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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Чайка Т.О. - здобувач, асистент кафедри фінансів, фахівець І категорії НІ 

інноваційних технологій та змісту аграрної освіти 
Миколаївський державний аграрний університет 

 
 

Ринкові умови господарювання створюють рівні умови щодо розвитку всіх 
суб’єктів господарювання. Однак ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств залежить головним чином від природно-кліматичних умов, які сьогодні 
важко передбачити, що підвищує ризиковість сільськогосподарського виробництва та 
його залежність від додаткових джерел фінансування.  

Особливо актуальним є фінансова підтримка органічного агровиробництва, яке 
знаходиться у скрутних умовах господарювання через нормативно-правову 
невизначеність. На сьогодні Верховною Радою України було відправлено на 
доопрацювання два законопроекта щодо органічного виробництва: "Про виробництво 
і обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" від 13.01.2012 р. 
(реєстраційний №9707) та "Про засади органічного виробництва" від 18.01.2012 р. 
(реєстраційний №9707-1). Державна підтримка виробництва та обігу 
сільськогосподарської продукції запланована лише у проекті №9707 у вигляді 
компенсації витрат, надання фінансових гарантій виробникам і експортерам 
органічної продукції (і сировини), надання дотацій (субсидій) в перехідний період і 
протягом всього періоду виробництва та обігу органічної продукції та сировини, 
пільгової системи кредитування, повному відшкодування витрат на страхування 
аграрних ризиків, надання пільг в оподаткуванні, при платі за оренду землі державної і 
комунальної власності і т.д. [1].  

Тоді як у розвинених країнах Європи фермери, які бажають займатися 
органічним землеробством, можуть взяти пільгові кредити і продати свою продукцію 
вдвічі дорожче. В Україні ж поки що органічне виробництво не отримує фінансової 
підтримки з боку держави, а її виробники повинні розраховувати на власні або 
кредитні фінансові ресурси. 

Кредитування цієї пріоритетної для нашої країни галузі економіки з кожним 
роком стає більш вигідним та здійснюється, головним чином, такими комерційними 
банками: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «VAB 
Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України» [2]. 

Розширенню доступу сільгоспвиробників до кредитних ресурсів банків сприяла 
прийнята Урядом постанова від 11.08.2010 р. №794, якою затверджений Порядок 
використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової 
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів. Зазначеним Порядком передбачалося надання підприємствам 
агропромислового комплексу на конкурсній основі компенсації відсоткової ставки за 
залученими як у поточному році кредитами, так і за кредитами, залученими у 2006-
2009 рр., у національній та іноземній валюті [3].  

Компенсація надавалася позичальникам за кредитами, залученими у 
національній валюті, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що 
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діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті 
у розмірі 10% річних, але не вище розмірів, передбачених договорами.  

Крім того, Порядком передбачалося здешевлення кредитів окремій категорії 
позичальників за залученими у 2009 та у 2010 рр. довгостроковими кредитами в 
розмірі 90% кредитної ставки, які спрямовані на будівництво виробничих приміщень, 
необхідних для виробництва продукції тваринництва і птахівництва, сховищ для 
зберігання зерна, овочів та фруктів, а також на будівництво оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. За даними Міністерства аграрної політики та 
продовольства України у 2010 р. до регіонів перераховано кошти для здешевлення 
кредитів в обсязі 415,0 млн грн [4].  

Водночас державна підтримка досі залишається надто слабкою. На сьогодні 
Міністерство аграрної політики і продовольства України заявило про принципово 
нову систему кредитування галузі сільського господарства під іпотеку землі, що дасть 
змогу залучити додаткові інвестиції у вітчизняний агропромисловий комплекс. 

Крім іпотеки землі як основної застави для отримання кредиту, нова система 
передбачає створення Державного земельного фонду як інституту контролю за обігом 
земель та управління землями державної власності. Міністерство пропонує також 
створити Державний земельний іпотечно-інвестиційний банк і ввести обов'язкове 
страхування сільськогосподарської продукції. Нова схема кредитування припускає й 
введення пільгового кредитування (до 10% річних) у спеціалізованому банку. 

Однак, поки державна система кредитування перебуває на стадії розробки, 
сільськогосподарські виробники залучають кредитні кошти. Так, за даними 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 18.11.2011 р. 
протягом року майже 2,5 тис. агропідприємств залучали кредити за відсотковою 
ставкою 9-25% річних на суму 12 004,3 млн грн (у 2010 р. – 7 398,5 млн грн), з яких 8 
524,7 млн грн – короткострокових, 1 986,7 млн грн – середньострокових і 1 492,9 млн 
грн – довгострокових. У тому числі 824 підприємства залучили пільгові кредити на 
загальну суму 3 774,9 млн грн, зокрема 3 225,3 млн грн – короткострокові, 440,3 млн 
грн – середньострокові та 109,3 млн грн [5]. 

Доцільно відзначити, що протягом останніх років пільгове кредитування 
здійснювалося за різними схемами – від бартерних розрахунків до різноманітних 
програм зниження відсоткової ставки за кредитом. Разом з тим, такі заходи 
залишались неефективними для малих та середніх сільгосппідприємств.  

Таким чином, для розвитку органічного агровиробництва в Україні необхідно 
прийняти відповідний законопроект, що буде стимулювати сільськогосподарських 
товаровиробників вдаватися до заходів, необхідних для переходу на органічне 
виробництво.  

Аналіз розвитку органічного виробництва у світі демонструє ряд його переваг, 
серед основних якими вбачаються економічні та екологічні. Економічні переваги 
полягають у тому, що за умов належного впровадження сучасних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур та розвитку тваринництва згідно 
принципів та вимог органічного виробництва, при подальшому розвитку 
внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі зросте прибутковість 
виробництва органічної продукції та її конкурентноздатність.  

Це забезпечується поступовим зростанням природної продуктивності 

http://finance.mnau.edu.ua



 263
агроценозів та ґрунтів в умовах органічного аграрного виробництва, суттєвого 
зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих хімічних 
добрив та засобів захисту рослин, зменшення енергоємності виробництва, зокрема 
паливно-мастильних матеріалів, підвищенням самодостатності та скорочення 
залежності виробників від невигідних умов зовнішнього фінансування – банківських 
кредитів і виплат з них [6]. 

Разом з тим впровадження органічного виробництва повинно забезпечити 
збереження та відновлення біорозноманіття в агроландшафтах, сприятиме 
збереженню та відтворенню родючості ґрунтів та охорону від забруднення водних 
ресурсів. 

Крім того, впровадження органічних методів господарювання вирішує і ряд 
соціальних проблем, які мають місце останнім часом. Це насамперед створення 
додаткових робочих місць у сільській місцевості, нових перспектив для малих та 
середніх фермерських господарств. 

Органічне землеробство дає можливість подолати негативні явища в 
екологічному середовищі країни, посилити природоохоронну складову 
функціонування сільськогосподарського виробництва, сформувати екомережу зон 
вирощування органічної продукції, що забезпечить відновлення навколишнього 
природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу, збереження 
біо- та ландшафтного різноманіття.  

Тому необхідно підвищити ефективність державного регулювання, суттєвої 
фінансової підтримки, у тому числі низьких кредитних ставок, своєчасних виплат 
дієвих дотацій, врегулювання зовнішньої торгівлі органічними продуктами. 
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Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управлінні 

підприємством, оскільки займається не тільки веденням бухгалтерських 
рахунків, а й здійснює планування, аудит, оцінювання діяльності, розробку 
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