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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

На сьогоднішній день ефективність використання бюджет-
них коштів для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу (далі — АПК) через механізм
здешевлення кредитів засвідчив, що основними факторами,
які перешкоджають ефективному використанню бюджетних
коштів та не дозволяють забезпечити достатній рівень фінан-
сової підтримки сільськогосподарського виробника, є:

— одним із факторів зниження ефективності держав-
ної фінансової підтримки підприємств АПК є недосконалість
затверджених Порядків та неузгодженість їх з іншими чин-
ними нормативними актами, неврахування специфіки
сільськогосподарського виробництва, нестабільність в
підходах до напрямів використання та умов надання права
на здешевлення кредитів;

— внаслідок зняття верхньої межі рівня відсоткової
ставки, в окремих випадках, на користь суб'єкта господа-
рювання не спрацювала пільга щодо встановлення компен-
сації відсоткової ставки в розмірі, передбаченому в кредит-
ному договорі, в результаті чого підприємства можуть по-
нести додаткові витрати бюджетних коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова диску-
сія навколо основних питань: чому з року в рік ми маємо
проблеми щодо відсутності чіткого механізму ефективності
використання бюджетних коштів?

Проте у вітчизняній науковій літературі ця проблемати-
ка ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень, що зу-
мовлює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Завдання статті — дати оцінку ефективності викорис-
тання бюджетних коштів для здійснення фінансової підтрим-
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ки підприємств агропромислового комплексу через ме-
ханізм здешевлення кредитів, досягнення при цьому запла-
нованих показників, визначення проблеми у виконанні бюд-
жетної програми та розробка пропозиції щодо підвищення
ефективності використання ресурсів держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і пе-
реробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та
продовольчу незалежність країни, формує 17 % валового
внутрішнього продукту та близько 60 % фонду споживання
населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних
бюджетоутворювальних секторів національної економіки,
частка якого у Зведеному бюджеті України за останні роки
становить 8—9 %, а також займає друге місце серед сек-
торів економіки у товарній структурі експорту. Сільське гос-
подарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють
засоби виробництва та споживають продукцію сільського
господарства як сировину, а також надають транспортні,
торговельні та інші послуги.

Однак, на даний час загрозливих масштабів набула деі-
ндустріалізація сільського господарства. Основний капітал
галузі зменшився за 1996—2005 роки в 1,7 рази, а в
сільськогосподарських підприємствах — у три рази. При
цьому частка сільського господарства в основному капіталі
економіки зменшилася з 24 до 6 %.

Рівень забезпечення сільського господарства трактора-
ми, комбайнами та іншою технікою становить 45—50 %
потреби. Понад 90 % технічних засобів потребують негай-
ної заміни внаслідок їх зношеності.

Вирішення проблем стабілізації аграрного сектора еко-
номіки України в умовах формування ринкових відносин об'єк-
тивно пов'язано із системою забезпечення сільськогосподарсь-
ких підприємств необхідними фінансовими ресурсами.

Одним із джерел цих ресурсів є кредити комерційних
банків. Більшість сільськогосподарських товаровиробників не
є кредитоспроможними через відносно низьку рентабельність
ведення господарства. Ризик несвоєчасного повернення кре-
диту дуже високий, що робить аграрний сектор непривабли-
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вим для комерційних банків та інших фінансових структур.
Однак робота в ринкових умовах без залучення коштів для
покриття сезонної потреби у фінансових ресурсах неможлива
і неефективна. Своєчасне і достатнє забезпечення сільсько-
господарських товаровиробників короткостроковими креди-
тами, що необхідно через специфіку сільського господарства,
сьогодні має першорядне значення.

Зараз механізм банківського кредитування не враховує
специфіку сільськогосподарського виробництва, а чинна
законодавча база не захищає інтереси сільськогосподарсь-
кого товаровиробника.

У створенні вітчизняної системи кредитування сіль-
ського господарства основну роль має відігравати держа-
ва, яка повинна сприяти наближенню економічних інтересів
кредитора і сільськогосподарського позичальника шляхом
регулювання та послаблення негативного впливу факторів,
які визначають розвиток кредитних відносин.

Необхідно відмітити, що механізм банківського креди-
тування недосконалий. Це пов'язано з недостатньо розроб-
леною нормативно-правовою базою, яка не враховує спе-
цифіку сільськогосподарського виробництва. Аграрні
підприємства обслуговуються комерційними банками на
загальних умовах. Недостатній розмір кредитного портфе-
ля комерційних банків призвів до встановлення надмірно
високих процентних ставок за користування кредитними
ресурсами для сільськогосподарських підприємств, що
вплинуло на їх фінансовий стан.

Основною проблемою при використанні бюджетних коштів
на відшкодування кредитів є нестабільність в останні роки в
підходах до напрямів використання кредитів та умов надання
права на здешевлення кредитів. Починаючи з 2007 року, в По-
рядки використання коштів постійно вводяться нові умови [3].

Не спрацювала на користь вітчизняного товаровироб-
ника зміна норми, яка передбачає розмір компенсації відсот-
кової ставки за кредитами, залученими в іноземній валюті
та їх цільове використання. Постановою Кабінету Міністрів
України № 653 від 01.07.2009 внесено зміни до постанови
Кабінету Міністрів України №199 від 26.02.2009 року, яки-
ми підвищено розмір компенсації відсоткової ставки до 12
%, отже, позичальники, які залучили кредити в іноземній
валюті, отримали практично 100 % відшкодування (в 2007—
2008 роках відсоткова ставка за кредитами, залученими в
іноземній валюті складала 7—12 %, лише одним позичаль-
ником було залучено кредит під 14 %).

Даною пільгою можуть скористатися позичальники
лише в разі наявності у позичальника зовнішньоекономіч-
ного договору на закупівлю техніки і обладнання іноземно-
го виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні,
згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України пере-
ліком, та племінної худоби (пункт 5 постанови КМУ №153
від 26.02.2009). Затвердження в 2009 року даної норми поз-
бавило права позичальників на отримання компенсації за
перехідними кредитами, залученими в 2006—2008 роках в
іноземній валюті, на будівництво і реконструкцію виробни-
чих приміщень, придбання кормів і т.д.

Наприклад, агропромислове підприємство "А", яке зна-
ходиться у Львівській області, відповідно до кредитної уго-
ди від 05.05.2008 №507/2008, укладеної з ВАТ КБ Надра,
отримано кредит терміном на 5 років для придбання облад-
нання та проведення будівельних робіт в сумі 700,36 тис.
євро з відсотковою ставкою 11% річних, із яких 6% відшко-
довувалось за рахунок бюджетних коштів. За 2008 р. фер-
мерському господарству надано компенсації в сумі 18,4 тис.
грн. Однак у 2009 році конкурсною комісією відмовлено у
продовженні терміну відшкодування у зв'язку з внесенням
змін в порядку використання коштів.

 В аналогічному становищі опинились інші підприємства
Львівської області.

Крім того, різке підвищення рівня відсоткової ставки (в

період з січня по листопад 2008 року складала 6%, а з 3
липня 2009 року — 12%), поставило в нерівні умови пози-
чальників, які залучили кредити в національній валюті, по-
заяк розмір компенсації в 2009 році зменшився відповідно
до зміни облікової ставки Національного банку України.
Навіть після приведення Порядку використання коштів у
відповідність до норм Закону України від 4 червня 2009 року
№ 1447-УІ "Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення механізмів державного регулювання
ринку сільськогосподарської продукції" (постанова КМУ №
1056 від 07.10.2009 року) питома вага компенсації розміру
відсоткової ставки складає 45—70 % [2].

Також відшкодування компенсації позичальнику перед-
бачено здійснювати після сплати ним відсотків за користу-
вання, а не за нарахованими відсотками, як це передбача-
лось Порядками у 2004—2006 роках. Як наслідок, значною
є розбіжність в часі між фактичною сплатою відсотків та її
відшкодуванням за рахунок бюджетних коштів.

Механізм використання коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті України на 2007 рік на здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу шляхом
часткової компенсації відсоткової ставки за залученими цими
підприємствами у банках коротко- і довгостроковими креди-
тами, а також короткостроковими кредитами, залученими у
кредитних спілках (далі — компенсація), визначений поста-
новою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 №259 із вне-
сеними змінами та доповненнями [1; 6].

Відповідно до пункту 3 вищенаведеного Порядку, ком-
пенсація надавалась на конкурсній основі підприємствам
агропромислового комплексу, які залучили кредити у по-
точному році (далі — позичальники), за умови, що сума
відсотків за користування кредитом та за додатково укла-
деними договорами, предметом яких є надання банками
послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кре-
дитного проекту, управління кредитом, консультаційні по-
слуги), а також за кредитами кредитних спілок не переви-
щує у національній валюті 18 % річних для короткостроко-
вих та 17 % — для середньострокових кредитів, а в іно-
земній валюті — не більше ніж 12 % річних для короткост-
рокових та 11 % — для середньострокових кредитів.

Для надання компенсації у 2008 році постановою Кабі-
нетом Міністрів України від 27.02.2008 №126 затверджено
Порядок, умови пункту 3 якого, відрізняються лише в час-
тині відшкодування довгострокових кредитів, зокрема у
національній валюті розмір відсотків складає 17 % та в іно-
земній валюті — не більш як 11 %.

18 червня 2008 року до Порядку від 27.02.2008 №126
внесено зміни, якими знято обмеження граничного рівня
відсоткової ставки за залученими кредитами, зокрема пун-
ктом 3 обумовлено, що компенсація надається на конкурсній
основі підприємствам агропромислового комплексу, які за-
лучили кредити в національній та іноземній валюті, виходя-
чи з відсоткової ставки банків за користування кредитами
згідно з укладеними договорами.

Внесення змін до вищенаведеного Порядку лише в
червні 2008 року, призвело до того, що частина позичаль-
ників, які отримали кредити в національній та іноземній ва-
лютах із сплатою відсоткової ставки, розмір якої переви-
щує відповідно 18 % та 11%, не змогли скористатися дер-
жавною підтримкою з початку року.

Поряд з тим, після введення в дію даної норми, окремі
банківські установи Львівської області почали різко збільшува-
ти рівень відсоткової ставки за діючими та новими кредитними
угодами, адже за умовами договорів окремі банки можуть
змінювати розмір відсоткової ставки в сторону збільшення.

Наприклад, ПП "Озима" (м. Львів) відповідно до кредит-
ного договору від №10/КС-07 від 21.12.07 отримано кре-
дит в АБ Київська Русь в сумі 308,6 тис. грн. з рівнем сплати
відсоткової ставки 16,5 %. Відповідно за 2008 рік нарахо-
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вано плату за кредит в сумі 46,4 тис. грн., із якої підлягала
відшкодуванню сума 32,1 тис грн. В лютому 2009 року до
вищевказаного договору внесено зміни щодо збільшення
розміру відсоткової ставки до 25 %. В результаті після знят-
тя верхньої межі відсоткової ставки при незмінному рівні
відшкодування підприємству за рахунок власних коштів не-
обхідно сплачувати вже 23,9 тис. грн., або 13%. Таким чи-
ном, витрати підприємства на обслуговування кредиту
збільшились на 9,6 тис. грн.

Таким чином, зазначені вище зміни не сприяли у 2008
році фінансовій підтримці підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів, а, навпа-
ки, призвели до збільшення у позичальників витрат на об-
слуговування кредитів.

Головним управлінням агропромислового розвитку
Львівської ОДА відшкодування компенсацій відсоткових ста-
вок в 2007р. проводилось по 327 укладених кредитних уго-
дах на загальну суму 11541,6 тис. грн., у 2008р. — по 305
кредитних угодах на суму 24032,0 тис. грн., за 9 місяців 2009р.
— по 129 угодах на суму 4745,8 тис. грн. Найчастіше креди-
тами користуються сільськогосподарські підприємства [7; 9].

Механізм використання коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті України на 2007, 2008 та 2009 роки на
здійснення фінансової підтримки підприємств АПК шляхом
часткової компенсації відсоткової ставки за залученими
цими підприємствами у банках коротко-, середньо- та дов-
гостроковими кредитами, визначений постановами Кабіне-
ту Міністрів України від 21.02.2007 №259, від 27.02.2008
№126 та від 26.02.2009 №153. [3,4]

З державного бюджету уточнені кошторисні призначен-
ня затверджено в обсязі 60403,5 тис. грн., з яких у 2007 році
— 14143,0 тис. грн., у 2008 році — 32288,3 тис. грн., у 2009
— 10090,6 тис. грн. за загальним фондом та 3881,6 тис. грн.
за спеціальним фондом. Фактично протягом вказаного пе-
ріоду використано 44803,3 тис. грн., (з яких у 2007 році —
11541,8 тис. грн., у 2008 — 24032,0 тис. грн., за 9 місяців
2009 — 7470,9 тис. грн. за загальним фондом та 1758,6 тис.
грн. за спеціальним фондом бюджету) [7; 8].

За підсумками 2007 року, до державного бюджету по-
вернуто 894,2 тис. грн., водночас, за 2008 рік внаслідок не-
дофінансування станом на 01.01.2009 виникла кредиторсь-
ка заборгованість в сумі 5283,6 тис. грн.

При проведенні порівняльного аналізу затверджених
лімітів з плановими та фактичними видатками встановлено
розбіжність між розрахунковим розміром компенсації та
фактичною виплатою.

Так, відповідно до наказу Головного управління агро-
промислового комплексу (далі — АПК) Львівської ОДА від
12.03.2007 № 23 затверджено розподіл коштів державного

бюджету у розрізі районів, що спрямо-
вуються для здешевлення кредитів для
підприємств АПК. Розподіл коштів у
розрізі районів на 2007 рік затвер-
джений в сумі 28482,0 тис. грн. При цьо-
му бюджетні асигнування, з урахуванням
внесених протягом року змін, затверд-
жено в сумі 14143,0 тис. грн. (49,6% до
затвердженого ліміту), а фактичні видат-
ки склали 11362,8 тис. грн. (80% до пла-
нових), касові — 11541,8 тис. грн. Різни-
ця між касовими та фактичними видат-
ками в сумі 179,0 тис. грн. пояснюється
погашенням протягом року кредиторсь-
кої заборгованості, яка обліковувалася
на початку року [5; 6].

Невикористаний залишок бюджет-
них асигнувань в сумі 894,2 тис. грн. у
кінці року повернуто до державного
бюджету у зв'язку з тим, що на дану суму

не було зареєстровано фінансових зобов'язань.
Розподіл коштів у розрізі районів на 2008 рік затверд-

жений в сумі 25300,0 тис. грн., бюджетні асигнування пе-
редбачено в сумі 32288,3 тис. грн. (127,6% до розрахунко-
вої потреби). Фактичні видатки склали 29315,6 тис. грн.
(90,8% до плану), касові — 24032,0 тис. грн. Різниця між
касовими та фактичними видатками пояснюється утворен-
ням на кінець року кредиторської заборгованості на суму
5283,6 тис. грн. у зв'язку з недофінансуванням.

Розподіл коштів у розрізі районів на 2009 рік за загаль-
ним фондом затверджений в сумі 10090,6 тис. грн., що відпо-
відає річним бюджетним асигнуванням. Фактичні видатки за
9 місяців 2009 року склали 2914,2 тис. грн., касові за цей
період — 7470,9 тис. грн.

Різниця між касовими та фактичними видатками пояс-
нюється погашенням протягом 9 місяців 2009 року кредиторсь-
кої заборгованості на суму 4563,4 тис. грн. Кредиторська за-
боргованість станом на 01.10.2009 становить 720,2 тис. грн.

За спеціальним фондом кошторису з урахуванням вне-
сених протягом 9 місяців 2009 року змін затверджено на суму
3881,6 тис. грн. Касові видатки становлять 1758,6 тис. грн.,
фактичні — 1759,3 тис. грн. Різниця між касовими та фактич-
ними видатками пояснюється утворенням станом на
01.10.2009 кредиторської заборгованості на суму 0,7 тис. грн.

Розподіл коштів державного бюджету, що спрямову-
ються для здешевлення короткострокових кредитів,
здійснюється Головним управлінням АПК пропорційно пи-
томій частці середньорічної вартості валової продукції
сільськогосподарських підприємств області (у порівняльних
цінах з минулими роками) згідно із статистичною звітністю і
відповідно потреба в коштах та розподіл коштів доводиться
районному управлінню.

Відповідно до порядку використання коштів головні уп-
равління агропромислового розвитку обласних держадміні-
страцій можуть здійснювати за підсумками шести місяців і
надалі щомісяця у разі потреби перерозподіл невикориста-
них бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів
державного бюджету між управліннями агропромислового
розвитку райдержадміністрацій пропорційно додатковій по-
требі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для
здешевлення залучених короткострокових кредитів відпові-
дно до заявок, поданих районними конкурсними комісіями
за затвердженою Мінагрополітики формою [4].

Проте, застосування зазначеного способу розподілу
коштів не забезпечує відображення реальної потреби
підприємств АПК, що призводить до необхідності внесення
змін до планів асигнувань. Так, підприємства з великими
обсягами виробництва продукції в основному вже забезпе-
чені оборотними активами та матеріально-технічною базою

Рис. 1. Структура розподілу коштів державного бюджету за

видами отримувачів
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і відповідно не потребують залучення кредитних ресурсів.
Натомість, підприємства на початковій стадії діяльності по-
требують значних додаткових фінансових ресурсів для на-
лагодження виробництва, однак у розподілі їх не врахова-
но через недостатній рівень обсягу ВВП. Враховуючи знач-
ну частину виробництва валової продукції сільського гос-
подарства населенням, необхідно замінити її підприємства-
ми із врахуванням фактичної потреби, кліматичних та гео-
графічних особливостей окремих районів області.

Отже, діючий механізм фінансової підтримки є досить
складним і не однаковою мірою доступним для всіх сільсько-
господарських підприємств.

Зміни, що вносилися в плани видатків на державну підтрим-
ку АПК, здійснювались Головним управлінням агропромисло-
вого розвитку Львівської ОДА у разі прогнозної потреби на
збільшення чи зменшення коштів по даній програмі, відповід-
но до заявок, поданих районними конкурсними комісіями,
шляхом перерозподілу в межах невикористаних бюджетних
асигнувань між управліннями АПК райдержадміністрацій про-
порційно додатковій потребі в коштах [8; 11].

Наприклад, У 2008 році розрахункова потреба відповід-
но до розподілу коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для здійснення фінансової підтримки підприємств АПК
району "П", складала 60,8 тис. грн. Протягом року на даний
район додатково призначено кошти в сумі 281,97 тис. грн.
внесено зміни в сторону збільшення. Кошторисні призначен-
ня на кінець року з урахуванням змін склали 342,77 тис. грн.,
що майже в шість раз більше початкового розподілу коштів.

Протягом 2007—2009 року спостерігається постійне
недовиконання розрахункових та планових показників, що
зумовлено неврахуванням при плануванні фактичних ви-
датків протягом минулих років.

Розбіжність між затвердженими лімітами коштів для
компенсації та фактичною виплатою виникає через те, що:

— порядком використання коштів не передбачено пере-
гляд розрахункового розміру при зміні облікової ставки НБУ;

— порядком не обумовлено використання графіку по-
гашення кредитів при розрахунку фактичного розміру ком-
пенсації, а саме: у випадку зміни термінів погашення креди-
ту (без зміни кінцевого терміну погашення) фактичне нара-
хування відсотків збільшується і відповідно збільшується
сума компенсації за фактично сплачені відсотки.

Порівнюючи відповідність надходження коштів помісячним
планам асигнувань, необхідно відмітити, що у досліджуваному
періоді фінансування Програми проводилось нерівномірно.

Так, протягом 2008 року та 9 місяців 2009 року не-
відповідність надходження коштів помісячним планам асиг-
нувань призвела до виникнення кредиторської заборгова-
ності перед підприємствами АПК.

Зокрема, всупереч затверджених планів асигнувань,
укладених кредитних договорів, кошти на здійснення ви-
датків за даною Програмою у 2008 році надходили підприє-
мствам АПК у ІІ—ІV кварталах, починаючи з квітня фінан-
сового року, а основні фінансові потоки надходили у другій
половині року [7; 10].

За 9 місяців 2009 року кошти на погашення заборгова-
ності по виплаті компенсацій підприємствам АПК надійшли
у березні, а за кредитами 2009 року — частково у липні та
вересні 2009 року.

Крім цього, встановлено, що на рахунку головного уп-
равління агропромислового розвитку Львівської обл-
держадміністрації утворювались залишки бюджетних коштів,
які особливо зростали у ІІ—ІІІ кварталах, що свідчить про
неефективне управління коштами державного бюджету.

Зокрема, у 2007 році на рахунку Головного управління
залишалися незадіяними терміном понад 3,5 місяці кошти в
загальній сумі 1198,4 тис. грн., що свідчить про недоско-
налість механізмів отримання і розподілу бюджетних коштів
та порушення бюджетної дисципліни при їх використанні.

Система планування та проведення видатків не забез-
печує відображення реальних потреб та необхідного обся-
гу фінансування для надання фінансової підтримки агропро-
мислових підприємств [11].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, недосконалість нормативно-правової бази
щодо здійснення часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами призводить до понесення додаткових витрат за
рахунок коштів підприємства та бюджетних коштів, що зни-
жує ефективність фінансової підтримки підприємств АПК.

Крім того,причинами неефективного використання
коштів державного бюджету, які виділяються на підтримку
підприємств АПК, є недосконалість механізмів у частині
розподілу лімітів бюджетних коштів у розрізі районів об-
ласті, що спричиняє несвоєчасне отримання коштів держав-
ної фінансової підтримки підприємствами, що потребують
фінансових ресурсів та наявність коштів незатребуваних
суб'єктами господарювання коштів у інших районах.
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