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Ниш процеси поглиблення ринкових вщносин в Украпп супроводжуються глибокою 
ф1нансово-економ1чною кризою, яка спровокувала уповыьнення еконолнчного розвитку аграрно'1 
сфери. Агропромисловий комплекс нацюнальноТ економ!ки знаходиться в умовах кризово! 
деформацп, процес кредитування тдприемств агропромислового комплексу майже призупинився, 
процентш ставки за банк1вськими кредитами залишаються не контрольованими. За таких умов 
агропромисловий комплекс позбавлений процесу залучения фшансових ресурсш за рахунок 
традицшного бангавського кредиту.

Об’ективною умовою ефективного функщонування тдприемств агропромислового комплексу 
€ запровадження ефективних кредитних вщносин, оскшьки, як вважають быышеть спещалкйв 
без кредитування агроформування кнувати не можуть.

Враховуючи важливкть проблем фшансового забезпечення агропромислового комплексу 
кра'ши за рахунок бангавського кредитування, ix розв’язанню при свячен! пращ багатъох учених та
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практиюв, зокрема О.С. Гудзь, М.Я. Демяненко, Г.М. Пццпсецький, П.Т. Саблук та ш. Але, попри 
вагоьпсть наукових дослщжень зазначених автор1в проблема кредитування агроформувань 
залишаеться нерозв’язаною.

Метою статп е дослщження траекторп розвитку банювського кредитування, виявлення 
домшанта нетрадицшних метсццв банкшського кредитування.

Для агроформувань характерним е сезонне виробництво. I тому для створення сезонних запасав 
та здшснення шших сезонних витрат агроформування повинш бути спрямованш саме залучеш 
ресурси. Це усуне небезпеку призупинення виробничого процесу i3-3a вщсутносй коптв на при- 
дбання пос1вного матер1алу, палива, проведения весняно - польових робгг. У даному випадку кре
дит виступае в poui економ1чного важеля i основним джерелом формування фшансових ресурав 
агроформування.

У зв’язку з обмежешстю бюджетного фшансування агропромислового комплексу, обсяг якого 
у 2009 рощ зменшився у 7 раз1в, банювське кредитування стае одним i3 основних джерел 
фшансування поточних проекта агроформувань. За даними Нацюнального банку Украши, порт
фель кредита, наданих агроформуванням за 2009 рпс, збшыпився майже у 2,25 рази по 
вщношенню до даних за 2006 piK i досяг суми 28649 млн. грн., але треба зазначити, що за цей час 
р1вень шфляцп у крапй також значно 3pic i склав майже 25%, це дозволяе стверджувати, що знач- 
ного зростання обсяпв кредитування агроформувань не вщбулося. Залишаеться також надзвичай- 
но високою процентна ставка за банювськими кредитами, якщо у 2006 рощ процентна ставка ста- 
новила у середньому 14%, то у 2009 рощ 19,7%. Тенденщею до покращення ситуаци щодо креди
тування шдприемств АПК, можна вщмггити те , що наприкшщ 2009 року розм1р процентно! став
ки дещо знизився i у грудш 2009 року сягнув 16,9% р1чних.

Таблица - Тнформащя про банювське кредитування агроформувань Украши

Показник
Роки

2006 2007 2008 на
01.10.2009

Обсяг кредитування, млн. грн., у т.ч. 11874 16508 28812 28649
у нацюнальнш валюп; 9402 12429 19454 19893
в шоземнш валютг 2472 4078 9358 8756

Процентна ставка за кредитами, % 14,0 14,4 15,5 19,7

Негативним моментом також можна вважати, що питома вага кредита виданих агроформуван
ням у 2009 рощ складае 6.2%, тод1 як у 2006 рощ - 42% вщ загального обсягу виданих кредипв в 
економшу краши.

Ниш, про позитивш наслщки фшансових взаемовщносин м1ж банювською системою та АПК 
щодо питань кредитування, говорити дещо передчасно. Але, Законом Украши вщ 12.12.2008р. 
«Про внесения змш до деяких закон1в Украши щодо запоб1гання негативним наслщкам впливу 
свггово! фшансово! кризи на розвиток агропромислового комплексу», передбачена норма щодо 
пролонгацп банками непогашених кредита за процентною ставкою, яка гснувала на момент на- 
дання такого кредиту [1,с.14]. Окр1м того, забороняеться застосування р1зного роду штрафних 
санкцш до позичальника, запровадження будь-яких додаткових комюш, плат та вщшкодувань на 
користь банку.

Станом на кшець 2008 року, потребували пролонгаций за кредитами 2025 агроформувань, що 
становило 3463,7 млн.грн. Фактично, до 1 жовтня 2009 року, пролонговано кредита на суму 408 
млн.грн., що становить 11,8% вщ обсягу кредита, яю потребують пролонгацп.

Для виходу з кризово! ситуаци з питания надання агроформуванням банювських кредита та 
вщновлення процесу кредитування, банювсый установи запропонували на ринку банювських по- 
слуг використовувати нетрадицшш методи банювського кредитування. До нетрадицшних метод1в 
кредитування, яю широко використовуються у свгговш практищ та починають застосовуватися на 
вггчизняному кредитному ринку можна вщнести: факторингов1 операцп, форфейтування, проект- 
не та торгове фшансування, л1зингов1 та вексельш операцп, кредитування за рахунок pecypciB 
шоземних банив.

В Украпп стр1мкий розвиток факторингу розпочався лише в 1999 рощ, коли пщприемства по
чали поступово вщновлювати свое виробництво. Факторингова угода передбачае, що 
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пщприемство-постачальник поступаеться банковкпосереднику правом отримання платеяов вщ 
платниюв за поставлен! товари, виконаш роботи чи надаш послуги.

Сутшсть факторингу складаеться з надання банком трьох вид1в послуг торгкельним, виробни- 
чим та сервкним компаным, а саме: фшансування оборотних засоб1в, страхування кредитних 
ризиюв, облпс стану дебкорсько! заборгованосп, а також контроль за свосчасшстю погашения 
дебкорсько! заборгованостг

Перша послуга при факторингу - фшансування оборотних засоб1в пщприемства або кредиту
вання поставок товарш i3 вщстроченням платежу. Це означае, що теля поставки товару поста- 
чальник негайно або за зручним для нього графжом одержуе вщ банку значну частину суми по
ставки, не чекаючи платежу вщ свого покупця. Застосування факторингу як джерела кредитного 
забезпечення мае низку переваг, а саме: постачальник не повертае кошти в банк, оскшьки вони 
надходять вщ покупця продукци; термш кредитування заложить вщ того, як довго постачальник 
продаватиме свою продукцпо; розмтр кредитування автоматично збшыпуеться пропорцшно зро- 
станню обсяпв продажу. Таким чином, кредитування за умовами факторингу звшьняе постачаль- 
ника вщ проблеми дефщиту обкових коптв, i це вщбуваеться без зростання його кредиторсько! 
заборгованостг

Друга послуга при факторингу - це страхування ризиюв, пов’язаних i3 постачанням товарш i 
вщстроченням платежу, зокрема ризику неодержання платежу вщ покупця в строк, через що у 
продавця floci могли виникати проблеми з нестачею коптв для розрахунюв i3 його власними по- 
стачальниками [3,с.139].

Третя послуга передбачае контроль за своечасною оплатою поставок покупцями, облш 
дебкорсько! заборгованосп, складання зручних звтв про стан дебкорсько! заборгованоск та и 
погашения.

Головна мета факторингу - забезпечити роботу агроформувань таким чином, щоб при наданш 
вщетрочки платежу своТм покупцям у постачальника не виникав дефщит у власних оборотних за- 
собах. Po3Mip факторингового фшансування збшыпуеться в залежносп вщ збшыпення обсяпв 
продажу. Факторинг дозволяе отримати фшансування в po3Mipi 70-90% суми продажу товарш. 
KpiM того, факторинг надаеться незалежно вщ обсяпв ранппе отриманих банювських кредикв. 
Факторинг впливае на показники балансу пщприемства, а саме - покращуе лпевщшеть 
пщприемства. При факторингу вщбуваються змши у стаггях активу балансу пщприемства. Сума 
за статтею балансу «Дебкорська заборговашеть покупщв за товари, роботи, послуги» 
зменшуеться, а за статтею «Грошов1 кошти та ix еюйваленти» збшыпуеться. Пщприемство може 
скористатися такою ситуацию на свою користь i додатково отримати кредит у банку, так як при 
факторинговому фшансуванш показники балансу свщчатъ про те, що у пщприемства е o6iroBi 
кошти, воно платоспроможне та лпевщне.

Операщею, под1бною до факторингу, е форфейтинг.
Форфейтинг - кредитування постачальника (як правило експортера) шляхом купшл1 вексел1в 

чи шших боргових зобов’язань. Це форма трансформаци комерцшного кредиту в банювський.
Мехашзм ди форфейтингу под1бний до мехашзму да! факторингу, але форфейтинг означае, що 

придбання торговельних зобов’язань призначаеться на будь-яку дату, але без права регресу (обку) 
до будь-кого з попереднк власниюв. Укладаючи угоду про форфейтинг, форфейтер гарантуе 
фшансове забезпечення для покупщв за кордоном i здшенюе негайний розрахунок з експортером 
без права обку, тобто форфейтер бере на себе eci ризики. KpiM того, на вщмшу вщ факторингу, 
форфейтинг це одноразова операцш [2,с.4ОЗ].

Нетрадицшним шетрументом банювського кредитування агроформувань е л!зинг. Висхщною 
точкою сплеску розвитку украшського л1зингу можна вважати середину 90-х роюв минулого 
стол1тгя, що зумовлювалось появою перших приватних л1зингових компанш створених, переваж
но, за участю банювського капкалу та активним формуванням спещально! нормативно! бази для 
регулювання лкингових вщносин. Оцшка розподшу л1зингових операцш за л1зингоодержувачами 
евщчить, що 2004 року на агропромисловий комплекс припадае близько 40% вщ загального обсягу 
чинних договорю, i понад 17% договор1в припадало на транспортну галузь. В 2006 р. вже - 28 i 
29%, в 2008 рощ - 44,4 та 10,5% вщповщно, а в першому niBpinni 2009 р. 52,1 та 12,5% загально! 
вартосп договopiB вщповщно [4. с.76].

Подолавши кризове падшня, що сталося на початку економ1чних реформ, юльюеш параметри 
фшансового л1зингу стр1мко зростали до середини 2008 року, а в 2009 рощ спостеркаеться 
нисхщний тренд цих показниюв, вщчутним е скорочення темшв росту лкингових операцш та пе
рекоси у переоркнтацп !х кредитування.
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Загалом, в Украпп поширення нетрадицшних метсдав кредитування вщбуваеться як потреба 
уникнути нестач1 фшансових pecypciB, р1зномаштних обмежень та труднопцв господарювання, i ix 
обсяги ще незначш. Ниш л1зинг виступае не лише як послуга банку, а ще й додатковим способом 
залучения юпента. Значний песим1зм викликае те, що фшансовий л1зинг здшснюють лише близь- 
ко 43 впчизняних банта з 180. Передуем, це спричинено тим, що банки опиняються в менш 
вигщних умовах по вщношенню до л1зингових компанш, через необхщшсть створення резерв1в на 
можлив1 втрати за позиками (1 - 20% залежно вщ класу позичальника, без облжу сумн1вних i 
безнадшних позик з резервами в 50 i 100%). Кредитування украшськими банками л1зингових 
операцш е своерщним, оскшьки воно за вщсутносп стандартних умов переважно схоже на 
специф1чний шструмент проектного фшансування. Ця специфжа породжуе значний обсяг 
документа (близько 10-20 найменувань) для оформления та обслуговування угоди, що можна 
вщнести до недолпов л1зингового фшансування в банку.

Зараз банки використовують BiciM технологш кредитування л1зингових проекта агроформу- 
вань: нетрадицшне кредитування л1зингового пщроздшу банку; кредитування банком, коли банк 
виступае засновником л1зингово1 компани; фшансування шляхом надання авалю вексел1в чи 
гаранта; заснування банком л1зингово! компани разом з шшим банком, з виробником обладнання, 
з л1зингоодержувачем; проектне фшансування; створення л1зингово! компани банком за участю 
шоземного швестора; за допомогою оргашзацп банювського консорциуму; укладання л1зингово! 
угоди, коли банк е л1зингоодержувачем. Анал1з кредитування л1зингових операщй агроформувань 
банками переконливо демонструе, що банки, виступаючи кредитором л1зингодавця чи 
л1зингодавцем, гарантом чи л1зингоодержувачем, мають бшьше зиску, переваг i пшьг, якщо вони 
здшснюють фшансовий супровщ л1зингових операщй через власну л1зингову компанпо, завдя- 
чуючи якш банк мае змогу трансформувати проблемы активи за л1зинговими технолопями.

Законом1ршстю бантаського кредитування за л1зинговими схемами е те, що кредитуються, як 
правило, високолжвщш об’екти - закупка транспорту (45%), сшьськогосподарська технжа (31%); 
воно е середньостроковим фшансовим шструментом, i3 зростання питомо! ваги короткострокових 
договор1в (до 2 рота); безпосередне кредитування агроформувань займае лише 8%, а його обсяги 
не перевищують 10-12% попиту агроформувань на швестицп за л1зинговими технолопями.

Одним i3 метод iB нетрадицшного бантаського кредитування е: кредитування за рахунок 
pecypciB шоземних банта. Дане кредитування в аграрному ceicropi АПК не застосовуетъся, кр1м 
поодиноких випадта, що свщчитъ про недостатнш р1вень використання тих потенщальних мож- 
ливостей i переваг, яю закладеш в такш форм1 вкладання кошта в основы засоби, як 
фшансування за рахунок кредитних pecypciB шоземних банта.

У сучасних умовах розвитку економжи Украши таке кредитування е шляхом виходу з 
критично! ситуацп, яка склалася на пщприемствц коли фшансових pecypciB вистачае лише на по- 
критгя виробничих витрат, a pecypciB на оновлення необоротних актив1в не вистачае. Наслщком 
тако! ситуацп е старшня основних засоб1в та використання зношених, що призводить до 
збитковосп господарюючих суб’екта та зниження конкурентоспроможносп.

Кредитування i3 залучениям pecypciB шоземних банта пщ гарант!! шоземних експортних стра- 
хових агентств е широко розповсюдженою послугою на м1жнародному финансовому ринку. Таке 
кредитування здшснюетъся за участю впчизняного та шоземного банта, експортного страхового 
агентства, експортера техшки та пщприемства, яке замовляе технжу або обладнання шоземного 
походження. Заруб1жш постачальники технжи та обладнання европейського та американського 
виробництва звертаються з пропозишею вщ украшських покупное про кредитування поставок i3 
залучениям шоземних страхових агентств та експортночмпортних банта. Taxi обставили 
пов’язаш не тшьки з розвитком ринку внутршнього продажу засоб1в виробництва та з 
необхщшстю оновлення основних засоб1в на украшських пщприемствах, а й з зростанням 
зацжавленосп закордонних швестор1в у розширенш ринку збуту свое! продукцп.

На наш погляд, таке кредитування можна застосовувати саме для оновлення 
сыьськогосподарсько! техшки та обладнання. А застосування новггшх технологш i сучасно! 
техшки передбачае суттеве пщвищення р1вня якосп сшьськогосподарського виробництва та 
якосп життя селян.

Таким чином, з метою покращення кредитного забезпечення вггчизняних агроформувань 
необхщно широко застосовувати нетрадицшш методи кредитування. Це позбавить агроформуван- 
ня дефщиту оборотних кошта, без зростання кредиторсько! заборгованосп, забезпечить страху- 
вання ризита та облж дебггорсько! заборгованосп, забезпечить гаранта) якосп придбано! 
сшьськогосподарсько! технжи, надастъ можливють економп фшансових pecypciB агроформування, 
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оскшьки нетрадищйт методи банювського кредитування е дещо економнппими, у порйнянш 3i 
звичайним кредитом.
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