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Роль кредиту є надзвичайно важливою як для економіки країни так і 

для окремих господарюючих суб’єктів та населення. 
Неодмінною економічною передумовою існування кредиту є 

функціонування виробників на засадах комерційного розрахунку. Кредитні 
відносини між суб’єктами не можуть виникнути, якщо авансовані у 
виробничу сферу грошові кошти не здійснюють кругообігу, або якщо той, 
хто скористатися кредитом, не має постійного доходу. Вартість, що 
передається кредитором позичальникові, віддається лише на визначений 
час, а потім вона повинна бути повернена з виплатою відсотків. 

Кошти в позичальника мають вивільнитися в розмірі, що забезпечує 
повернення кредитору не тільки запозиченої вартості, а й відсотків за 
користування нею. Без одержання кредитором від позичальника доходу у 
вигляді відсотка в кредитора не буде зацікавленості позичати гроші [3, 
с. 172]. 

Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди випереджувальне 
наростання виробничих затрат порівняно з надходженням грошових 
коштів, що потребує додаткових коштів. В інші періоди витрати 
виробництва зменшуються або зовсім припиняються. Відповідно 
збільшується вихід готової продукції та надходження грошової виручки, 
частина якої виявляється тимчасово вільною [3, с. 172–173]. 

Розвиток малих форм господарювання на селі неможливий без 
достатнього обсягу фінансових ресурсів з усіх можливих джерел 
фінансування. Так як сільське господарство має сезонну специфіку то 
найбільш прийнятними серед форм та видів кредиту для нього є 
короткострокові кредити. 

У масштабах економіки країни сезонні потреби в додаткових коштах 
одних галузей народного господарства супроводжуються виникненням 
вільних коштів в інших галузях що створює економічну основу для 
перерозподілу грошових коштів між різними галузями народного 
господарства за допомогою кредиту [3, с. 173]. 

Суб’єкти малого підприємництва можуть поповнювати свої 
фінансові ресурси за рахунок власних, позикових та інвестиційних 
ресурсів. Але так як вкладати кошти в аграрне виробництво ризиковано, а 
рівень доходів сільського населення не дозволяє самостійно 
профінансувати господарство то альтернативою є покращення умов 
доступу до кредитних ресурсів через комерційні та кооперативні канали їх 
надходження. Альтернативою розвитку системи фінансового забезпечення 
сільського господарства є саме кооперативний канал надходження 
кредитних ресурсів в аграрну сферу, який в порівнянні з комерційним 



слаборозвинутий в Україні. 
Нині кредитуванням села займаються окремі комерційні банки та 

кредитні спілки. Проте, вони не задовольняють потребу у фінансуванні. 
Комерційні банки в основному зорієнтовані на великих товаровиробників. 
Дрібне фермерство та господарства населення залишаються поза межами 
їх інтересів. Таким чином, кредитні спілки фактично є єдиними 
кредитними установами, як реально кредитують сільських підприємців. 
Однак і тут існують серйозні проблеми та обмеження. Найбільш потужні 
кредитні спілки розташовані у великих містах та не займаються 
кредитуванням сільського населення. Сільських кредитівок мало і вони в 
основному слаборозвинені та фінансово нестійкі [2, с. 94]. 

Так, для сільськогосподарських підприємств значення кредиту 
відображається: 

– на успішному й ефективному розвитку сільського господарства як 
галузі, в цілому; 

– на покращенні роботи та розширення аграрних підприємств; 
– на підвищенні якості сільгосппродукції та її реалізації; 
– на технічному переоснащення аграрного виробництва; 
– на розвитку нових альтернативних форм сільськогосподарського 

виробництва на економічно вигідних засадах. 
Відмічається гостра необхідність у виробленні альтернативних 

шляхів фінансування потреб розвитку малого підприємництва на селі та 
покращення соціально-економічного становища сільського населення. 
Зазвичай, малі аграрні підприємства різницю між обсягом наявних 
оборотних коштів та їх загальною потребою покривають за рахунок 
банківських короткострокових кредитів. 

Ефективний розвиток сільських територій тісно пов’язаний зі 
створенням сприятливих умов доступу до кредитних ресурсів. Такі умови 
,нині, намагаються задовольнити комерційні банки, кредитні спілки, 
лізингові компанії, факторингові компанії, кооперативи тощо. 

Одним із ключових напрямків вирішення проблеми фінансового 
забезпечення аграрних формувань має стати створення системи кредитної 
кооперації за рахунок власних заощаджень, нагромаджень і позикових 
коштів, включаючи кооперативні банки. На фоні цього виникає 
можливість створення широкої мережі кредитних кооперативів, яка б 
склала основу фінансування агровиробництва [4, с. 34]. 
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