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cost-benefit аналізу). Другий підхід стосується оцінки ефективності окремих 

інструментів макропруденційної політики. 

Наведене розділення напрямів досліджень в площині макропруденційної 

політики дозволяє побачити гострі протиріччя дискусії на її сучасному етапі. 

Наприклад, переважна більшість центральних банків розвинутих країн вже 

перейшли до практичного застосування новітніх автоматичних інструментів 

макропруденційної політики без належного аналізу потенційних втрат від 

можливого зменшення амплітуди фінансового циклу. Іншими словами, 

спостерігаємо, що в галузі макропруденційної політики практика йде попереду 

теорії, що потрібно враховувати у процесі перейняття зарубіжного досвіду. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Однією із основних проблем аграрного сектору України залишається 

нестача фінансових ресурсів для забезпечення виробничої та інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання. Внаслідок фінансової нестабільності 

аграрного виробництва виникають таки проблеми, як низькій рівень 

ефективності сільськогосподарського виробництва, незначна інвестиційна 

активність, повільний перехід на інвестиційно-інноваційну модель розвитку, 

використання застарілих технологій, загрозливе падіння родючості ґрунтів. 

Отже, не тільки розширене, але і просте відтворення в агарному секторі 
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економіки можливе за умов використання залучених ресурсів, серед яких 

основне місце займають кредитні кошти. 

У системі фінансової підтримки аграрного виробництва значу роль відіграє 

банківське кредитування, яке забезпечує 25–26% фінансових ресурсів і 

знаходиться на другому місці після внутрішнього самофінансування, яке 

складає 56–57%, 12% – це особисті заощадження фермерських господарств і 5% 

дають кошти постачальників ресурсів та переробних підприємств [1]. 

Для стимулювання розвитку банківського кредитування з 2000 року  

введено систему часткової компенсації ставок за короткостроковими кредитами 

за рахунок держбюджету. Здешевлення кредитів комерційних банків привело до 

значного збільшення кредитування аграрного виробництва: у 2000 р. обсяг 

таких кредитів склав 2,1 млрд. грн., в 2003г. – 7,7 млрд. грн., в 2004 р. – 5,2 

млрд. грн., в 2007 р. – 18 млрд. грн., на кінець 2012 р. кредити 

сільськогосподарським корпораціям становили 36,5 млрд. грн., що на 6,9% 

більше, ніж у 2011 р. [2]. На кінець вересня 2013 року кредити 

сільськогосподарськими корпораціям склали 40,4 млрд. грн., з початку року 

спостерігається додатне темпів їх приросту [3]. Однак за строками погашення 

переважають кредити, надані на строк до 1 року – їх частка в загальному обсязі 

кредитів, наданих у національній валюті складає 47,9 % , від 1 до 5 років – 

43,7%, більше 5 років – 8,4% [2]. 

Високою залишається процентна ставка за кредитами, наданими аграрним 

підприємствам у 2011 р. – 17,8% у національній валюті та 7,3% % – в іноземній. 

У 2012 році погіршилися умови кредитування аграрного сектора економіки: 

порівняно з листопадом 2011 р. інтегрована середньозважена процентна ставка 

зросла на 4,8% – до 22,4% річних у національній валюті та 7,0% – в іноземній. 

Однак у 2013 р. у національній валюті процентна ставка зменшилася до 16,1%, 

але в іноземній валюті збільшилася до 9,2 % [2, 3].  

Реалізації аграрного потенціалу України сприятиме створення у 2012 році  

публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк". Основними 

напрямками діяльності Банку є ефективне управління землями державної 
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власності, довгострокове іпотечне кредитування аграріїв під заставу земельної 

ділянки або прав оренди на них, викуп заставленої неплатоспроможними 

боржниками землі у комерційних банків тощо.  

Отже, обсяги і структура кредитування АПК не відповідають потребам 

сільськогосподарських виробників у довгострокових фінансових ресурсах для 

оновлення матеріально-технічної бази. Основна частка державних коштів йде 

на погашення кредитних ставок, які щороку зростають. Тому Стратегією 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року передбачається  

зростання обсягів залучених кредитних ресурсів сільськогосподарськими 

товаровиробниками до 2020 р. не менш як у 3,5 рази [4]. 
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СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Банковский менеджмент в общем виде представляет собой управление 

отношениями, связанными со стратегическим и тактическим планированием, 

анализом, регулированием, контролем деятельности банка, управлением 

финансами, маркетинговой деятельностью, персоналом, осуществляющим 

банковские операции. Другими словами, это — управление отношениями, 

касающимися формирования и использования денежных ресурсов, то есть 

взаимоувязанная совокупность финансового менеджмента и управления 

персоналом, занятым в банковской сфере. Разделение банковского 

менеджмента на финансовый менеджмент и управление персоналом в 

коммерческом банке обусловлено структурой объекта, на который направлены 


