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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна традиційно є аграрною країною з великим

земельним потенціалом, але з не стабільною економікою.
Тому, з однієї сторони, у сучасних сільськогосподарських
бізнес-суб'єктів виникає проблема у недостачі власних
обігових коштів, яка стає суттєвою перешкодою для стаб-
ільної роботи підприємства, що може призвести до банк-
рутства.

З іншого боку, з необхідністю отримання зовнішнього
фінансування рано чи пізно стикається будь-яка компанія,
що активно працює на ринку. Це процес вважається цілком
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У статті розглянуто необхідність залучення фінансування залежно від стадії розвитку підприє-

мства, виділено особливості освоєння фінансових ресурсів на кожному етапі. Дослідження

розкриває способи залучення коштів, деталізує напрями фінансування. В науковій роботі кла-

сифіковано внутрішні та зовнішні джерела нарощення коштів, визначено їх основні переваги та
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їх дієвість в українському середовищі. Визначено, що найуживанішим способом залучення

коштів є отримання кредитування, проведено аналіз його стану та виділено тенденції розвит-

ку. Досліджено стан державної підтримки аграрних підприємств, визначено недоліки та обме-

ження видів державних програм, а також перспективні напрямки сільськогосподарського ви-

робництва, що дозволяють залучити левову долю бюджетних коштів. Запропоновано найбільш

динамічні та фінансово вигідні способи залучення фінансування, а саме: аграрний форвард,

аграрні розписки, поворотна фінансова допомога.

The article considers the necessity of attracting financing depending on the stage of development

of the enterprise, the features of the development of financial resources at each stage are

determined. The research reveals ways to raise funds, details the funding lines. In the scientific work

the internal and external sources of accumulation of funds are classified, their main advantages and

disadvantages are emphasized. An assessment of the capabilities of the main financing instruments

is conducted, their effectiveness in the Ukrainian environment is revealed. It is determined that the

most popular method of raising funds is obtaining credit, analysis of its status and development

trends. The state government support agricultural enterprises identified drawbacks and limitations

types of government programs and promising areas of agricultural production, allowing to attract

most of the budget. The most dynamic and financially attractive ways of attracting financing, namely

agrarian forward, agrarian receipts, turnaround financial assistance, are offered.
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природним, і він не обов'язково свідчить про виникнення у
фірми фінансових труднощів. Швидше, навпаки, залучен-
ня коштів — це показник розвитку компанії і її непоганих
перспектив. Актуальним постає питання визначення опти-
мальних способів залучення фінансових ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню шляхів залучення коштів в діяльність
українських підприємств присвячені праці О.Ю. Гуцуляка
[1], який виділяє методи фінансування, їх недоліки і пере-
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ваги як для акціонерного товариства, так і для позико-
давців. Формування структури капіталу досліджував Г.
Куліш [2]. Є.А. Стефанович [3] обгрунтував визначення сут-
ності інвестиційних проектів, розробив їх класифікацію та
класифікацію джерел фінансування. Сутність альтернатив-
них методів фінансування вивчає С. Румянцев [4], О. Шев-
ченко [5]. Батракова Т.І. розглянула особливості кредит-
них відносин сільськогосподарських підприємств із комер-
ційними банками, проаналізувала їх стан і тенденції роз-
витку, а також сучасні умови банківського кредитування
аграрних підприємств. Чимало науковців проводять досл-
ідження тієї чи іншої форми фінансування, називають їх
недоліки та обгрунтовують переваги [6]. Гришова І.Ю. при-
святила більшість своїх наукових розробок фінансовому
забезпеченню стійкого економічного розвитку бізнес-оди-
ниць аграрної сфери [7—8].

МЕТА СТАТТІ
Проте нестабільність ринкової економіки та політич-

ної ситуації в країні, змушує підприємців та науковців ак-

тивно відслідковувати сучасний розвиток та трансформу-
вання інструментів фінансування, проводити аналітичні
дослідження способів залучення фінансових ресурсів, що
і зумовлює актуальність обраної тематики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідність залучення зовнішнього фінансування
може виникнути на будь-якій стадії розвитку компанії.
Умовно виділимо три етапи на рисунку 1.

Переважно залучення капіталу трапляється на рівні
заснування нового виробництва, коли фінансування необ-
хідно для реалізації бізнес-проекту і виведення його на
ринок. На етапі входження в ринок підприємство має не-
великий прибуток, а іноді зазнає збитків, так як обсяги про-
дажів невеликі, а витрати на організацію виробництва і збу-
ту вельми істотні. Цей етап особливо значний з точки зору
подальшого існування підприємства. Тому цей етап є не-
легким для фінансування, відсутність напрацьованих ре-
зультатів, дієвих економічних показників та чинників стри-

компанії. Умовно виділимо три етапи на рис. 1.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадії розвитку компанії 

І. Заснування компанії, 
входження на ринок 

ІІ. Етап економічного 
зростання компанії 

ІІІ. Етап зрілості 
компанії 

Рис. 1. Стадії розвитку компанії

Таблиця 1. Внутрішні джерела залучення коштів підприємства

Внутрішні 
джерела 

Переваги Недоліки 

Чистий прибуток Відсутність витрат, пов'язаних з 
отриманням капіталу із зовнішніх 
джерел; 
збереження контролю за діяльністю 
підприємства з боку власників; 
підвищення фінансової стійкості і більш 
сприятливі можливості для залучення 
коштів із зовнішніх джерел 
 

Його величина обмежена і є 
змінною; 
складність прогнозування; 
залежність від зовнішніх, факторів 
(кон'юнктура ринку, фаза 
економічного циклу, зміна попиту та 
цін і т. п.) 

Амортизаційні 
відрахування 

Існує при будь-якому фінансовому 
становищі підприємства і завжди 
залишається в його розпорядженні; 
застосування прискорених способів 
нарахування амортизації (збільшення 
амортизаційних відрахувань в початкові 
періоди експлуатації об'єктів інвестицій 
за інших рівних умов призводить до 
зростання обсягів самофінансування) 

Обмежена вартістю власних 
необоротних активів; 
величина амортизації залежить від 
способу її нарахування; визначається 
і регульована державою 

Реалізація та 
оренда 
невживаних 
активів 
підприємства 

Вивільнення ресурсів та перетворення 
на більш ліквідні активи 

Операції носять разовий характер і 
не можуть розглядатися як регулярні 
джерела грошових коштів 

Забезпечення 
наступних виплат 
і платежів 
(резерви) 

Необхідність створення визначається 
законодавством; 
забезпечують безперебійну діяльності 
підприємства в умовах кризи; 
один з шляхів зниження ризиків 
діяльності компанії 

Залежить від отриманого прибутку; 
не сприяє зростанню фінансових 
ресурсів на підприємстві, а є 
результатом розподілу прибутку 

Раціоналізація 
управління 
витратами 

Здатна втримати вже досягнутий рівень 
компанії; 
забезпечує необхідний рівень 
рентабельності та прибутковості 
виробництва; 
підвищення технічного рівня 
виробництва, яке забезпечується впрова-
дженням новітніх технологій, інновацій 

Може бути причиною сповільнення 
розвитку компанії; 
можливе зниження якості продукції; 
послуг; 
для оптимізації витрат можуть 
знадобитися значний час та 
інвестиції; 
технічні можливості підприємства не 
завжди дозволяють знизити 
собівартість до заданого рівня 
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мує інвесторів та кредиторів
надавати фінансову під-
тримку.

На другому етапі роз-
витку компанії, коли ідея
створення підприємства вже
втілилася в конкретний про-
дукт, і є економічні розра-
хунки, необхідність в залу-
ченні зовнішнього фінансу-
вання зберігається. При цьо-
му шанси на отримання інве-
стиції суттєво зростають.

Третій етап є найбільш тривалим, компанія вже
створила продукт і з певним успіхом провадиться свою
діяльність. У кращих підприємств йде безперервний
процес вдосконалення виробленого продукту і присто-
сування своїх можливостей до мінливих умов ринку.
Отже, потреба в додатковому фінансуванні розвитку
бізнесу залишатиметься актуальною, і в більшості ви-
падків без залучення зовнішнього капіталу обійтися не
вдається.

Конкретними ситуаціями, коли підприємству може зна-
добитися фінансування, є:

1) забезпечення поточних потреб бізнесу (фінансуван-
ня оборотних коштів, виконання боргових зобов'язань);

2) розширення (модернізація) існуючих виробництв
(додаткове фінансування оборотних коштів);

3) криза;
4) придбання інших бізнесів.
Способи залучення коштів поділяють за двома напря-

мами: внутрішні та зовнішні. Актуального значення набу-
ла потреба дослідження дієвих та сучасних шляхів фінан-
сування діяльності аграрних бізнес-суб'єктів, що прямо
визначає розвиток економіки країни та її положення на
міжнародній арені.

Внутрішні джерела залучення капіталу відображено в
таблиці 1.

Незважаючи на переваги внутрішніх джерел фінансу-
вання, їх обсяги, як правило, недостатні для розширення
масштабів господарської діяльності, реалізації інвести-
ційних проектів, впровадження нових технологій і т. д.

У зв'язку з цим виникає необхідність додаткового за-
лучення власних коштів із зовнішніх джерел.

Пошук і залучення зовнішніх джерел фінансування —
одна з найпоширеніших і важливих завдань для будь-якої
компанії. Однак слід зважати на те, що висока частка зо-
бов'язань може створити загрозу фінансовій стійкості
підприємства.

Отже, варто дослідити основні інструменти фінансу-
вання агарного бізнесу, які сьогодні наявні та дієві на ук-
раїнському ринку, визначити та оцінити їхні можливості.

Найуживанішим способом залучення коштів є отриман-
ня кредиту у банківській установі.

У таблиці 2 наведемо показники кредитування банка-
ми аграрних підприємств за останні 5 років.

Українські банки починають відновлювати кредитуван-
ня бізнесу, що відображаютьстатистичні звіти Національ-
ного банку України. Станом на кінець 2017 рокудепозитні
корпорації, до яких належать банки, збільшили кредиту-
вання аграрного сектору на 7,8% — до 59,706 млрд грн.
Беручи до уваги показники переламного 2013 року, кре-
дитування зросло на 37,1 % в загальному по Україні. Ле-
вова частина кредитних коштів припадає на підприємства
зареєстровані в м. Київ та в Київській області. Проте дале-
ко не завжди потужності цих господарств розташовані за
місцем реєстрації. Юридична або податкова адреса
підприємств переважно знаходиться в столичному регіоні,

а безпосередньо земельні ресурси та виробництво можуть
бути розташовані по всій території країни.

Однак, не зважаючи напоказовий ріст, частка кредитів,
виданихгосподарствамаграрного спрямування, лишається
незначною. Суб'єкти господарювання у сфері сільського,
лісового й рибного господарств отримали лише 7,16 % всіх
виданих за 2017 рік кредитів. Цей показник менше, ніж у
підприємств переробної промисловості (24,53%), оптової,
роздрібної торгівлі (34,06%) та підприємств, котрі
здійснюють операції з нерухомим майном (8,63%). За-
галом кредитний портфель у 2017 році склав 829932 млн
грн, а це на 1% більше порівняно з 2016 роком.

Окремим шляхом отримання оборотних коштів є овер-
дафт. Даний вид короткострокового кредитування дозво-
ляє залучати кошти в межах погодженої суми з банком у
будь-який момент господарської потреби. Овердрафт —
це найпростіший вид нецільового банківського кредиту на
короткий термін. Відмінними рисами овердрафту лишають-
ся короткочасність і тимчасовий характер, високі відсот-
ки, які стимулюють якнайшвидше його повернути, і значні
штрафні санкції за порушення умов договору. Окрім того
відсоток за овердрафтом нараховується щодня на непо-
гашений залишок. В іншому овердрафт дозволяє швидко
вирішити проблему фінансування короткострокової забор-
гованості в періоди, коли витрати тимчасово перевищують
надходження грошей на рахунок.

Одним з важливих та значимих показників, які сприя-
ють стабілізації банківського кредитуванняаграрних гос-
подарств, є незначнадоля прострочених або проблемних
кредитів, лише 5,6% кредитів, які надані сільськогоспо-
дарським товаровиробникам мають складності з повернен-
ням. Тим часом, середня прострочена заборгованість кре-
дитів по Україні становить — 38,9%. Крім того, аграрні
господарства більш ніж удвічі покращили показники вчас-
ного та повного повернення кредитів.

Сприяло зростанню кредитування декілька сприятли-
вих років поспіль без значних втрат врожаю, збільшення
пропозиції кредитів та інших фінансових продуктів у
банківській сфері, накопичення господарствами фінансових
ресурсів у разі відкриття ринку землі, а також чималий інте-
рес до інвестицій у техніку та обладнання. Основними ви-
могами банківського кредитування залишилися цільове при-
значення коштів, фінансовий стан підприємств та наявність
заставного майна. Переважно банківські установи видають
кошти для поповнення обігових ресурсів терміном до 2
років. Особливе значення має напрям кредитування на прид-
бання виробничого обладнання, техніки, транспорту термі-
ном до 5 років. Цей напрям кредитування притаманний ве-
ликим підприємствам та агрохолдингам, проте останнім ча-
сом зріс інтерес до цих інвестицій малого підприємництва
та фермерських господарств. І третій напрям — кредити під
будівництво об'єктів інфраструктури.

Середня ставка наданого кредиту у 2017 році за пер-
шим напрямом склала 16—20%, на інвестиційні заходи
(транспорт, техніка, обладнання) — від 10 до 15%.

Регіони 

Роки Відносне 
відхилення 

2017 р. до 2013 р., 
% 

Відносне 
відхилення 

2017 р. до 2016 р., 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Україна 43534 55335 48425 55374 59706 137,1 107,8 
Київська та 
м. Київ 

21358 30823 26178 24532 30063 140,8 122,5 

Одеська обл. 936 882 2074 1708 2240 239,3 131,1 
Миколаївська обл. 2145 3748 2103 2253 1028 47,9 45,6 
Херсонська обл. 472 570 405 551 670 141,9 121,6 

 

Таблиця 2. Стан кредитування підприємств сільського, лісового

та рибного господарств, млн грн
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Звичайно, є певні різниці між умовами та термінами
кредитування малих і великих суб'єктів господарювання.
Малі сільськогосподарські підприємства залучають фінан-
сові кредити на термін від 12 до 18 місяців водночас вели-
ким компаніям достатнім є кредитування на 1—3 місяці.
Зважаючи на це, є різниця в кредитних умовах для малих
та великих підприємств, які формуються за рахунок різної
строковості кредитів — на менший термін вони в середнь-
ому надаються з нижчою ставкою. Кредити на інвестиційні
цілі, здебільшого, залучаються всіма господарствами за
однаковими умовами: терміни кредитів залишаються не-
змінними, ставки визначаються умовами партнерських про-
грам.

Проте кредити можуть бути надані лише платоспро-
можним позичальникам (суб'єктам господарювання,
діяльність яких є середньо або високоприбутковою, рен-
табельною, з прийнятною кредитною історією), а також у
яких наявне ліквідне заставне майно. Окрім того, наявність
державних програм підтримки виступає чинником, що сти-
мулює кредитування.

Наведемо у таблиці 3 основні програми державної
підтримки аграрних підприємств, а також суми витрат на
них, передбачені Законом № 2246 "Про Державний бюд-
жет України на 2018 р." [9].

У державному бюджеті України 2018 року на забез-
печення фінансування витрат Міністерства аграрної по-
літики, у тому числі виділення коштів на державну під-
тримку сільськогосподарських товаровиробників, пе-
редбачено понад 14,1 млрд грн Порівняно з минулим
роком на дані потреби забезпечено близько 9,5 млн грн.
Залишається незмінним те, що підтримка може надава-
тися на безповоротній і на поворотній (кредитування)
основі.

Виходячи з даних таблиці 3, у загальному на підтримку
аграрних підприємств у 2018 році виділено більше коштів,
ніж у минулому році. Але пріоритетні напрями фінансуван-
ня дещо змінилися. Так, у поточному році планується ви-
ділити більше коштів на фермерські господарства і тварин-
ництво.

Але використати ресурси напряму підтримки "Бюджет-
на дотація для розвитку окремих видів сільськогосподарсь-
кої продукції" бюджетної програми в повній мірі змогли
лише птахівничі підприємства, на які випала більша части-

на ресурсів фінансової підтримки від держави. В загаль-
ному, птахівничі підприємства у 2017 році залучили понад
2,07 млрд грн. Переваги даних підприємств полягають у
специфіці їх діяльності, а власне у ритмічності відванта-
ження продукції протягом календарного року. Внаслідок
цього значна частина господарств взяла участь не менш,
як у дев'яти розподілах бюджетних дотацій. І при цьому
близько 35% учасників даної програми отримали не більш
двох дотаційних виплат.

Перспективним напрямом для впровадження кредиту-
вання на 2018 рік залишається тваринництво, а саме на-
прям птахівництва. Причинами цього, як визначає Націо-
нальний банк України, є зростання експорту продукції пта-
хівництва, розширенням ринків збуту, прийняття бюджет-
ної програми "Державна підтримка галузі тваринництва"
у 2018 році, на яку в бюджеті виділено 4 млрд грн.

Фінансова підтримка суб'єктів господарювання аграрної
сфери реалізується також через запровадження механізмів
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів.
Здешевлення кредитів діє у вигляді кредитної субсидії,
сутність якої полягає у субсидуванні частини плати (відсотків)
за використання кредитних коштів, наданих банківськими
установами в національній або іноземній валютах. Окремо
можна виділити субсидіювання кредитів, суми яких викорис-
товується за цільовим призначенням на потреби та на розви-
ток аграрного виробництва . Компенсація лізингових платежів
полягає у частковому відшкодуванні сплачених суб'єктами
господарювання аграрної сфери лізингових платежів за прид-
бані транспорт, техніку або сільськогосподарське обладнан-
ня на умовах фінансового лізингу.

Важливим та актуальним елементом фінансування аг-
рарних суб'єктів господарювання залишається фінансовий
лізинг. За даними Національної комісії з фінансових по-
слуг, сільське господарство і транспорт є лідерами залу-
чення фінансів за допомогою операцій лізингу. Станом на
2017 рік вартість договорів фінансового лізингу в агро-
бізнесі склала 6,9 млрд грн, а його частка в загальному
обсязі лізингових операцій — 27%. При цьому сума дого-
ворів фінансового лізингу, відповідно до яких придбано
агротехніку, транспорт та устаткування, становить 5,53
млрд грн.

На світовій арені лізинг займає почесне друге місце за
обсягами інвестицій після банківського кредитування, бо

Код 
програми 

Види державних програм підтримки 
підприємств аграрного сектору 

Сума витрат, тис. грн 
Абсолютне 
відхилення  

2018 р. до 2017 р., 
тис. грн 

Відносне 
відхилення 
2018 р. до 
2017 р., %, 

рази 

2018 рік 2017 рік 

1 2 3 4 5 6 
Підтримка на безповоротній основі 

2801030 
Фінансова підтримка заходів в аграрному 
секторі шляхом здешевлення кредитів 

66000 300000 -234000 22,0 

2801180 
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 

5000 60000 -55000 8,3 

2801230 
Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств 

1000000 - 1000000 - 

2801350 
Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників 
та ягідників і догляд за ними 

300000 75000 225000 400,0 

2801540 Державна підтримка тваринництва 4000000 170000 3830000 В 23,5 рази 

2801580 
Фінансова підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників 

945000 4774300 -3829300 19,8 

Усього 6316000 5379300 936700 117,4 
Підтримка на поворотній основі 

2801460 
Надання кредитів фермерським 
господарствам 

43100 65000 -21900 66,3 

2801490 
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу 

3818,4 3818,4 0 100,0 

Таблиця 3. Основні програми державної підтримки аграрних підприємств у 2018 році
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забезпечує широкий доступ суб'єктам господарювання до
матеріально-технічного оновлення.

Лізинг у сільському господарстві забезпечує підвищен-
ня продуктивності машин і обладнання, сприяє модерні-
зації виробництва. В сучасних умовах важливою формою
забезпечення технікою сільськогосподарських
підприємств є фінансовий лізинг, який дає можливість за-
ощаджувати кошти для інвестування в інші більш ефективні
види діяльності та придбання техніки [5].

Для цілей бухгалтерського обліку придбання основних
засобів можна розділити і за такими напрямами:

1) придбання за рахунок позикових коштів;
2) придбання на умовах товарного кредиту;
3) придбання в розстрочку.
Механізм товарного кредиту передбачає отримання

виробничих ресурсів у рамках договору купівлі-продажу з
відстрочкою платежу, що, безумовно, розширює можли-
вості потенційних покупців. У цьому випадку кредит набу-
ває форму товару, плата за який вноситься в подальшому і
є погашенням кредиту.

Активи, придбані за кредитні кошти, за договором то-
варного кредиту або в розстрочку, підприємство-покупець
відображає як звичайну покупку. Тобто зараховує їх на
баланс за первинною вартістю і відображає на відповід-
них рахунках обліку основних засобів. Надалі вартість та-
ких основних засобів буде амортизуватися і включатися
до складу витрат.

Вексельна форма розрахунків також заслуговує ува-
ги серед аграріїв. Останнім часом серед суб'єктів госпо-
дарювання чималої популярності набули так названі ава-
льовані векселі, коли банк повністю або частково бере на
себе добровільну відповідальність за виконання зобов'я-
зань будь-якого з учасників вексельного договору. У по-
рівнянні з кредитами, векселі є дешевшими, середня став-
ка за векселем може складати 1—2%.

В Україні було декілька успішних прикладів викорис-
тання векселів. У 2016 році сільськогосподарські вироб-
ники придбали засоби захисту рослин на умовах фінансу-
вання банком під 1% річних. Термін дії векселя складав 9
місяців. Вексель виступає своєрідною гарантією зобов'я-
зань перед постачальниками. Надійність вексельної фор-
ми розрахунків підтверджується і участю третьої сторони
— банка. Використовуючи вексель у розрахунках за акти-
ви, постачальники фактично надають покупцям кредит у
товарній формі, це сприяє прискоренню реалізації ресурсів
та підвищує швидкість обороту обігових активів [10]. Тоб-
то є взаємовигідною та безризиковою формою розра-
хунків.

У 2014 році в Україні започатковано застосування аг-
рарних розписок. На 2017 рік найбільшу кількість аграр-
них розписках виписали у Вінницькій та Полтавській об-
ластях — 41, Черкаській — 33, Харківській — 22, Тер-
нопільській — 12, Сумській і Хмельницькій — 7 та Мико-
лаївській — лише 2.

Аграрні розписки відзначаються низкою переваг, зок-
рема й у порівнянні з векселями, які мають незначну відсот-
кову ставку. Першою перевагою є те, що аграрна розпис-
ка, на відміну від векселя, може бути товарною й фінансо-
вою. Залучення банку під час укладення аграрною розпис-
ки не є обов'язковою умовою. Виробникові за аграрною
розпискою не потрібне ліквідне майно, адже заставою ви-
ступає майбутній урожай.

Аграрні розписки водночас суттєво захищають креди-
торів, зобов'язання прив'язується до конкретної земель-
ної ділянки і відображається у публічному відкритому
реєстрі аграрних розписок, який дозволяє відслідкувати
кредитну історію позичальника. Також законодавчо зафі-
ксовані права щодо моніторингу вирощування врожаю та

відсторонення заставодавця від процесу у випадку пору-
шення технології. Навіть передача ділянки в оренду іншій
особі не порушує права кредитора на врожай, який виро-
щується на ній. Передбачена також прискорена процеду-
ра виконавчого провадження у випадку порушення зобов-
'язань за аграрною розпискою.

З іншого боку, недоліком аграрної розписки є недо-
статньо розвинена інфраструктура та тривала процедура
нотаріального оформлення.

Сьогодні фондовий ринок в Україні переживає глибо-
ке реформування, результати якого стануть відчутними
лише за кілька років. Окрім перелічених вище способів
залучити фінансові ресурси, на українському ринку з'яв-
ляються інструменти торгового фінансування експортно-
імпортних операцій — акредитиви, гарантії та факторинг.
Але ними переважно користуються агрохолдинги, які ма-
ють доступ до зовнішніх ринків і розуміють культуру вико-
ристання цих фінансових інструментів.

Упродовж останніх трьох років одним із найбільш ди-
намічних способів залучення фінансування став аграрний
форвард. Наприклад, у 2017 році провідні компанії, які
купують зернові на основі форварду профінансували аг-
раріїв на понад 2 млрд грн. Натомість Аграрний фонд су-
марно за рік профінансував форвардів на 2 млрд грн, що
є абсолютним рекордом в історії України. Такий успіх фор-
варду пояснюється низкою вагомих для виробників аграр-
ної продукції причин. Форвардний контракт дає мож-
ливість планувати, тому що він передбачає поставку в пев-
ний проміжок часу за ціною, яка не є нижчою від ринко-
вої. Фермер упевнений в цьому і не турбується про ціну
після збору врожаю. Форварди страхують виробників,
дають їм впевненість і дозволяють мати горизонт плану-
вання. До переваг можна віднести те, що форвард може
бути як із прив'язкою до курсу долара, так і без неї. Вони
відрізняються, передусім, відсотковою ставкою. Така фор-
ма розрахунків простіша в оформленні, що робить її дос-
тупнішою для середньої та дрібної ланки виробників [11].

Одним зі найрозповсюдженіших способів поповнення
обігових коштів підприємства є отримання фінансової до-
помоги від інших підприємств, фізичних або юридичних осіб.
Таку допомогу можуть надавати як на поворотній, так і на
безповоротній основі. За своїм економічним змістом пово-
ротна фінансова допомога є позикою, а безповоротна —
подарунком. Поворотна фінансова допомога не підлягає
оподаткуванню, та може залишатися неповернутою в ме-
жах терміну позивної давності, тобто 3 роки. Звичайно, будь-
які зобов'язання оформлюють відповідними договірними
умовами і регулюються законодавством України.

Нестабільна політична ситуація в країні та продовжен-
ня кризових явищ в економіці не дають повною мірою виз-
начити, що ж буде з ринком фінансування аграрної сфери
у наступному році. Проте цьогорічний успіх на ринку кре-
дитування, зростання обсягів форвардних закупівель, по-
ширення аграрних розписок, створення нових лізингових
програм створюють впевненість у тому, що в майбутніх
роках банківський сектор фінансуватиме агросектор ак-
тивніше.

ВИСНОВОК
Потреба в обігових коштах та ресурсах фінансування

діяльності суб'єктів господарювання залишається актуальним
питанням. Кожен з наведених зовнішніх та внутрішніх спо-
собів залучення фінансових ресурсів має свої особливості,
та потребує детального вивчення залежно від конкретної по-
треби підприємства. Український ринок фінансування роз-
вивається та покращує свої показники. Важливими способа-
ми отримання фінансової підтримки аграрних господарств є
державні програми підтримки, які дозволяють аграрним
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підприємствам вийти або укріпитися на новому рівні вироб-
ництва і співпраці з державою. Серед найменш затратних спо-
собів фінансування виступають поворотні фінансові допомо-
ги, які досить розповсюджені між юридичними та фізичними
особами в Україні. Банківське кредитування, не зважаючи
на різновиди представлених кредитних продуктів, все ще за-
лишається для бізнесу достатньо затратним та недоступним
широкому загалу, особливо для представників сільськогос-
подарського виробництва з специфічністю сезонного вироб-
ництва. Поява нових форм способів залучення коштів, у виг-
ляді аграрних розписок, покращує стан залучення коштів
аграріями та поліпшує умови аграрного господарювання. По-
дальшого дослідження потребує вивчення стану та шляхів за-
лучення фінансових ресурсів для розвитку окремих галузей
сільськогосподарського виробництва, прогнозування їх еко-
номічної ефективності.
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