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Анотація. Досліджено шляхи вдосконалення процедур при наданні іпотечних 

кредитів під заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Обґрун-
товано заходи, що повинні проводитися урядом для зменшення ризиків інвесторів при 
іпотечному кредитуванні. 
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Вступ. Іпотечні кредити є різновидністю кредитного забезпечення аграрного сек-

тора економіки, пов’язаного із залученням довгострокових фінансових ресурсів. Тому 
механізм здійснення такого виду кредитних відносин базується на загальних засадах 
кредитування, але має певні особливості, пов’язані з гарантуванням повернення кре-
дитів через заставу нерухомого майна та земельних ділянок. Дослідженню поставленої 
проблеми присвячені праці багатьох відомих учених, серед яких І.В.Вишняков, 
Т.Е.Гершенгореп, О.І.Драпіковський, А.М.Поддєрьогін. Тому обов’язковим етапом кре-
дитування при одержанні іпотечного кредиту сільськогосподарським товаровироб-
никам є здійснення комплексного оцінювання кредитоспроможності позичальник, скла-
довими якого є наявність відповідного бізнес-плану чи інвестиційного проекту, аналіз 
фінансового стану й оцінка застави.  

Постановка завдання. Провести аналіз ефективності використання кредитних 
ресурсів через удосконалення процедур при іпотечному кредитуванні під заставу зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Результати. Сільськогосподарський інвестиційний проект може бути визначений 
як специфічна інвестиційна діяльність сільгосппідприємств, коли ресурси викорис-
товуються протягом певного строку. При цьому очікується, що через тривалий період 
часу використовуватиметься збільшений потік. 

Проекти сільськогосподарського розвитку розробляються з метою виробництва 
заданої кількості конкретних видів продукції тваринництва або рослинництва. Зазвичай 
при проектному аналізі прийнято виділяти два основні підходи – фінансовий і еко-
номічний. 



Фінансовий аналіз передбачає оцінку життєздатності проекту з погляду приваб-
ливості для товаровиробника й інвесторів, що беруть участь у проекті. Досить часто 
проводять різні оцінки – для казначейства, кредитних інститутів, кооперативів, інших 
агентств, які допомагають фінансувати проект і надають послуги. 

Економічний аналіз оцінює рентабельність виробничої діяльності об’єкта, який 
пропонується у проекті. Це пов’язано з оцінкою ресурсів за їх альтернативною вар-
тістю, яка може відрізнятися від ринкової ціни. Тому при переході від фінансового до 
економічного аналізу проводяться коректування. 

Оцінка інвестиційних сільськогосподарських проектів включає аналіз дохідності 
господарств і аналіз грошових потоків. При цьому аналіз прибутковості господарства 
здійснюється для оцінки платоспроможності й кредитоспроможності учасника проекту. 
Аналіз потоків фондів зазвичай робиться для оцінки ліквідності господарства у зв’язку 
із середньо- або довгостроковою позикою.  

Оцінка проектів сільськогосподарських інвестицій базується на аналізі дискон-
тованих потоків готівки. 

Основна маса витрат переважно доводиться на початок проекту, а вигоди з’яв-
ляються пізніше. Якщо проект здійснюється впродовж декількох фінансових років, вар-
тість потоку витрат і вигод повинна бути стандартизована, щоб можна було робити по-
рівняння. 

У зв’язку із застосуванням методу дисконтування потоків готівки при оцінці сіль-
ськогосподарських інвестицій важливе проходження фаз у часі як витрат, так і вигод. 
При оцінці проекту головним завданням проходження фаз – відокремити цифри доходу 
й витрат за досліджуваний рік від цифр, що відносяться до попереднього або наступ-
ного року. Із цієї причини капітальні витрати фазуються як щорічна амортизація, що 
відображає ту частину капіталу, яка була використана в досліджуваному році. При про-
гнозуванні майбутніх доходів в основному використовується поняття “урожай року”, 
тобто період, у якому витрати й дохід віднесені до одного урожаю. 

Завдання оцінки сільськогосподарських проектів полягає у визначенні доцільності 
додаткових інвестицій у сільськогосподарське виробництво. При цьому основними 
критеріями є прибутковість усіх форм вкладень, задіяних в освоєнні інвестицій, і при-
бутковість ресурсів, що вносяться самим фермером. 

Прибутковість вкладення всіх ресурсів відображає те, наскільки ефективно вико-
ристовуватимуться додатковий капітал, земля та інші ресурси в разі інвестицій не-
залежно від того, кому вони належать. Економічна оцінка виключає трансфертні пла-
тежі, такі як податки й субсидії, і включає вторинні вигоди для економіки в цілому, але 
не обов’язково для самого сільгосптоваровиробника. 

Використання іпотечного механізму в сільському господарстві пов’язане з надан-
ням банківських позик і гарантій. У зв’язку із цим оцінку інвестиційного проекту слід 
проводити у два етапи. На першому оцінюється сам проект з позиції ефективності й 
ліквідності, виявляються періоди потреби в додаткових засобах, що покриваються за 
рахунок позики. На другому етапі розглядаються можливості механізму кредитування 
й вибирається відповідна схема кредитування. 

Важливо відзначити, що в практиці сільськогосподарського іпотечного кредиту-
вання доцільно використовувати метод погашення позики в кредит окремими части-
нами, розподіленими в часі. У зв’язку із цим термін кредитування розбивається на три 
періоди, протягом яких реалізується кредитний договір: період використання позики; 
пільговий період, протягом якого позика ще не погашається. Він пов’язаний з тим, що 
позичальникові дається час на те, щоб використовувати кредит і мобілізувати ресурси 
для його відшкодування. У цей період відсотки за кредит нараховуються й можуть ви-
плачуватися або капіталізуватися шляхом збільшення до суми основного боргу та 
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нарахування на них відсотка;  період погашення – термін, протягом якого позика по-
гашається [3, с.102]. 

Найчастіше постає завдання не просто оцінити вплив кредиту на результат інвес-
тиційного проекту, але й зіставити декілька доступних схем кредитування. При цьому 
використовуються такі характеристики кредиту: повний період кредиту, середній тер-
мін кредиту (1/2 терміну використання + продовження пільгового періоду + 1/2 терміну 
погашення), вартість кредиту, оцінка субсидій щодо кредитів. 

Після того, як визначені умови можливої угоди та встановлено, коли й у якій кіль-
кості здійснюватимуться платежі, проводиться оцінка проекту в цілому з урахуванням 
кредитування. 

Як було виявлено, не існує одного абсолютного критерію ефективності інвести-
цій. На практиці використовується значна кількість показників, тому ми зупинимося на 
найбільш загальноприйнятих. 

Для оцінки проектів, що враховують концепцію дисконтування, застосовуються 
три основні показники: внутрішня ставка прибутковості, чиста теперішня вартість, від-
ношення вигод до витрат. 

Показник співвідношення вигод до витрат дозволяє порівняти теперішню вартість 
вигод і теперішню вартість витрат. 

При різних методах розрахунку співвідношення вигод і витрат результат може 
бути різним. Зазвичай для схвалення проекту значення повинне бути більше 1. 

Чиста теперішня вартість (NPV) – це різниця між поточною вартістю вигод і по-
точною вартістю витрат на проект. Інакше кажучи, це різниця між сумою грошових 
потоків майбутніх вигод, що дисконтуються, і початковими інвестиціями як і при 
використанні співвідношення вигод і витрат, норма дисконтування зазвичай є альтер-
нативною вартістю капіталу. Для схвалення проекту NPV повинна бути позитивною. 

Внутрішня норма рентабельності вважається основним показником щодо вартості 
проекту. У разі, коли ресурси обмежені, проекти в першу чергу потрібно проранжувати 
відповідно до економічної норми рентабельності. 

Проте проекти ніколи не вибираються лише на основі одного показника. Основне 
місце займає проблема оцінки проекту з погляду дохідності та ліквідності, які оці-
нюються за допомогою таких характеристик: діаграма грошових потоків (кеш-флоу); 
період окупності – час, необхідний для того, щоб сума грошових потоків від проекту 
дорівнювала сумі початкових інвестицій; аналіз чутливості – оцінка впливу найбільш 
змінних параметрів (об’ємів продаж, цін, витрат, схем кредитування) на результативні 
критерії; аналіз беззбитковості – до якої величини може знизитися дійсний валовий 
дохід сільськогосподарського підприємства, перш ніж проект буде приносити збитки; 
коефіцієнт покриття боргу – співвідношення чистого операційного доходу й річної 
суми обслуговування боргу. 

Значний вплив на фінансові результати позичальника роблять можливості кредит-
ного механізму. Слід зупинитися на них докладніше. Як було відмічено раніше, у 
світовій практиці склалися два основні методи фінансування сільськогосподарського 
виробництва з використанням іпотечного механізму – іпотечне кредитування з постій-
ною відсотковою ставкою та іпотечне кредитування із змінною відсотковою ставкою. 
Тоді як остання показує теперішні погляди короткострокових грошових ринків, фіксо-
вана ставка відображає погляд довгострокових грошових ринків, які прагнуть злаго-
дити непостійні зміни короткострокової відсоткової. Як правило, фіксована ставка 
рухається у вужчих рамках, ніж плаваюча. 

Фіксована процентна ставка встановлюється на обумовлений у кредитному дого-
ворі період. Позичальник знає точно, які процентні платежі він здійснюватиме. Зазви-
чай при достроковому погашенні суми за кредитним договором з фіксованою ставкою 



застосовують штрафні санкції. Кожен кредитор має власну політику з приводу достро-
кових виплат. 

До характеристик іпотечного кредитування з постійною нормою відсотка на-
лежать: величина періодичності платежів, річна сума обслуговування боргу, залишок 
кредиту, відсоток сплаченого кредиту. 

Одним з механізмів, що захищають кредиторів від непередбаченого зростання 
інфляції, є схема іпотечного кредитування із змінною нормою відсотка. 

Основними характеристиками, які властиві всім видам кредиту із змінною нор-
мою відсотка, є: базова ставка, маржа, період коригувань, дострокове погашення, індек-
сація, конвертованість. 

Вважаємо, у наших умовах при використанні інструмента плаваючих ставок доціль-
но орієнтуватися на облікову ставку Національного банку України. При цьому визна-
чається маржа, тобто кількість відсоткових пунктів, що додаються до базової ставки. Слі-
дуючи динаміці базової ставки, із збільшенням маржі складається теперішня ставка. 
Одночасно в кредитному договорі обмежуються відсоткові пункти коливань теперішніх 
ставок при кожному перегляді, а також межі коливань упродовж усього терміну позики.  

Разом з тим, на наш погляд, слід у сільському господарстві використовувати ме-
тод фінансування з використанням опціону. Опціонна іпотечна позика дозволяє комбі-
нувати гнучкість плаваючих процентних ставок із стабільністю виплат при фіксованій 
процентній ставці, що відповідає умовам сільськогосподарського виробництва. Так,  
25-річна позика з урахуванням змін економічних умов може фінансуватися таким чином: 

1. На початковому етапі позика надається на умовах плаваючої ставки. 
2. По закінченню 5-річного періоду, якщо плаваючі ставки починають підвищу-

ватися, позичальник може вибрати фіксовану ставку на 7 років. 
3. До кінця 7-річного періоду процентні ставки підвищилися, тому прогнозується 

їх зростання, але ставки можуть і знизитися. Тому позичальник страхується, вибираючи 
фіксовану ставку на наступних три роки. 

4. Попередній прогноз виявився правильним. Процентні ставки знизилися, і по-
зичальник вирішує повернутися до плаваючих ставок, тому що припускає їх зниження 
в майбутньому. 

5. Після закінчення 4 років з плаваючою ставкою позичальник, виходячи з умов на 
фінансовому ринку, вибирає фіксовану ставку на період позики, що залишився.  

При використанні механізму іпотечного кредитування в сільському господарстві 
важливе місце належить способам погашення позики. У сучасній економічній літера-
турі, присвяченій проблемам іпотечного кредитування, облік погашення іпотечних 
позик називають амортизацією, маючи на увазі поступове зменшення несплаченого 
залишку позики при постійних виплатах. 

Більшість сучасних схем погашення передбачають виплату кредитів на аннуїтет-
ній основі, тобто рівними постійними платежами, що складаються з процентного плате-
жу й платежу за основною сумою кредиту. 

При погашенні боргів доцільно використовувати два альтернативних, які вра-
ховують амортизацію, підходи: план так званого рівномірного відшкодування й план із 
сумою, що зменшується до погашення. Третій підхід, так званий план “відстрочених 
платежів”, як поєднання перших двох підходів. 

При використанні методу рівномірного погашення сума виплат є фіксованою на 
весь термін іпотечного договору. Кожен внесок – це перш за все виплата відсотка з по-
зиції, а потім і погашення основного боргу. З кожним подальшим внеском його частина 
для відшкодування основного боргу зростає, оскільки виплата відсотків із позиції 
поступово зменшується. Останнім внеском погашається залишок основного боргу у 
встановлений термін. 
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При використанні другого методу сума погашення зменшується з кожним внес-
ком, який включає дві частки: перша – для погашення основного боргу протягом усього 
терміну дії договору, друга – для відшкодування відсотків щодо позиції. Оскільки зали-
шок погашення зменшується з кожним внеском, то в кожен подальший термін змен-
шується й виплата відсотків. У порівнянні з методом рівномірного погашення в цьому 
випадку характерними є значні внески протягом перших років і не такі значні потім. 
Недоліком цього методу погашення є потреба в перші роки у великих наявних сумах 
для погашення кредитів, з іншого боку, виплати відсотків щодо позиції менш значний, 
оскільки основний борг виплачується раніше. 

При методі, заснованому на відстрочених виплатах основного боргу, у перші роки 
позичальник виплачує лише відсотки щодо позиції без погашення основного боргу. 
Через деякий час позичальник починає погашати основний борг, причому рівень 
внесків з основного боргу пізніше може бути збільшений. Такий метод, на наш погляд, 
особливо привабливий для підприємців-початківців в аграрній сфері [5, с.62–64]. 

Останнім часом пропонуються також і нові методи. Проте жоден із цих підходів 
ще не застосовувався на практиці. Серед них варто назвати такі: іпотечні позики із 
зростаючою сумою виплат у рахунок погашення, застава з виплатою боргу нату-
ральним продуктом і застава з отриманням частки в капіталі господарюючого суб’єкта 
в рахунок виплат. 

Можливість отримання іпотечного кредиту визначається рядом чинників, основні 
з яких рівень доходів позичальника, частка плати за кредит у доході, уживаний кредит-
ний механізм. 

Вартість іпотечних позик складається, виходячи з покриття величини вартості 
банківських фондів, експлуатаційних витрат, забезпечення прийнятної величини до-
ходу для інвесторів, а також надбавки за ризики іпотечного кредитування. 

При визначенні ставки відсотка з іпотечних позик ураховуються ризики, пов’язані 
з фінансуванням і погашенням боргу, які зумовлені як відносинами між позичальником 
і кредитором, так і проблемою стабільності кредитного інституту. Серед них виді-
ляють: 

– кредитний ризик – ризик того, що позичальник буде не в змозі погасити свій борг; 
– ризик процентної ставки – утрати, викликані незбалансованою періодичністю 

перегляду ставок відсотка щодо кредитів і джерел; 
– ризик альтернативного вибору – утрати кредитора, викликані достроковим пога-

шенням; 
– ризик ліквідності – утрати від того, що в банку буде недостатньо грошових кош-

тів, щоб виконати свої платіжні зобов’язання; 
– адміністративні витрати. 

Кредитний ризик не є несподіванкою при іпотечному кредитуванні. Неповернення 
боргу може бути викликане як макроекономічними, так і суб’єктивними причинами. 
Неповернення позики із суб’єктивних причин може бути мінімізоване за допомогою 
оцінки вірогідності погашення кредиту. 

При оцінці вірогідності погашення позики встановлюються кредитоспроможність 
позичальника й достатність майна, пропонованого в забезпечення іпотечної позики. На 
першому етапі визначається прогноз здатності клієнта погасити позику. Джерелами 
отримання доходів є надходження від основної сільськогосподарської діяльності й 
допоміжних виробництв, а також дивіденди та відсотки й дохід у формі орендної плати. 

Оцінка кредитоспроможності позичальників проводиться в декілька етапів. 
Спочатку вибирається система показників кредитоспроможності позичальників, а потім 
визначається клас кредитоспроможності позичальника на основі комплексного оціню-
вання й вибирається метод кредитування. 



Показники кредитоспроможності позичальника ділять на основні й додаткові. До 
основних належать: 

– показники ліквідності (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт покриття); 
– показники оборотності (оборотність усіх активів, оборотність основного капіталу 

(основних фондів), оборотність дебіторської заборгованості, оборотність запасів); 
– коефіцієнт залучення засобів. 

Одним із шляхів зниження кредитних ризиків є аналіз даних про колишнє вико-
нання платіжних зобов’язань. У сучасній банківській практиці він досягається складан-
ням кредитної історії кожного клієнта. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід однозначно свідчить, що ключ до успішних іпо-
течних операцій закладений у ретельному аналізі й оцінці предмета іпотеки, особливо з 
боку кредитора. Достатність іпотечно-заставної вартості сільськогосподарської нерухо-
мості для забезпечення боргу є одним з основних принципів зниження як кредитних 
ризиків, так і ризиків нестійкості кредитної установи.  

Визначення заставної вартості земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення має свої особливості. На основі відсутності необхідної законодавчо-нормативної 
бази, державної політики в АПК сьогодні обґрунтувати оцінку ринкової вартості зе-
мельних ділянок для товарного сільгоспвиробництва не видається можливим. Тому на 
законодавчому рівні потрібно внести деякі зміни до визначення ринкової вартості. 

Доречно підкреслити, що всі розрахунки при визначенні “ринкової вартості при 
існуючому використанні” мають базуватися на грошових потоках, які визначаються 
ринком, і на ставках доходності, що ґрунтуються на даних ринку. 

За відсутності ринкової ціни на землю нормативна грошова оцінка може використо-
вуватися для застави земельної ділянки з метою одержання кредиту. На перших етапах 
іпотечних відносин для отримання середньо- і довгострокових кредитів сільськогоспо-
дарськими підприємствами слід законодавчо врегулювати питання застави права оренди.  

Не менш важливим у процесі іпотечного кредитування є право вилучення майна, 
що знаходиться в іпотеці, забезпечує скорочення витрат, пов’язаних з невиплатою 
боргу. Економічна ситуація, що склалася в сільському господарстві, вимагає об’єктив-
ного підходу до вирішення цих питань. З досвіду інших країн знаємо, що неста-
більність сучасної економічної ситуації, відсутність навиків відносно ринкових про-
цедур обслуговування іпотечних позик призводять до того, що фінансові інститути 
визначають високий ступінь вірогідності неповернення кредитів, і значний ступінь 
тяжкості збитку приводить до підвищеної надбавки за кредитний ризик. 

Слід зазначити, що участь органів управління у формі надання гарантійних 
зобов’язань до певної міри дозволяє знижувати рівень відсоткових ставок при іпотеч-
ному кредитуванні сільськогосподарського виробництва. Гарант забезпечує своєчас-
ність платежів кредиторові у випадку, якщо позичальник не може здійснювати їх від-
повідно до умов кредитування. Разом з тим кредитний інститут повинен мати на увазі, 
що головним суб’єктом платежів є позичальник, а тому використовувати всі можливі 
засоби щодо повернення позики потрібно перш, ніж узятися до дій відносно гаранта. 

Управління ризиком ліквідності вимагає проведення ряду фінансових операцій. 
По-перше, потрібний детальний розрахунок фінансових потоків для визначення по-
треби кредитної установи в наявних засобах. По-друге, потрібна розробка стратегії мо-
білізації наявних засобів з визначенням джерел і затрат. Як правило, фінансові уста-
нови використовують такі джерела, як продаж активів, портфель ліквідності, депозити, 
позика засобів у центральному банку. Диверсифікація джерел фінансування зменшує 
вартість і ризик ліквідності активів. 
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Фінансові ризики для позичальника виникають через неможливість отримати 
позику, коли вона необхідна, нездатність виплачувати відсотки по позиції та погасити 
суму заборгованості повністю і вчасно, а також унаслідок умов кредитної угоди. 

Таким чином, кредитний ризик контролюється при продуманому управлінні пози-
ками, ризик ліквідності – шляхом планування й моніторингу термінів надходження 
засобів і виплат щодо зобов’язань кредитних установ, процентний ризик – за допо-
могою ряду захисних дій, таких як інструменти страхування, хеджування. Важливим 
аспектом є також установлення балансу між позиками з фіксованої та плаваючої ставки 
(або вкладень під фіксований чи плаваючий процентний дохід). 

Висновки. У сучасних умовах нестійкої економічної ситуації нерозвиненості обо-
роту земель сільськогосподарського призначення інвестиційні ризики збільшуються. 
Проте вони можуть бути значно понижені в результаті адекватних дій уряду держави. 
Заходи, що повинні проводитися урядом для зменшення ризиків інвесторів, полягають 
у тому, щоб: 

– забезпечити надійну систему реєстрації прав на нерухоме майно й операцій з ним, 
а також заставних з метою зменшення ризиків, пов’язаних із сумнівними правами; 

– створити судову систему для розгляду випадків, пов’язаних з погашенням іпо-
течного боргу. Для іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств 
принципового значення набуває процедура реалізації прав боржника на викуп 
сільськогосподарського майна, на яке було звернено право стягнення іпотечного 
кредитора; 

– стимулювати розробки уніфікованих і гарантованих іпотечних схем і механізмів, 
що враховують особливості сільськогосподарського виробництва та графіки гро-
шових потоків сільгосптоваровиробників. 
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