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У статті описуються проблеми з фінансуванням малих та середніх сільськогосподарських підприємців в умовах глибокої 
економічної кризи та посиленої девальвації національної валюти. Шляхом міркувань і результатів у дослідженні визначено комп-
лекс дій і заходів, спрямованих на забезпечення та розвиток кредитних спілок у районах і селах у сучасній Україні. Розглянуто 
особливості кредитних спілок в порівнянні з комерційними банками, чинники, які стримують розвиток кредитних спілок, а також 
існуючі загрози та проблеми, з якими стикаються кредитні спілки у поточній роботі з позичальниками.
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СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми. Ми знаємо специфіку 
нинішньої весни і специфіку весняно-польових робіт. 
Через глибоку економічну кризу, посилену деваль-
вацію національної валюти наші аграрії втратили 
свої фінансові ресурси, бо вони знецінилися, а тепер 
постала необхідність проводити польові роботи, 
купувати пальне, мінеральні добрива, запчастини до 
сільгосптехніки, насіннєвий матеріал і багато чого, 
що потребують ці роботи. Але це все прив’язано 
до долара і ціна на це все суттєво зросла. Отже, на 
порядок денний вийшло питання, як виживуть наші 
сільськогосподарські виробники, чи залишаться на 
ринку, чи хтось змушений буде зменшити площі, які 
обробляє і це може негативно позначитися на стані 
нашого сільського господарства, яке на сьогодні є 
провідним сектором нашої національної економіки. 
Особливо гостро це питання торкнулося малих та 
середніх сільськогосподарських підприємців – це 
особисті селянські господарства, фермерські госпо-
дарства, бо вони не можуть доступитися до банків-
ських кредитів. Великі банки часто їх не помічають, 
оскільки у них немає достатньої кількості застав-
ного майна і, зрештою, ті відсотки, які пропонують 
комерційні банки є надто високими і пере обтяжли-
вими для малого бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням виникнення кооперативної ідеї та аналізу 
діяльності перших кооперативів присвячені праці 
І. Витановича [1], К. Пажитнова [9], М. Туган-Бара-
новського. Вагомий внесок у дослідження проблем 
кредитно-кооперативного руху зробили такі вчені, 
як Р. Бігун, А. Качор, О. Моргун, О. Саленко та 
ін. Різноманітним аспектам наукових розробок із 
питань функціонування кредитних спілок присвя-
чені праці сучасних учених-економістів М. Алі-
мана, С. Бабенка, В. Гончаренка [2, 3], Р. Коцов-
ської, А. Оленчика, А. Пантелеймоненка [10], 
А. Стадника. Вирішенню проблеми формування коо-
перативного сектора в сільському господарстві при-
ділено достатньо уваги в роботах М. Дем’яненка, 
П. Макаренка, М. Маліка, П. Саблука, С. Юрія та 
інших. Завдяки доробку цих вчених сформульовано 
підґрунтя для подальших наукових досліджень. 
Водночас залишаються недостатньо висвітленими 
питання удосконалення фінансового забезпечення 
та розвитку кредитної кооперації в Україні, які б 
враховували реальний стан аграрної економіки та 
перспективи розвитку, а також можливості креди-
тування суб’єктів підприємницької діяльності кре-
дитними спілками.
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Постановка завдання. Тож і постає питання 

до кредитних спілок – чи спроможні вони в надто 
складний для селян час підтримати їх своїми фінан-
совими ресурсами і посприяти в подальшому розви-
тку малого та середнього сільськогосподарського під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання не нове, воно мабуть загострилося у 
2015 році через те, що регулятор підняв облікову 
ставку до 30%. Селяни продали у цьому році все своє 
збіжжя за тими цінами, які склалися у 2014 році 
з прив’язкою до того курсу, який був на той час. 
Якщо взяти посівну компанію, яка необхідна до про-
ведення, то майже 75% витрат припадає на імпортні 
складові: паливно-мастильні матеріали, запчастини, 
пестициди, гербіциди, мінеральні добрива тощо і 
тільки 25% – на витрати, які мають українське похо-
дження. Отже, 75% прив’язано до іноземної валюти, 
імпортується, у в зв’язку з чим вартість витрат на 
1 га порівняно з весняною компанією минулого року 
зросла. Якщо планові витрати складали 2087,00 грн 
на га, то в поточному році декларують 3500,00 грн, 
це з урахуванням того, що селяни мали перехідні 
залишки: насіння, тощо. Ми говоримо про те, що 
селяни докуповували матеріально-технічні засоби 
за ціною поточного року за курсом поточного року, 
який стрибнув до більше сорока і опустився до 
більше 20,00 грн. Це суттєво призвело до подорож-
чання посівної кампанії. Якщо взяти по макроциф-
рах, то на посівну кампанію цього року витрачено 
67 млрд грн, для порівняння в минулому році – 
42,8 млрд грн (з урахуванням весняно-польових 
робіт АР Крим, Луганської і Донецької областей). 
Тобто ми маємо посівну кампанію, що майже вдвічі 
подорожчала.

Хочу привернути увагу до того, що відбувається 
в банківському секторі. Відтік капіталу призвів до 
того, що великі банки зосередили свою увагу на 
поточному кредитуванні тієї клієнтської бази, яка 
була у них до початку поточного року.

Всі розуміють, що аграрний сектор є «локомоти-
вом», тому що надає найбільшу виручку у валюті, яка 
приходить в Україну серед всіх інших галузей, але, 
окрім того, ми маємо цей «локомотив», який повинен 
дати роботу зокрема машинобудівній галузі, хімічній, 
транспортній. Таким чином, з одного боку, ми маємо 
підвищений попит аграріїв до коштів 66-67 млрд грн, 
а з другого, ті пропозиції по кредитам, які надають 
банки дуже обмежені, попит зріс, пропозиція зви-
чайно, що зменшена, проценти зависокі.

Банкіри декларують, що вони мають справу у 
своїх кредитах з банком землі від селянина від 500 
гектарів і більше, бо до 500 гектарів вони вважають 
ведення бізнесу з операційних витрат дуже дороге і 
вони просто не обслуговують таких клієнтів. Ніша, 
яка залишається незаповненою, визначена, єдине 
питання залишається, що може дати селянин, щоб 
одержати кошти, і хто ці кошти може дати. 

Тема спілкування нагальна. Банківські установи 
вказують на те, що аграрний сектор має найкращу 
динаміку повернення взятих запозичень серед інших 
галузей економіки – неповернення до 7 %, а по Укра-
їні неповернення коливається на рівні 12%.

Ніхто не говорить про те, що бізнесу довіряють, 
НБУ констатує про те, що банківський сектор вже 
перейшов від формального дослідження і оформ-
лення предмету застави під ті кошти, що беруться, до 
безпосереднього вивчення (вони почали вже вивчати 
і розуміються на агровиробництві, мають відповід-
них агрономів, зоотехніків, які вивчають бізнес) і 

в першу чергу вони кредитують сам бізнес і вдруге 
оформляють безпосередньо документи, які вимагає 
регулятор для того, щоб кредит був залучений.

Таким чином, кредитні спілки – це тільки неве-
ликий сегмент кредитної кооперації. Надання кре-
дитних послуг кредитними спілками займає 10 час-
тину всього ринку – 2,6 млрд активів, тоді як ринок 
надання кредитних послуг – 13 млрд активів.

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок Укра-
їни – ВАКСУ – об’єднує 140 кредитних спілок, з них 
29 є учасниками робочої групи Аргоінвесту.

Тільки 29 кредитних спілок у надскладному 
2014 році надали кредитів сільськогосподарським 
виробникам на суму 17 млн грн, якщо в рамках дер-
жави – це мало, а якщо 29 кредитних спілок – це 
непогано.

Як використати кредитні спілки як фінансовий 
механізм – залучити об’єднані кредитні спілки, як про-
відник ресурсу. Об’єднання кредитних спілок Націо-
нальна асоціація кредитних спілок України – НАКСУ, 
через яку сьогодні реалізуються різні програми, нада-
ють кредити під 19% річних на залишок суми.

Кредитні спілки здебільшого займаються спожив-
чим кредитуванням. Частка у 2011 році агрокреди-
тів у кредитному портфелі кредитних спілок – 6-8%, 
сьогодні – за 19%. Це новий крок, нові програми, 
нові види кредитування.

Як показують дослідження, кредитні спілки відо-
бражають кредити домогосподарств у складі спожив-
чих кредитів, наданих на інші потреби. Це спричи-
нено тим, що усі фізичні особи перебувають у рамках 
закону про захист прав споживачів і така тради-
ція існує роками. Тому в державній статистиці ми 
бачимо значно менші відсотки. Це лише буде озна-
чати, що частина кредитів, яка працює на селі, зна-
ходиться і формує власне більшу частку того блоку 
кредитів, які називаються споживчими.

Що є малий бізнес для сільського господарства 
України? Зараз стоїть питання для виживання 
малого, дрібного та середнього бізнесу в Україні. 
Малий бізнес – це 80% овочівництва, 90% – ринку 
картоплі, більше 20% – зернові. Фінансувати треба 
тих, хто вже працює і існує.

Особливостями кредитних спілок є:
1. Кредитні спілки найближче знаходяться до 

малого і дрібного сільськогосподарського бізнесу (роз-
ташовані в сільській місцевості). Для порівняння, 
кредитні установи сконцентровані у великих містах 
і доступ виробника до кредитів обмежена, а також 
дуже високі середньорічні відсотки по кредитах. 
Якщо порівняти проценти по споживчим кредитам 
комерційних банків – майже 700% річних, а кредитні 
спілки надають під 44%. Тому сільськогосподарським 
виробникам цікаві ближчі і дешеві кредити.

2. Кредитні спілки видають незначний роз-
мір кредиту: на ведення сільського господарства у 
2014 році – 8 000 грн, а фермерам – від 80 000 грн до 
110 000 грн. Цифри сформовані на підставі ринкових 
відносин та попиту, того, що більше потребується.

3. Багато сумнівів, чи буде комерційний банк кре-
дитувати під такі проценти і під заставу. У комер-
ційного банку застава складає 200-250% від тієї 
суми, що хоче позичальник отримати. Необхідно 
100 000 грн, надай застави на 200-250 тис. грн. Як 
працюють кредитні спілки: 80% кредиту надається 
під поруку, 20% – застава, якою може бути трактор, 
корова. Жодний комерційний банк на це не піде.

4. Говорячи про членство у ВАКСУ, хочемо під-
креслити, що 70% кредитних спілок – це ті, що 
працюють в районних центрах і селах. Це означає, 
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що вони кредитують саме селян і значна частина їх 
ресурсів працює на розвиток домогосподарств, у тому 
числі і на потреби домашнього виробництва, збіжжя, 
тваринництва.

У статистиці цікавий момент у тому, що в мину-
лому році обсяги кредитів на село збільшилися щодо 
попередніх років удвічі. Люди у селі бачать свою 
перспективу і хочуть планувати своє життя й орієн-
тувати його на отримання доходів в агросекторі.

Міські кредитні спілки все більше йдуть шля-
хом створення відділень у районних центрах і селах, 
розуміючи, що селянська громада – це дуже міцна 
структура і кредитування на селі в дійсності забез-
печує не тільки підтримку тих громад, а і гарну ста-
тистику щодо повернення кредитів.

5. Існує тенденція до збільшення попиту на агро-
кредити, оскільки кількість банків з агрокредиту-
вання щороку зменшується (комерційні банки не 
кредитують з осені).

6. Навчивши позичальників, як знижувати 
собівартість виробленої продукції і розвивати гос-
подарство у бік інфраструктури, кредитні спілки 
отримують надійних позичальників, які зможуть 
отримувати прибутки цілий рік. Кредитні спілки 
не тільки кредитують, а і проводять багато семіна-
рів, навчають людей. Працівники кредитних спілок 
вивчають ринок і консультують сільськогосподар-
ських виробників – від вирощування, пакування, 
логістики до кінцевого споживача. Банки про це 
знають, але ніколи вони цим займатися не будуть 
для дрібних домогосподарств. Кредитні спілки цим 
займаються, тому що це вони роблять для своїх пай-
щиків, членів. Кредитні спілки зацікавлені і піклу-
ються про те, щоб пайщик більше заробив коштів і 
погасив свої зобов’язання.

Чинники, які стримують розвиток кредитних 
спілок:

1. Кредитні спілки обмежені законодавчо: дозво-
лено кредитувати виключно фермера або сільськогос-
подарського виробника, не можуть кредитувати гос-
подарства. Надто застарілий і не актуальний закон 
«Про кредитні спілки» від 2002 року, необхідна його 
нова редакція.

2. Відсутність у державному бюджеті 2015 року 
цільових програм підтримки сільськогосподарських 
виробників.

3. Необхідність залучення кредитних спілок до 
різних державних цільових програм з урахуванням 
особливостей кредитних спілок і певних фінансових 
обмежень.

Загрози та проблеми, з якими стикаються кре-
дитні спілки в роботі з позичальниками:

1. Більшість сільськогосподарських товаровироб-
ників працює по традиційним технологіям з низь-
кою рентабельністю, тому погашення кредиту займає  
2-3 роки, а не 1 рік за планом. Комерційні банки у 
таких випадках отримують рефінансування і сьогодні 
заробляють на валюті, кредитні спілки не отриму-
ють рефінансування, але ж члени кредитних спілок 
більше довіряють кредитним спілкам, ніж банкам.

2. Інфляція змушує збільшувати кредити на обо-
ротні засоби, а застава залишається на тому ж рівні.

Необхідно зауважити, що на сьогодні в Україні 
налічується 40 тис. фермерських господарств і ця 
цифра є сталою, і не йде останнім часом в розвиток, 
мабуть це є той ресурс, який вичерпано. Але є мож-
ливість створення сімейних фермерських господарств 
або фермерські господарства сімейного типу. У Вер-
ховній Раді України на друге читання буде подава-
тися відповідний законопроект, у першому читанні 

він прийнятий. Передбачається, якщо цей інструмен-
тарій впровадиться, то Україна отримає не 40 тис. 
фермерських господарств, а від 400 до 700 тисяч фер-
мерських господарств сімейного типу. Це є та сама 
база для кредитних спілок, бо вони потребуватимуть 
невеликих за сумами кредитів. Необхідно над цим 
подумати і врахувати це у новому законі про кредитні 
спілки, тому що не завжди фермерські господарства 
сімейного типу будуть юридичними особами, а часто-
густо – в якості СПД фізична особа.

Але ми приєднуємося до думки, що не фермер-
ські господарства сімейного типу будуть базою для 
кредитних спілок, а навпаки, уже сьогодні кредитні 
спілки «виростили» позичальника-селянина, який 
фактично постійно користувався послугами кредит-
них спілок і готовий зараз сформувати ту когорту і 
стати фактичним учасником цього процесу по ство-
ренню фермерських господарств сімейного типу, 
якщо цей законопроект буде ухвалений і буде врахо-
вувати всі ті моменти, які є важливими.

Зазначаємо, що аграрна економіка багатоукладна, 
існують великий, середній і малий бізнеси. Агрохол-
динги самостійно виходять на міжнародні ринки, бо 
це виробничий процес, це суцільні цехи на землі. 

Але ж Україна потребує села, і малий та серед-
ній бізнес понад усе дбає про розвиток сільських 
територій, створює робочі місці, наповнює місцеві 
бюджети своїми податками і, зрештою, він не дає 
українському селу вмерти. Тому, поки ми говоримо 
про малий і середній бізнес, то поряд з економічним 
аспектом ми зачіпаємо і соціальний момент, і він 
дуже багато важить для майбутнього українського 
села і саме у цьому контексті діяльність кредитних 
спілок дуже багато важить.

Зупинимось також на темі доставки фінансового 
ресурсу в кінцевому результаті до селянина, а саме, 
хто прийматиме на себе валютний ризик, якщо інвес-
тор-іноземець має намір вкласти в Україну інвести-
цію в валюті. На нашу думку необхідно продумати 
механізм об’єднання банківської сфери і кредитних 
спілок і змінити тему конкуренції на тему співп-
раці. У такому разі банкіри рахують собівартість 
по окремому кредиту і, якщо дохідність є меншою 
за витрати по його обслуговуванню, вони просто не 
будуть цим займатися, бо це їм нецікаво і невигідно. 
Саме тут можна поєднати свої зусилля, якщо йдеться 
про валютні інвестиції. Відтак кошти в іноземній 
валюті можуть бути розміщені в банківській установі. 
Банк має право працювати з валютою і отримує цей 
ресурс на депозит. Під гарантію цього депозиту фак-
тично банк надає кредит в гривневій масі кредитній 
спілці, яка вже знає, що робити з цими грошима. Кре-
дитні спілки нададуть ці гроші конкретним людям в 
сумах, які будуть становить 10 000 грн, 15 000 грн, 
20 000 грн. Від того, як будуть міцніти наші особисті 
домогосподарства, як вони почнуть перетворюватися 
на сімейні фермерські господарства, так будуть зрос-
тати і обсяги цього кредитування.

Висновки з проведеного дослідження. Ми пропо-
нуємо продумати фінансовий механізм, який дозво-
лить об’єднати державні банки, які можуть взяти 
безпосередню участь у цьому процесі, і кредитні 
спілки, які будуть реалізовувати цільові програми. 
Таким чином, ми зможемо не наражати нашого 
позичальника на валютні ризики і не наражати кре-
дитні спілки, які не можуть працювати з валютою, і, 
таким чином, ми донесемо цей фінансовий ресурс до 
кінцевого споживача.

Хочемо також підкреслити, що кредитні спілки 
активно допомагають сільгоспвиробникам, при тому 
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використовуючи кошти місцевих громад. Отже, при 
цьому акумулюється місцевий ресурс, який працює 
на місцеву громаду і, коли підніметься загальний 
рівень життя в Україні, то, відповідно, цей ресурс 
збільшиться.
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню фінансового планування в банку. Визначено сутності поняття «фінансове планування», 
здійснено його критичний аналіз. Досліджено сутність системного підходу по відношенню до фінансового планування в банків-
ській діяльності. Запропоноване власне визначення «фінансове планування» з позиції системного підходу. Вивчено роль страте-
гічного, тактичного та оперативного фінансового планування в системі фінансового планування банку. Запропоновано структура 
компонентів фінансового плану банку у розрізі: плану активів і пасивів банку, плану доходів і витрат банку, плану прогнозних 
значень основних фінансових показників діяльності банку. Визначено процедуру фінансового планування діяльності банку.

Ключові слова: система, фінансове планування, фінансова стратегія, стратегічне планування, тактичне планування, опе-
ративне планування. фінансовий план.

Шпонарская А.М., Доценко И.О. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию финансового планирования в банке. Определены сущности понятия «финансовое пла-

нирование», осуществлен критический анализ данного понятия. Исследована сущность системного подхода по отношению к 
финансовому планированию в банковской деятельности. Предложено собственное определение «финансовое планирование» 
с позиции системного подхода. Изучена роль стратегического, тактического и оперативного финансового планирования в систе-
ме финансового планирования банка. Предложена структура компонентов финансового плана банка в разрезе: плана активов и 
пассивов банка, плана доходов и расходов банка, плана прогнозных значений основных финансовых показателей деятельности 
банка. Определена процедура финансового планирования деятельности банка.

Ключевые слова: система, финансовое планирование, финансовая стратегия, стратегическое планирование, тактическое 
планирование, оперативное планирование. финансовый план.

Shponarska A.M., Dotsenko I.O. THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING IN BANKING
The article is sanctified to research of the financial planning in a bank. Сутності of concept «financial planning» is certain, he is 

carried out walkthrough. Essence of approach of the systems is investigational in relation to the financial planning in bank activity. An 
offer own determination the "financial planning" from position of approach of the systems. The role of the strategic, tactical and operative 
financial planning is studied in the system of the financial planning of bank. It offers structure of components of financial plan of bank in 
a cut: to the plan of assets and passive voices of bank, plan of acuestss and charges of bank, plan of prognosis values of basic financial 
performance of bank indicators. Procedure of the financial planning of activity of bank is certain.

Keywords: system, financial planning, financial strategy, strategic planning, tactical planning, operative.

Постановка проблеми. Загострення конкурентної 
боротьби в банківському секторі, зниження темпів 
приросту обсягів фінансових ресурсів, зменшення 
рівня доходів і, відповідно, збільшення витрат обу-
мовлюють необхідність підвищення ефективності 

системи управління банківською діяльністю та її 
ключового елемента – фінансового планування. Саме 
фінансове планування є основою фінансового управ-
ління банком, яке дозволяє з урахуванням специ-
фіки конкретного етапу розвитку визначити мету 


