9 1843,1 11,2 

Дрогобицький  162,1 128,4 1777,4 9,8 

Жидачівський  3,1 7,1 1225,8 -16,1 

Жовківський  11,2 39,6 811,7 15,5 

Золочівський  57,6 26,3 670,9 0,5 

Кам’янка-Бузький  0,1 106,9 1767,9 21,4 

Миколаївський  4,0 5,7 806,0 22,8 

Мостиський  21,0 1,3 1045,5 16,3 

Перемишлянський  8,8 80,8 920,4 26,8 

Пустомитівський  19,1 25,3 636,9 35,0 

Радехівський  27,6 480,2 1330,7 43,6 

Самбірський  60,1 366,5 723,7 35,4 

Старосамбірський  18,6 73,3 115,1 8,6 

Сокальський  7,6 55,3 983,9 21,7 

Стрийський  118,2 71,2 4468,2 -1,9 

Яворівський  23,2 108,3 1984,7 -20,9 

По області  19,7 119,3 1190,3 14,9 
 

Регресійна статистика 
Множинний R 0,616885186 0,419585522 

R-квадрат 0,380547332 0,17605201 

Нормований R-квадрат 0,256656799 0,011262412 

Стандартная похибка 14,12413827 178,5168102 

Спостереження 19 19 
 

Дисперсійний аналіз 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 1838,297235 612,7657451 3,0716417 0,059988574 

Залишок 15 2992,369228 199,4912819   

Всього 18 4830,666463 

 

  

 

 Коефіцієнти 
Стандартна 

похибка 
t-статистика P-Значення 

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Нижні  
95,0% 

Верхні  
95,0% 

Y-пересічення 15,27650397 6,195740507 2,465646188 0,0262223 2,070595738 28,48241219 2,070595738 28,48241219 

Змінна X 1 -0,03418748 0,092562305 -0,369345603 0,7170321 -0,231479363 0,163104402 -0,231479363 0,163104402 

Змінна X 2 0,070285286 0,027606338 2,545983694 0,0223754 0,01144377 0,129126802 0,01144377 0,129126802 

Змінна X 3 -0,005355216 0,004229746 -1,26608442 0,2247933 -0,014370706 0,003660275 -0,014370706 0,003660275 
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Додаток М 

Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Жовківського району 

Львівської області, 2012 р.
* 

Господарство 
Валюта 

балансу, 

тис. грн 

Власний 

капітал, 

тис. грн 

Кредитні ресурси,  

тис. грн 

Державна фінансова 

підтримка, тис. грн 

Дохід від реалізації продукції,  

тис. грн 

Витрати на виробництво продукції, 

тис. грн 

Фінансовий результат, 

тис. грн Площа с.-г. 

угідь, га коротко-

строкові 

довго-

строкові 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 
всього 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 
всього 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 
валовий чистий  

Жовківський ППР 13151,3 11804,0         742,4 599,0   698,2 552,2   84,2 0,0 522,0 

ПП Візенберг 328,4 161,8         164,8 14,7 150,1 145,1 10,7 146,8 19,7 5,5 128,0 

Агрофірма «Лан» 29749,1 26743,6 498,5   619,9 105,0 3079,6 2277,3 524,9 1941,1 868,0 1084,3 1138,5 1939,4 390,5 

ТзОВ «Агрофірма 

«Добросин» 
12941,0 6868,0         164,0   164,4 155,0   154,9 9,0 -2185,0 145,0 

КТ «Его» 30844,5 16338,9 11412,9       1854,6   1854,6 1800,6   1800,6 54,0 3381,7 36,0 

ТзОВ «Гомін» 4405,4 2526,1 1000,0       3089,7 3089,7   2482,1 2294,3   607,6 504,9 672,3 

ТзОВ «Кунин» 881,8 842,0     122,4   612,3 144,3   536,8 106,3   75,5 113,1 260,0 

ТзОВ «Агро фрутіка 

Бишків» 
8648,1 -3443,0   10537,0     7774,7 6549,9   6330,1 6501,0   1444,6 485,4 474,4 

ТзОВ «Агро-Лан» 4829,0 2545,0         3163,0 2021,0   3769,0 2407,4   -606,0 265,0 677,4 

ПП Кобрин 3017,0 2984,7   20,2 8,0   768,6 768,6   719,5 768,3   49,1 66,1 502,0 

ПП Хутір Новий 1277,2 750,3         568,5 50,5 518,0 513,3 48,5 464,8 55,2 54,7 132,0 

ПСГП Богдан 1094,4 931,2         1354,5 1354,5   1172,7 1232,1   181,8 40,1 250,5 

ТзОВ Джура 63,2 36,1         72,9 16,0 56,9 58,5 8,1 50,4 14,4 2,5 50,0 

ТзОВ Сварож 1747,0 -96,0 355,0       4415,8 3091,1 1324,7 4822,8 3376,0 1446,8 -407,0 -126,0 142,0 

Всього  112977,4 68992,7 13266,4 10557,2 750,3 105,0 27825,4 19976,6 4593,6 25144,8 18172,9 5148,6 2720,6 4547,4 4382,1 
*
Джерело: за даними управління агропромислового розвитку Жовківської РДА Львівської області. 
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Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Жовківського району 

Львівської області, 2013 р.
* 

Господарство  Валюта 

балансу, 

тис.грн. 

Власний 

капітал, 

тис.грн. 

Кредитні ресурси, 

тис.грн. 

Державна фінансова 

підтримка, тис.грн. 
Дохід від реалізації продукції, тис.грн. 

Витрати на виробництво продукції, 

тис.грн. 

Фінансовий результат, 

тис.грн. Площа с.-г. 

угідь, га корот-ві довго-ві рос-во тва-во всього рос-ва твар-ва всього рос-ва твар-ва валовий чистий  

Жовківський ППР 13533,4 11841,0         2367,7 2367,7   2116,3 2220,7   251,4 140,6 522,0 

ТзОВ «Данута» 3550,1 1736,0 84,0       7891,8   7891,0 7532,3   7714,7 359,5 202,4 67,0 

ТзОВ «Агрофірма 

«Добросин» 
8618,0 3256,0         1846,3 1663,2   2000,8 1879,4   -217,0 -1747,0 98,0 

ТзОВ «Агрітон» 66475,5 12355,9 375,3       65673,7 8666,1 52116,9 58236,0 7703,0 48238,0 7437,7 4901,6 676,0 

ТзОВ «Гомін» 5360,6 3053,5 1000,0       3082,9 2958,1   2701,5 2609,9   381,4 323,1 672,3 

ТзОВ «Західплемре-

сурс» 
4188,0 2356,0       195,9 1062,0   22,1 1093,0   23,1 -31,0 1,0 198,0 

ТзОВ «Агро фрутіка 

Бишків» 
6861,8 4907,4   11041,5 344,0   5953,7 5833,1 76,0 6181,2 7046,5 134,4 -227,5 -1463,5 473,4 

ТзОВ «Агро-Лан» 3013,0 1674,0         1146,0 1145,6 5,7 1279,0 1441,5 6,0 -133,0 48,0 613,0 

ПП Кобрин 2895,2 2822,5   70,6     1223,4 1223,4 77,3 1205,2 1276,8 55,5 18,2 99,6 458,6 

ПП Хутір Новий 1242,5 778,1         429,4 120,5 308,9 378,3 121,0 280,7 51,1 27,7 224,8 

ПСГП Богдан 1845,2 1752,2         1979,1 1979,1   1529,0 1550,6   450,1 291,3 219,0 

ТзОВ «Сварож» 1156,2 -164,0         4910,8   4910,8 4978,8   4978,8 -68,0 -68,0 142,0 

Всього  118739,5 46368,6 1459,3 11112,1 344,0 195,9 97566,8 25956,8 65408,7 89231,4 25849,4 61431,2 8272,9 2756,8 4364,1 
*
Джерело: За даними управління АПР Жовківської РДА Львівської області 
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Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Жовківського району 

Львівської області, 2014 р.
* 

Господарство  Валюта 

балансу, 

тис.грн. 

Власний 

капітал, 

тис.грн. 

Кредитні ресурси, 

тис.грн. 

Державна фінансова 

підтримка, тис.грн. 
Дохід від реалізації продукції, тис.грн. 

Витрати на виробництво продукції, 

тис.грн. 

Фінансовий результат, 

тис.грн. Площа с.-г. 

угідь, га корот-ві довго-ві рос-во тва-во всього рос-ва твар-ва всього рос-ва твар-ва валовий чистий  

Жовківський ППР 13780,0 11841,4         3134,0 3134,0   2926,3 3065,0   69,0 24,1 522,0 

ТзОВ «Данута» 4668,4 2534,4         1551,2 1101,2 450,0 1327,1 885,1 442,0 224,1 9,4 159,0 

ТзОВ «Агрофірма 

«Добросин» 
7882,0 2816,0         322,0 322,0   233,0 233,0   89,0 -440,0 98,6 

ТзОВ «Бутляр» 325,1 6,6         317,7 268,1 49,6 313,9 264,3 49,6 3,8 3,8 95,2 

ТзОВ «Гомін» 5783,8 3815,1 1000,0       5991,3 5991,3   5985,3 5968,1   60,2 443,7 672,3 

ТзОВ «Західплемре-

сурс» 
4204,0 2363,0       85,0 1008,0   8,4 1006,8   8,4 1,7 7,0 90,5 

ТзОВ «Агро фрутіка 

Бишків» 
8085,6 -11807,6   19232,9 233,7   9245,2 9245,2   7364,3 8738,0   1880,9 -6900,2 473,4 

ТзОВ «Агро-Лан» 6372,0 6044,0         2773,0 2773,3   1263,0 1426,1   1510,0 1792,0 613,0 

ПП Кобрин 3091,7 3023,6   70,6     1312,9 1312,9   1215,8 1327,2   97,1 86,6 458,6 

ПП Хутір Новий 1062,2 780,0         355,1 108,2 246,9 348,0 107,2 246,0 7,1 1,9 196,4 

ПСГП Богдан 2338,0 2073,0         1610,5 1610,5   1073,6 1064,0   536,9 171,2 207,4 

ТзОВ «Ваш Агро» 2404,7 1997,8     360,5   2558,2 2945,7 20,1 953,0 1025,1 6,9 2005,2 1973,4 274,0 

ТОВ «Лендком За-

хід» 
11987,0 2892,0         37114,2 37114,2   21637,9 21637,9   15476,8 2676,0 3741,0 

Всього  71984,5 28379,3 1000,0 19303,5 594,2 85,0 67293,3 65926,6 775,0 45648,0 45741,0 752,9 21961,8 -151,1 7601,4 
*
Джерело: За даними управління АПР Жовківської РДА Львівської області 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Розрахунок оптимальної ставки ПДВ для сільськогосподарських підпри-

ємств Львівської області при реалізації продукції рослинництва
*
 

Адміністративні 

райони 

Матеріальні 

витрати, 

тис.грн. 

Матеріальні 

витрати 

власного 

виробництва, 

тис.грн. 

Витрати 

виробництва, 

тис.грн. 

Частка придба-

них матеріа-

льних витрат у 

виробничій со-

бівартості, % 

Оптималь-

на ставка 

податку на 

додану 

вартість, % 

Бродівський район 84754,7 13265,8 121587,2 58,8 8,6 

Буський район 223651,0 20851,3 289933,1 69,9 10,2 

Городоцький район 19711,5 2499,1 24280,5 70,9 10,4 

Дрогобицький район 8790,3 1243,9 10372,5 72,8 10,6 

Жидачівський район 110669,0 11743,5 160582,9 61,6 9,0 

Жовківський район 36760,2 3711,4 51783,9 63,8 9,3 

Золочівський район 62285,7 7700,3 94316,8 57,9 8,5 
Кам’янка-Бузький 

район 
335469,9 35715,6 437246,0 68,6 10,0 

Миколаївський ра-

йон 
41291,0 3581,2 52566,1 71,7 10,5 

Мостиський район 59572,2 4025,6 81111,7 68,5 10,0 
Перемишлянський 

район 
57083,3 4294,9 70608,1 74,8 10,9 

Пустомитівський 

район 
181412,8 26956,0 210525,0 73,4 10,7 

Радехівський район 343199,7 23479,0 465054,3 68,7 10,0 

Самбірський район 9746,1 1801,5 10557,1 75,3 11,0 
Старосамбірський 

район 
79373,1 8088,3 106593,1 66,9 9,8 

Сокальський район 720,9 107,7 1087,6 56,4 8,2 

Стрийський район 70435,1 7335,3 99694,3 63,3 9,2 

Яворівський район 4761,8 670,7 5703,5 71,7 10,5 

Всього  2864429,7 177731,6 4491611,0 59,8 8,7 

Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця Н.2 

Розрахунок оптимальної ставки ПДВ для сільськогосподарських підпри-

ємств Львівської області при реалізації продукції тваринництва
*
 

Адміністративні 

райони 

Матеріальні 

витрати, 

тис.грн. 

Матеріальні 

витрати 

власного 

виробництва, 

тис.грн. 

Витрати 

виробництва, 

тис.грн. 

Частка придба-

них матеріа-

льних витрат у 

виробничій со-

бівартості, % 

Оптималь-

на ставка 

податку на 

додану 

вартість, % 

Бродівський район 11775,8 6129,8 16458,2 34,3 5,0 

Буський район 373,9 173,1 441,1 45,5 6,7 

Городоцький район 20621,6 4066,9 22333,3 74,1 10,8 

Дрогобицький район 12154,9 1488,3 14438,6 73,9 10,8 

Жидачівський район 85012,1 1433,3 89480,5 93,4 13,6 

Жовківський район 879,8 242,8 2098,6 30,4 4,4 
Золочівський район 159,6 115,3 227,1 19,5 2,8 
Кам’янка-Бузький 

район 
15031,7 139,2 16606,3 89,7 13,1 

Миколаївський ра-

йон 
366,7 276,4 455,5 19,8 2,9 

Мостиський район 2609,8 607,6 3401,1 58,9 8,6 
Перемишлянський 

район 
6047,3 151,1 6628,7 88,9 13,0 

Пустомитівський 

район 
326136,5 96443,1 339656,6 67,6 9,9 

Радехівський район 26767,6 5115,9 38899,8 55,7 8,1 

Самбірський район - - - - - 
Старосамбірський 

район 
37299,2 20800,2 48761,4 33,8 4,9 

Сокальський район 928,1 103,2 1011 81,6 11,9 

Стрийський район 150794,2 131881,9 170930,2 11,1 1,6 

Яворівський район 51546,5 14207,4 53137,1 70,3 10,3 

Всього  803796,9 284944,9 886168,2 58,6 8,6 

Джерело: розраховано автором.  
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Додаток П 

Розрахунок зростання прибутку як власного джерела фінансування опера-

ційної діяльності внаслідок зменшення ставки ПДВ для сільськогосподарсь-

ких підприємств Львівської області
*
 

Адміністративні райони 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, 

тис. грн 

Сума ПДВ 

за ставкою 

20 %,  

тис. грн 

Сума ПДВ 

за ставкою 

10 %,  

тис. грн 

Можливе 

зростання 

власних 

джерел 

фінансування, 

тис. грн  

Бродівський район 269066,9 53813,38 26906,69 26906,69 

Буський район 252700,7 50540,14 25270,07 25270,07 

Городоцький  район 60821,8 12164,36 6082,18 6082,18 

Дрогобицький район 28437,9 5687,58 2843,79 2843,79 

Жидачівський район 273359,6 54671,92 27335,96 27335,96 

Жовківський район 63314,8 12662,96 6331,48 6331,48 

Золочівський район 95266,1 19053,22 9526,61 9526,61 

Кам’янка-Бузький район 567504,6 113500,92 56750,46 56750,46 

Миколаївський район 79798,1 15959,62 7979,81 7979,81 

Мостиський район 99323,1 19864,62 9932,31 9932,31 

Перемишлянський район 106761,2 21352,24 10676,12 10676,12 

Пустомитівський район 196789,3 39357,86 19678,93 19678,93 

Радехівський район 618756,7 123751,34 61875,67 61875,67 

Самбірський район 14474,7 2894,94 1447,47 1447,47 

Старосамбірський район 690,5 138,1 69,05 69,05 

Сокальський район 144631,4 28926,28 14463,14 14463,14 

Стрийський район 384264,5 76852,9 38426,45 38426,45 

Яворівський район 43664 8732,8 4366,4 4366,4 

м. Львів та міста обласного 

значення 
2323044,5 464608,92 232304,41 232304,41 

Разом 5622670,4 1124534,1 562267,0 562267,0 
*
Джерело: розраховано автором.  
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