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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання 

економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на 

розумінні та наданні підтримки органам державного управління  щодо їх реагування на нові 

процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується  на 

інформації, щодо проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для 

порівняння досвіду реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої 

практики і роботи з координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, 

Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, 

Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, 

Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, 

Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. 

Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР. 

www.oecd.org 

 

 

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті 

прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання 

економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 

Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і у Східній Європі та на 

Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). 

Програма є складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує  Секретаріат з глобальних 

відносин.  

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ СХЕМИ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ 

(СГК ) ДЛЯ МСП В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ   

Проект Створення умов для започаткування схеми гарантування кредиту (СГК) для МСП в 

агробізнесі України (проект СГК) виник на базі Стратегії секторної конкурентоспроможності для 

України, в рамках якої ОЕСР визначила сектори економіки України з найбільшим потенціалом 

розвитку та спричинені компетентністю бар’єри, що стримували розвиток цих секторів. В процесі 

цієї роботи агробізнес було визначено важливим сектором, а доступ аграрних МСП до 

фінансування було визначено головним фактором, що стримуює розвиток цього сектору.  В рамках 

проекту СГК ОЕСР розроблятиме інструмент для гарантування частини кредитів аграрним МСП, 

що обробляють площу від 100 до 2000 га. Перед розгортанням цієї схеми в країні, її буде 

апробовано на базі пілотного проекту, що охоплює чотири області (Черкаську, Вінницьку, 

Полтавську й Харківську).  Проект розпочав роботу у вересні 2013 року й завершиться у лютому 

2016р.  Всю діяльність проекту фінансує Уряд Швеції. 

www.oecd.org/globalrelations/ukraine-cgs.htm 
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ГЛОСАРІЙ 

Агробізнес  

Агробізнес передбачає наявність комплексного ланцюга 

створення доданої вартості, що охоплює всі аспекти 

сільськогосподарського виробництва (зокрема,  

сільськогосподарське підприємництво, насіння та інші фактори 

сільськогосподарського виробництва, рослинництво,  обробку 

сільськогосподарської продукції після жнив, а також 

тваринництво), переробку та дистрибуцію (наприклад, гуртові й 

роздрібні продажі кінцевим споживачам) (FAO, 2010; OECD, 

2008). 

Аграрні МСП 
В рамках цього звіту, - цільова група Схеми гарантування 

кредиту (СГК) , а саме аграрні підприємства, що працюють на 

площі  100-2000 гектарів. 

Контр-гарантія 

Контр-гарантія є формою зустрічної гарантії, що СГК за певну 

плату отримує  або від держави, або від міжнародних 

організацій для покриття визначеної частки потенційних збитків 

за виплаченою гарантією СГК. Це додатковий механізм 

розподілення ризику. 

Фермери 
В рамках цього звіту, термін “фермери” стосується аграрних 

МСП, що працюють на певній площі земельних угідь.  

Коефіцієнт левериджу 

Коефіцієнт левериджу  відображає “ефект мультиплікації” – 

розмір портфеля гарантій СГК порівняно до розміру 

гарантійного фонду.  

Моральний ризик 

Терміном моральний ризик описано ситуацію, учасники якої не 

беруть на себе повний обсяг збитків, пов’язаних з їх діями, а 

відтак більш схильні до дій, що ці збитки спричинюють. Це 

зокрема стосується моментів, коли сторона угоди вдається до 

ризикових дій, усвідомлюючи наявність захисту від ризику та 

що інші сторони понесуть/розподілять збитки. 

На засадах рari-passu  

Вираз рari-passu (на рівних умовах) застосовують до кредитів, 

облігацій та класів акцій, що мають рівні права щодо 

пріоритетності чи виплат. 

Базові характеристики  
В рамках цього звіту, базові характеристики  - це аспекти 

засадничої концепції СГК. В більш широкому сенсі, - це 

рішення у сфері політики стосовно місії, націляння й типу СГК . 

Вторинні характеристики  В рамках цього звіту, вторинні характеристики – це всі інші 

аспекти, що визначають структуру СГК, включно з коефіцієнтом 
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покриттям, механізмом ціноутвоpення, правовою формою і 

процедурами подання заявки на надання гарантії та претензії на 

її виплату. Ці характеристики враховують конкретне 

інституційне і ринкове середовище, кращу міжнародну практику 

та базуються на прогнозних розрахунках фінансової моделі.   

МСП 

З 2012р. Державна служба статистики України почала 

застосовувати класифікацію МСП, що більшою мірою 

відповідає визначенню в ЄС,  за єдиним винятком, – виключено 

критерій балансу підприємства. МСП визначено як 

підприємства, на яких працює менше 250 найманих робітників і 

які мають річних обсяг реалізації до EUR 50 млн. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ  

На засадах висновків попереднього техніко-економічного обґрунтування (ПТЕО) для проекту, 

в цьому техніко-економічному обґрунтуванні (ТЕО) більш детально подано низку характеристик 

для розроблення Схеми гарантування кредиту (СГК)  в Україні з метою досягнення максимальної 

економічної та фінансової життєздатності Схеми, а також початкові рекомендації  щодо її 

формування й рамкові вимоги до її функціонування.  Попереднє ТЕО містить (i) рекомендовані 

базові характеристики СГК в Україні, які відображають на міжнародний досвід, зокрема щодо місії, 

націляння, типу СГК і типу продукту; (ii) підхід до визначення потенційних банків-партнерів, а 

також (iii) ризики проекту й заходи їх зменшення. У попередньому ТЕО  зазначено, що місія СГК – 

стати інструментом розширення доступу до фінансування в аграрному секторі України, а також 

підтверджено, що СГК націлена на аграрні підприємства, що обробляють площу 100-2000 га у 

Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях. Для України запропоновано публічно-

приватну форму СГК з участю міжнародних донорів. У попередньому ТЕО  також подано методику 

скрінінгу потенційних банків-партнерів.  

В даному ТЕО надано більш деталізовану оцінку економічної та фінансової життєздатності 

СГК, а також описані регуляторне середовище й можливості залучення донорських коштів. 

Економічну й фінансову оцінку СГК сформовано, головним чином, на базі фінансової моделі, що 

дає прогноз фінансової звітності СГК з урахуванням різних припущень.  В цьому процесі з’ясовано, 

що запропонована СГК може бути життєздатною  в Україні, та може розширити доступ до кредиту 

приблизно для 4600 членів її цільової групи
1
 протягом п’яти років. Продемонстровано, що СГК має 

брати комісійні на рівні щонайменше  1% (від основної суми кредиту) одноразово, а також щорічно 

отримувати 1% (від гарантованої суми), з капіталізацією EUR 10 млн при започаткуванні та EUR 

1,5 млн на надання технічної допомоги, при коефіцієнті  покриття коло 50%.  Ці висновки подано у 

Таблиці 1. Аналіз також показав, що в Україні регулювання й правові засади дозволяють на 

започаткування СГК, але з метою розбудувати спроможність потрібне додаткове навчання (зокрема 

для регулятора - Нацкомфінпослуг). 

Таблиця 1. Головні висновки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) 

Аспект Висновок  

Покриття 
гарантією 
(коефіцієнт)  

Як загальне правило, СГК має гарантувати  50% від 
неповернутої суми кредиту, наданого банком-партнером СГК 

                                                      

1 Дані 2015 р.(джерело: згідно Міністерства аграрної політики та продовольства України, приблизно 2900 аграрних МСП працюють на 

земельних угіддях у чотирьох пілотних областях проекту. Це означає, що запропонована СГК спроможна гарантувати 100% таких 

клієнтів (і зможе надати більше однієї гарантії ще понад 50% клієнтів у цій групі). Також рекомендовано, щоб СГК надавало гарантії 

аграрним МСП, що не займаються рослинництвом; проте, реальну кількість таких підприємств неможливо встановити за наявних 

даних. І все ж переважає думка, що кількість гарантій, які може надати СГК, порівняно до кількості працюючих на земельних угіддях 

аграрних МСП,  вказує на можливість СГК справити важливий вплив у тих пілотних областях, де її започаткують.  
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Аспект Висновок  

Ціноутворення СГК має брати плату за надання гарантії у вигляді одноразових 
комісійних при започаткуванні кредиту - 1% від загальної суми 
кредиту, а протягом строку дії кредиту – щорічні комісійні  на 
рівні  1% від непогашеної гарантованої суми, що 
зменшуватиметься. Такий підхід відповідає міжнародній практиці 
та дає достатній дохід СГК для досягнення нею фінансової 
сталості на рівні капіталізації,  що становитиме приблизно EUR 
10 млн, згідно прогнозним розрахункам фінансової моделі. 
Вартість надання гарантії може бути скоригована в технічному 
звіті проекту.  

Фінансування Державне фінансування і підтримка відсутні, а також недоцільні, 
а відтак необхідно мобілізувати донорську підтримку у розмірі 
коло EUR 1,5 млн  як кошти технічної допомоги для розбудови 
спроможності та для покриття витрат на започаткування СГК  
впродовж перших 24 місяців її функціонування, а також  
EUR 10 млн як початковий капітал для виплати гарантій. 

Потенційні 
донори 

До обговорення започаткування СГК в Україні та її потенційного 
фінансування були залучені: ЄБРР, IFC, KfW, ЄІБ/ЄІФ та  USAID. 
Ці організації надали інформацію, корисну для кращої оцінки 
умов донорів та максимізації можливостей отримати фінансову 
підтримку.  

 
Джерело: аналіз ОЕСР та IPC 

Зміст підсумків, що містить цей звіт проекту, обговорено на четвертому засіданні Технічної 

робочої групи (ТРГ) у червні 2015р. у Києві.  Члени ТРГ, включно з представниками Уряду та 

Національного банку України, надали зворотний зв'язок щодо виконаного аналізу, а також підняли 

питання, що потребують вирішення на подальших стадіях реалізації цього проекту. 
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1. ВСТУП 

1.1 Підсумок роботи, що передувала ТЕО  

В попередньому ТЕО цього проекту були сформовані засади проекту й запропоновані базові 

характеристики СГК. 

Обґрунтування СГК для України виходило з того факту, що незважаючи на переваги 

стратегічного розташування країни, для аграрного сектору України характерна мала 

конкурентоспроможність, що є, великою мірою, результатом неналежного середовища для 

діяльності МСП в цьому секторі.  Аналіз продемонстрував, що доступ до фінансування є одним із 

факторів стримування розвитку МСП; до сегменту МСП доходить невелика частка банківських 

кредитів, тоді як державна політика не була успішною у сфері подолання неефективності ринкового 

механізму. Аналіз доводить, що механізм гарантування може допомогти вирішити деякі проблеми, 

що впливають  на бажання банків кредитувати аграрні МСП,  а також запропонувати банкам 

стимули для збільшення ними обсягу кредитування. 

На додаток до засад для СГК, були розроблені її базові характеристики. В ширшому сенсі,  

базові характеристики - це важливі рішення у сфері політики стосовно місії, націляння й типу СГК 

(тип в широкому розумінні – зацікавлені сторони, що є засновниками СГК та її керівництвом). 

Базові характеристики були розроблені та підтверджені в рамках попереднього ТЕО, а рекомендації 

були представлені членам ТРГ у лютому 2015р. і отримали підтримку ТРГ.   Базові характеристики 

подані далі у Таблиці 2.   

Таблиця 2. Рекомендовані базові характеристики для СГК в Україні  

Базова характеристика Рекомендація 

Місія Розширити кредитування цільової групи  

Націляння Невеликі сільські господарства, що працюють на 
площі 100-2000 га у чотирьох пілотних областях  

Тип СГК  Публічно-приватна СГК з міжнародним 
фінансуванням. СГК в Україні надаватиме 
індивідуальні гарантії.   

 

На додаток до визначення базових характеристик, в рамках попереднього ТЕО була 

розроблена методика скрінінгу банків-партнерів СГК. Методика націлена на остаточний відбір 2х-

3х стабільних, надійних і конкурентоспроможних банків-партнерів. 

1.2 Обсяг роботи по обґрунтуванню  

Після затвердження базових характеристик СГК, наступний крок – розроблення вторинних 

характеристик, що включає усі інші аспекти дизайну СГК, а також управління ризиками і 

процедури моніторингу й оцінки. Більшість з цих характеристик буде подано у технічному звіті 

проекту, але ще до їх розроблення необхідно виконати аналіз умов для створення СГК в Україні та 

спрогнозувати її життєздатність.  
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Таким чином, в даному звіті будуть оцінені економічний та фінансовий аспекти життєздатності 

СГК шляхом прогнозування на засадах різних припущень. Крім цього, буде оцінена наявність 

потенційних джерел фінансування СГК та відповідність нагляду і регулювання. Наприкінці буде 

запропоновано план роботи з реалізації СГК, розглянуто потреби у навчанні та аспекти 

функціонування схеми, що їх необхідно проаналізувати. 

Такий аналіз тестуватиме життєздатність, – зокрема, економічну та фінансову життєздатність,  

– схеми гарантування кредиту для України, і водночас матиме наслідком розроблення певних 

вторинних характеристик СГК. В цьому звіті будуть окреслені такі вторинні характеристики, як 

коефіцієнт покриття гарантією й механізм ціноутворення, правова форма СГК та її капіталізація.    

В рамках технічного звіту вторинні характеристики будуть визначені й додатково протестовані. 
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2. СТРУКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ  

Важливо, щоб Схема гарантування кредиту підлягала певному регулюванню, бо це є 

запорукою безпеки та ліквідності наданих банкам-партнерам гарантій (Green, 2003). Схеми 

гарантування функціонують або в рамках спеціального законодавства (як FOGAPE в Чілі), або в 

рамках загального регулювання  фінансових установ. Для цілей цього дослідження, було виконано 

початкову оцінку відповідності діючих рамкових правових і регуляторних положень завданню 

реалізації СГК для аграрних МСП в Україні. Для започаткування такої схеми було би краще 

користуватися діючим регулювання, з огляду на великі видатки, пов’язані із  розробленням 

спеціального законодавства для відносно малої за розміром СГК ,  а також на той факт, що схема не 

буде державною, а залучатиме фінансування від донорів. Проте, необхідно було виконати 

початкову оцінку відповідності запропонованої схеми наявному регулюванню.   

2.1 Початкова оцінка рамкового регулювання  

Початкова оцінка регулювання і рамкового законодавства в Україні з’ясувала, що надання 

гарантій керується положеннями Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг", згідно якого гарантія кредиту вважається фінансовою послугою.    

Законом передбачено, що надання гарантії потрапляє до категорії фінансова послуга, а її 

провайдер регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (скорочено - Нацкомфінпослуг), яка відповідає і за регулювання, і за нагляд за 

діяльністю на ринку. Законом і нормативними документами передбачені певні критерії для 

провайдерів фінансових послуг:  

 Мінімальний розмір: законом "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" передбачено, що для реєстрації провайдером фінансових 

послуг місцева юридична особа без філіальної мережі в областях  повинна володіти 

мінімальним задекларованим акціонерним капіталом UAH 3 млн. Дещо вищий рівень 

капіталізації потрібен для надання більше однієї послуги, або за наявності філій в 

областях.    

 Реєстрація: у червні 2015р. співробітники Нацкомфінпослуг зазначали, що вони 

визнають виключно реєстрацію юридичної особи як товариства з  обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) для надання індивідуальних гарантій аграрних МСП в Україні 

при капіталізації донорським коштом. Цей підхід зумовлений, зокрема, валютними  

аспектами, і має на меті  розширити операційну гнучкість схеми.  

 Юридична адреса/Форма власності: в рамках проведених інтерв’ю було 

підтверджено, що СГК може працювати або як юридична особа-резидент, або як 

фінансова установа - не резидент. Засновники СГК можуть зареєструвати схему або як 

іноземну юридичну особу з місцевим представником в Україні, або як постійне 

представництво (без формування юридичної особи), або як  місцеву юридичну особу 

(ТОВ) в іноземній власності.  

Початкова оцінка дійшла висновку, що СГК зможе функціонувати в рамках діючого в Україні 

регулювання фінансових послуг, а це означає, що відсутня необхідність, – і це добре з точки зору 

ефективності використання коштів),  – розробляти спеціальне законодавство для схеми. Проте, з 

огляду на відносно слабке регулювання фінансового сектору в Україні, СГК рекомендовано мати 
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сильні механізми внутрішнього контролю, і серед інших – ретельно вироблені процедури 

управління ризиками, а також механізми внутрішнього й зовнішнього нагляду (система 

моніторингу й оцінки; наприклад, завдяки жорсткому підходу до фінансової звітності). Це стає 

вирішальним, коли йдеться про довіру до СГК з боку інвестора та банка-партнера. 

Однак, станом на березень 2016 р., у Верховній Раді (Парламент України) все ще триває 

обговорення щодо ліквідації Нацкомфінпослуг і поділення її функцій між двома установами: а саме, 

між Національним банком України (НБУ) і Державною комісією з цінних паперів і фондового 

ринку (НКЦПФР). Якщо цю пропозицію реалізують, виникне потреба виконати додатковий аналіз, 

щоб забезпечити виконання майбутньою СГК вимог її регулятора.    

2.2 Попередня оцінка органів нагляду  

Попередня оцінка правового і регуляторного середовища в Україні була виконана у червні 

2015 р. і продемонструвала, що на разі  нема жодної юридичної особи, що надає тип послуги, 

запропонований цим проектом. Тобто, регулятором не зареєстрована незалежна юридична особа, 

що надає індивідуальні гарантії . Таким чином, можна зробити висновок, що хоча регулювання 

містить достатні рамкові положення стосовно нагляду, виникне потреба надати наглядовому 

органу, що відповідатиме за регулювання і нагляд у сфері фінансових послуг,  – а саме  

Нацкомфінпослуг,  – додаткове навчання щодо специфічних технічних аспектів СГК. З огляду на 

новелу такого типу інструменту, рекомендовано розширений тренінг щодо кращої практики 

регулювання механізмів розподілення ризиків й оцінки впливу СГК на діяльність фінансового 

сектору країни.   
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3. ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 

 З метою оцінити життєздатність СГК, в рамках цього звіту розроблено фінансову модель. Вся 

модель, від інвестиції в капітал СГК до попиту фермерів на кредит, включно з видатками на 

гарантування кредитів, вирахувана в  EUR.  Модель формує прогноз різних фінансових звітів для 

оцінки потенційної кількості та обсягу гарантій, а також прибутку, що його може дати діяльність 

СГК. Прогнозні розрахунки базуються на припущеннях, які самі є результатом аналізу українського 

контексту та висновків з практики в країнах-членах ОЕСР і держав з подібними до України 

умовами. Далі подано припущення, сформовані відповідно до таких характеристик схеми, як 

типовий розмір кредиту, коефіцієнт покриття, строк погашення кредиту, рівень неповернення 

кредитів, рівень погашення кредиту за рахунок реалізації застави, з урахуванням макроекономічних 

показників.  Очікується, що ці розрахунки нададуть розробникам СГК додаткову інформацію 

стосовно можливої фінансової структури та потоку грошових коштів цього інструменту, а відтак 

поінформують про життєздатність і відповідність конкретних характеристик дизайну СГК.   

Модель сформувала наступний прогноз: при фінансуванні EUR 10 млн і сплаті одноразових 

комісійних за надання гарантії у розмірі 1% (від основної суми кредиту) та щорічно 1% від 

гарантованої суми, СГК може впродовж п’яти років досягти таких результатів: 

  
●     4 620 гарантій надати  

 

●    до 5го року обсяг активного кредитування може сягнути EUR 160 млн   

 

●    між 3м і 5м роками може бути виплачено дивідендів на суму EUR 371667  

 

 

Проте, коли будуть визначені засновники СГК, ці розрахунки потрібно повторити для 

коригування припущень на переважний макроекономічний контекст і конкретні аспекти, згідно 

рішень засновників  (наприклад, щодо місцезнаходження і валюти коштів, критеріїв правомочності 

користування СГК та рівня прийнятного для схеми ризику).  Особливої  ваги набирає розгляд 

макро- й мікро-економічного контексту на момент започаткування СГК, з огляду на високий рівень 

ринкового ризику в Україні, зокрема у цільовому секторі, та значний вплив таких змін на 

припущення для моделювання. У розділі 3.1 буде розглянуто деякі з цих аспектів і подано опис 

обґрунтування припущень, використаних на разі у розділі 3.2. 

3.1 Макро- та мікроекономічних контекст  

Визначальними факторами впливу діяльності СГК є стабільність макроекономічного 

середовища, в якому схема функціонує, та ліквідність у банківському секторі (Green, 2003). Схемі, 

яка працює в нестабільному макроекономічному середовищі,  буде важко, (і це суперечитиме 

здоровому глузду), досягти значного левериджу; тоді як її прибутковість, (а відтак і наявний для 

поповнення гарантійного фонду капітал), може зазнати негативного впливу через високий рівень 

неповернення кредитів або волатильність курсу обміну валют, наприклад, коли  гарантійний фонд 

деноміновано в іноземній валюті. 

Для цілей наших розрахунків важливо звернути увагу на той факт, що Україна залишається 

уразливою до макроекономічної та структурної слабкості, й ці проблеми досі не вирішені.  У 2009 

та 2014 роках країна пережила різке падінні ВВП (Рисунок 1), а криза у банківському секторі 
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супроводжувалася значним знеціненням гривні, що призвело до стрімкого зростання 

непродуктивних кредитів (NPL), майже повного зупинення видачі кредитів і значного відтоку 

депозитів. Економіка України вийшла з кризи 2009 року у першому кварталі 2010 року за рахунок 

більшого, ніж очікувалося, зростання світової економіки, збільшення обсягу соціальних виплат і 

зниження цін на імпортний природний газ. Криза, що розпочалася у 2014 році, все ще триває. 

Рисунок 1. Частота шоків в Україні (1987-2014) 

 

Джерело: дані Світового банку  

У сфері мікроекономіки, опитування і відповідні дослідження, виконані у запропонованих 

проектом пілотних областях, надали оцінку попиту на кредит у цільовій групі, а також динаміки й 

кредитоспроможності компаній. Ці дані були враховані у припущеннях поданої далі фінансової 

моделі та будуть враховані при розробленні вторинних характеристик в рамках технічного звіту 

проекту.   

3.2 Припущення для моделювання  

Для прогнозування різної фінансової звітності СГК були сформовані припущення щодо 

типової структури гарантії; показників макроекономіки; специфіки видатків і доходу схеми; рівня 

прийнятного ризику та капіталізації СГК. 

Припущення фінансової моделі, а саме  – капітал СГК, її видатки, видані і погашені кредити, – 

деноміновано в EUR. Виконання фінансового моделювання в EUR зумовлено тим, що UAH може 

бути ненадійною основою через високий рівень волатильності макроекономіки в Україні. Крім 

цього, очікується, що функціональною валютою СГК в Україні буде EUR, через відсутність 

джерела фінансування в UAH (зокрема, через банківські депозити ), і жодний з опитаних банків на 

цій стадії проекту не очікував надання гарантії у гривні. Однак, це також залежатиме від місця 

знаходження коштів СГК, що обговорюватиметься в технічному звіті проекту, але кінцеве рішення 

залежатиме від бажання донорів  СГК та Уряду України. Також важливо пам’ятати, що гарантії  
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надаватимуться в EUR за вартістю на день підписання договору, тоді як більшість кредитів 

агровиробникам надаватимуть у UAH (хоча за рішенням банку кредити можуть надаватися і в 

EUR). Таким чином, СГК із функціональною валютою  EUR має приділяти ретельну увагу змінам 

обмінного курсу валют та враховувати вплив таких змін на результативність операцій СГК.  

3.2.1 Характеристики гарантії  

Середній розмір гарантії  

 Згідно аналізу типових розмірів кредиту, на які подавали заявку у цільовій групі в Україні, 

очікується, що  середній розмір середньострокового кредиту становитиме коло EUR 75 000. 

З умови, що фінансова модель деномінована у EUR, (з урахуванням очікуваних рівня 

інфляції й темпу зростання кредитування), передбачається, що середній розмір кредиту з 

плином часу може досягти на п’ятому році EUR 79 602.  Досвід інших СГК довів, що 

середній розмір кредиту збільшується з плином часу просто через те, що зазвичай з часом 

зростає впевненість кредиторів у своїй здатності брати на себе ризик, – і це знаходить 

відображення у більш гнучкому підході до суми кредиту,  – а відтак збільшується середній 

розмір кредиту. 

Коефіцієнт покриття  

 З урахуванням кращої міжнародної практики, кабінетного дослідження
2
 та результатів 

фінансового моделювання, СГК рекомендовано гарантувати 50% деномінованої в EUR 

непогашеної суми виданого банком-партнером кредиту, проте для визначених 

засновниками СГК пріоритетних секторів гарантійне покриття може становити 60-70%. В 

процесі становлення СГК рівень гарантійного покриття може бути встановлений точніше.  

 Пов'язаний з кредитом ризик потрібно розподілити між кредитором, позичальником і 

гарантом. У коефіцієнті покриття має знайти відображення компроміс між привабливістю 

й моральним ризиком. Кредитний ризик має бути розподілений на такому достатньому 

рівні, щоб заохочувати банки  до участі у схемі. Згідно досвіду країн-членів ОЕСР, 

коефіцієнті покриття має перевищувати 50%, але бути значно нижче  100%. Для схем, які 

працюють в аграрному секторі, зазвичай типовим є коефіцієнт покриття 50-60%, що 

відображає більш високий рівень кредитного ризику відносно кредитів у інших секторах. 

 Необхідно зазначити, що сама гарантія надаватиметься на рівні 50% деномінованої в EUR 

суми кредиту на дату підписання кредитного договору, незалежно від валюти, в якій 

кредит було видано, -  в EUR чи UAH.  Якщо банк видає кредит в UAH, він приймає на 

себе ризик зміни обмінного курсу валют та потенціалу додаткових збитків (у розмірі понад 

50%), у випадку, коли UAH й надалі знецінюватиметься відносно EUR. Цей процес 

потребуватиме пильності з боку СГК стосовно результатів діяльності банка-партнера,   – 

шляхом встановлення правил й активізації моніторингу, – бо цей процес може збільшити 

вартість гарантії
3
 повернення кредиту, якщо UAH зніціниться, і зменшиться стимул банку 

виконувати відповідну оцінку кредиту до його видачі, або частішими стануть спроби 

                                                      
2 Кабінетне дослідження було виконане ОЕСР та  IPC в рамках проекту. За подальшою інформацією прохання звертатися до презентацій 

на засіданнях ТРГ й до звітів IPC.  

3 В реальності це може означати, що банку буде більш вигідно отримати гарантію, (яка матиме більшу вартість в UAH), ніж працювати з 
клієнтом над поверненням кредиту.   
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зажадати виплату гарантійного покриття у випадку невиконання клієнтом його 

зобов’язання погасити кредит.
4
  

Середній строк дії гарантії  

 Виходячи з аналізу типових строків погашення гарантованих кредитів в Україні, 

очікується, що середній строк погашення для середньострокового кредиту в Україні 

сягатиме 24 місяці  (при типових 12 місяцях для короткострокових кредитів і 36 місяцях 

для довгострокових. 

Вимоги до застави  

 СГК не вимагатиме додаткової застави, окрім тої, що надана банку-партнеру гарантованим 

позичальником. 

3.2.2 Макроекономічні показники  

Курс обміну валют  

 Зроблено припущення, що на першому році функціонування СГК обмінний курс UAH/EUR 

становитиме 24,23 UAH за1 EUR, тобто середній рівень 2015 року. Припускаємо, що рік від 

року цей курс зростатиме на 11,84%, що відображає середнє значення зміни обмінного 

курсу за період між 1998 і 2013 роками.
5
   

3.2.3 Видатки 

Рівень претензій 

 В моделі передбачено, що в рік 1 рівень неповернення кредитів становитиме 2%, і 

зростатиме до 2,8% в року 5 через збільшення обсягу гарантованих кредитів та реалізацію  

мети СГК – мірою зрілості схеми надавати гарантію більш “ризиковим” кредитам. 

Показник неповернення кредитів базується на рівні неповернення у лідера на ринку 

фінансування МСП в Україні. У своїй роботі пан Левицький (1998) зазначав, що банку, 

який виконує відповідний скрінінг клієнта не властиво мати кредитний портфель МСП з 

неповерненням на рівні більше 5%. Згідно цього автора, якщо рівень гарантійних 

претензій переходить за межу 5% від загального обсягу гарантій, для СГК це ознака 

необхідності вдатися до заходів на виправлення ситуації. 

Адміністративні видатки  

 Згідно оцінки адміністративних вимог, місцевих цін та заробітної плати в Україні, 

початкові (на першому році) витрати СГК на вирішення кадрових питань становитимуть 

приблизно EUR 132250, і зростатимуть до EUR 545065 в рік 5.  Розрахунки прогнозують 

початковий рівень інших операційних видатків - EUR 21011 у рік 2, що зростатиме до EUR 

75234 в року 5. 

                                                      
4 Прямо кажучи, це зможе збільшити кількість випадків актуалізації морального ризику. 

5 Джерело: НБУ, офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют.  Із розрахунку вилучені показники 2014 і 2015 років через 
надзвичайне й різке знецінення гривні впродовж цих двох років. 
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3.2.4 Дохід 

Одноразова сплата комісійних за надання гарантії  

 Згідно аналізу міжнародної практики, кабінетного дослідження
6
 та результатів 

фінансового моделювання, для СГК в Україні запропоновано встановлення фіксованого 

розміру комісійних спочатку на рівні 1% від основної суми кредиту.  

 Через можливість реалізації морального ризику, СГК рекомендовано не мати прямих 

стосунків з позичальником, а за гарантією має звернутися банк після того, як правомочний 

клієнт звернувся до банку за кредитом (підхід ex post- по факту ).  Таким чином комісійні 

за надану гарантію клієнт сплачує банку, який переводить цей платіж до СГК в момент 

підписання кредитного договору.   Цей підхід відрізняється від надання гарантії “ex-ante”, 

коли сам позичальник звертається за гарантією перед поданням заявки на кредит. 

Річний платіж за надану гарантію  

 Згідно міжнародної практики та результатів обговорення з банками – потенційними 

партнерами, в модель закладено припущення щодо річного платежу за надану гарантію 

розміром  1% від гарантованої суми. В рамках технічного звіту проекту цей показник 

можна коригувати в залежності від розробленої моделі ціноутворення, проте повну модель 

ціноутворення можна розробити тільки коли СГК запрацює і з’явиться достатній масив 

даних, наприклад, стосовно рівня неповернення кредитів. Передбачено, що цей тип 

комісійних банки сплачуватимуть СГК до повного повернення кредиту. Очікується, що 

цей тип комісійних буде вбудований у графік погашення кредиту позичальником, і СГК 

отримуватиме комісійні що місяця, або що квартал, або за іншим графіком, якщо 

банківський кредитний продукт є сезонним.  

 Окрім комісійних, (одноразових і щорічних), як вже було зазначено, очікується, що СГК 

отримуватиме дохід від інвестування отриманих комісійних і стартового капіталу, а також 

через виплату банком сум, отриманих, наприклад, від реалізації застави після 

неповернення кредиту та виставлення претензії на гарантію. 

Дохід від погашення заборгованості по кредиту  

 У випадку неповернення кредиту СГК отримає дохід від погашення заборгованості по 

кредиту шляхом реалізації застави, наданої позичальником банку у якості забезпечення 

кредиту. Банк несе відповідальність за виконання процедур повернення кредиту шляхом 

реалізації застави, включно з її оцінкою і використанням фахових знань за цим напрямом. 

Ця інформація має надходити до СГК для перевірки вибірки результатів виконання 

процедур відшкодування кредиту, наприклад, правником СГК.  СГК покриватиме 

виключно “чистий збиток” банку, тобто суму, що залишиться після реалізації всієї застави 

за певним кредитом. Потім всі відшкодовані суми будуть поділені на засадах рari-passu 

між обома сторонами гарантійної угоди. Фінансова модель спрогнозувала, що СГК 

відшкодовуватиме 20% усіх сплачених претензій, згідно досвіду місцевих комерційних 

банків. Крім цього, очікується, що СГК потім отримуватиме 50% від суми виплачених 

гарантій від контр-гаранта, якщо буде започаткований механізм зустрічної гарантії. 

Надання такої контр-гарантії очікується від ЄІБ/ЄІФ. 

                                                      
6
 Кабінетне дослідження було виконане ОЕСР та  IPC в рамках проекту. За подальшою інформацією прохання звертатися до презентацій 

на засіданнях ТРГ й інших звітів проекту.  
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Інвестиційний дохід 

 СГК отримуватиме інвестиційних дохід від грошових коштів та інвестиційних активів, 

використаних як застава. Отриманий дохід буде змінюватися в залежності від 

запропонованих банками й інвестиційними фондами процентних ставок за  депозитами, на 

яких СГК розміщуватиме надлишок своїх грошових коштів. Додаткову інформацію щодо 

за і проти розміщення коштів СГК в Україні або поза її межами представлено в окремому 

технічному звіті проекту. 

3.2.5 Рівень прийнятного ризику  

Як зазначено вище, СГК не тільки націлена на ризиковий сектор, а й працюватиме у достатньо 

нестабільному та уразливому макроекономічному середовищі, що робитиме саму СГК уразливою  у 

зв’язку із великим обсягом неповернення кредитів (зокрема, в часи фінансової кризи), знеціненням 

національної валюти та високим рівнем інфляції. Засновники СГК визначатимуть рівень 

прийнятного для схеми ризику, наприклад, якою мірою капітал буде використано для цілей 

левериджу; і це визначатиме обсяг наданих гарантій порівняно до активів СГК. 

Коефіцієнт левериджу  

 Коефіцієнт левериджу відображає співвідношення виданих гарантій та капіталу СГК. 

Фінансова модель показала, що СГК може досягти левериджу у 5 разів на п’ятому році 

функціонування схеми. У країнах-членах ОЕСР є різні показники левериджу, і встановити 

його можна тільки коли схема запрацює і почне накопичувати базу даних (наприклад, щоб 

знати співвідношення між претензіями  на виплату гарантії  та обсягом наданих гарантій; а 

також врахувати рівень попиту на гарантії). Однак, у своїй роботі Левицький (1998) 

зазначає, що п’ятикратний леверидж капіталу СГК на п’ятому році її функціонування – це 

прийнятний показник, бо нижчий рівень левериджу  ставить питання про цінність схеми, а 

вище значення цього коефіцієнта, - яке, до речі, не має бути більше 10, в період від 

сьомого до десятого років діяльності СГК,  - може вказувати на за великі ризики і бути 

прийнятним у стабільному макроекономічному середовищі, за наявності добре 

диверсифікованого портфеля та сильних банків-партнерів.    

3.2.6 Способи фінансування  

Окрім надання гарантій, схемі будуть потрібні кошти на підтримку власних операцій, особливо 

на початкових стадіях до моменту, коли СГК генеруватиме значний дохід. Згідно прогнозу, СГК 

потребує фінансування на рівні EUR 10 млн початкового капіталу та EUR 1,5 млн на надання 

технічної допомоги протягом перших двох років функціонування та на покриття адміністративних 

витрат. Необхідно також продумати отримання зустрічної гарантії для максимальної ефективності 

гарантування й заради привабливості СГК для банків-партнерів. Далі подано детальний опис 

потреб схеми у фінансуванні.  

Початковий капітал і технічна допомога  

 В залежності від ринкового попиту в цільових областях СГК, фінансова модель 

спрогнозувала потребу у початковому капіталі на рівні EUR 10 млн для реалізації схеми та 

її функціонування протягом перших п’яти років, за які СГК зможе стабільно досягати  

показників додатковості. Крім цього, рекомендовано запровадити компонент технічної 

допомоги (TA) на рівні EUR 1,5 млн на перші 24 місяці діяльності СГК.  Більше половини 

коштів ТА  буде призначено на оплату праці провідних фахівців, а решта коштів 
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покриватиме різноманітні видатки – оренду офісу, придбання офісного обладнання і 

програмного забезпечення та початкові юридичні видатки. Наявність фінансування на 

такому рівні забезпечить достатність капіталу на період від започаткування СГК як 

компанії до початку надходження власних доходів схеми.  

Зустрічна гарантія (контр-гарантія) 

 З метою зменшити ризик кредитування МСП, запропоновано забезпечити СГК контр-

гарантією  багатосторонньої установи. Контр-гарантія є формою зустрічної гарантії, що 

СГК за певну плату отримує  або від держави, або від міжнародних організацій для 

покриття визначеної частки потенційних збитків СГК за рахунок виплати контр-гарантії. В 

нашому випадку, контр-гарантію виплачують, якщо позичальник не повертає кредит, і 

банк партнер звертається до СГК  з претензією на виплату наданої йому гарантії.  

 Механізм контр-гарантування (зустрічної гарантії) рекомендований через ризик 

середовища в Україні, з метою подальшого розподілення ризику та підтримки вартості й 

ліквідності капіталу СГК, що у початковій фазі проекту збільшуватиме привабливість 

схеми для потенційних інвесторів, зокрема міжнародних донорів,   а у довгостроковій 

перспективі також для приватних інвесторів. Контр-гарантії пропонують такі міжнародні 

інституції, як ЄІФ та ЕІБ в рамках спеціальних програм COSME Loan Guarantee Facility, а 

також SIDA. 

3.3 Прогноз ключової фінансової звітності  

На засадах припущень було виконано прогнозування фінансової звітності для визначення 

майбутніх прибутковості, ліквідності, фінансової структури і розвитку СГК. Отримано баланс, звіт 

про фінансові результати і звіт про стан портфеля. Далі подано ці прогнозні звіти. 

3.3.1 Баланс 

Прогноз балансу СГК проливає світло на фінансову структуру гарантійного фонду, його 

фінансування та потенціал майбутнього зростання,  – а це в принципі дає уяву про можливість СГК 

досягнути левериджу. Баланс дає загальну картину активів і зобов’язань схеми на момент 

складання цього фінансового звіту. Його подано далі на Рисунку 2.  
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Рисунок 2. 5-річний прогноз фінансової моделі: Баланс 

 

3.3.1.1 Прогноз зобов’язань  

Зобов’язання за наданими гарантіями та будь-які  зобов’язання щодо повернення боргових 

коштів, використаних для покриття короткострокових розривів у ліквідності,  складають базові 

пасиви СГК. Крім цього, до  пасивів належать зобов’язання щодо капіталу  – очікується, що СГК 

почне виплату дивідендів акціонерам після третього року свого функціонування. Подані прогнозні 

розрахунки передбачають, що активи і пасиви СГК (включно з акціонерним капіталом) будуть 

більш-менш збалансовані впродовж п’яти прогнозованих років операцій, при цьому видані гарантії 

залишатимуться на позабалансових рахунках, та їх обсяг зростатиме з EUR 5 588 443 станом на рік 

1 до EUR 73 540 638 до року 5 (приблизно 1216% з рівня року 1 – відносно зростання активів схеми 

на 191% з року 1 до року 5). 

3.3.1.2 Прогноз активів  

До поточних активів СГК належать   готівкові кошти (як ліквідні, та й інвестовані), а також 

дебіторська заборгованість; а основні фонди СГК включають її нерухоме майно (будівлі, земля й 

обладнання), накопичена вартість яких з плином часу підлягає амортизації. Дебіторська 

заборгованість схеми прогнозована з використанням сум наданих гарантій як бази.  

Notes 2016 2017 2018 2019 2020

1 4,086,750€      6,157,953€      7,191,499€      9,304,521€      10,410,943€     

2 165,000€         334,950€         763,397€         1,278,499€      2,235,996€      

4,251,750€      6,492,903€      7,954,896€      10,583,019€     12,646,939€     

-€                -€                -€                -€                -€                

110,000€         88,000€           66,000€           44,000€           22,000€           

22,000€           22,000€           22,000€           22,000€           22,000€           

88,000€           66,000€           44,000€           22,000€           -€                

4,339,750€      6,558,903€      7,998,896€      10,605,019€     12,646,939€     

2016 2017 2018 2019 2020

4 200,000€         200,000€         200,000€         200,000€         200,000€         

6 165,000€         334,950€         763,397€         1,278,499€      2,235,996€      

365,000€         534,950€         963,397€         1,478,499€      2,435,996€      

4,000,000€      6,000,000€      7,000,000€      9,000,000€      10,000,000€     

(25,250)€          23,953€           35,499€           253,041€         421,887€         

5 -€                -€                -€                126,521€         210,943€         

3,974,750€      6,023,953€      7,035,499€      9,126,521€      10,210,943€     

4,339,750€      6,558,903€      7,998,896€      10,605,019€     12,646,939€     

-                  -                  -                  -                  -                  

5,588,443 €     16,549,432 €   28,654,545 €   46,532,256 €   73,540,638 €   

Загальна сума зобов’язань

Зобов’язання за гарантіями 

Запозичення

Зобов’язання і капітал

Зобов’язання 

Активи

Поточні активи

Основні фонди 

Нерухомість і земля

Загальна сума поточних активів

Дебіторська заборгованість

Готівкові кошти

Загальна сума активів

Загальна сума акціонерного капіталу

Сума виданих гарантій (позабалансові рахунки) 

Перевірка

Загальна сума зобов’язань і акціонерного капіталу

Акціонерний капітал

Сплачені дивіденди 

Нерозподілений прибуток

Акціонерний капітал

Загальна сума основних фондів

Накопичений знос

Обладнання
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3.3.2 Звіт про фінансові результати ( прибутки і збитки)  

Звіт про фінансові результати СГК, який також називають звітом про прибутки і збитки, дає 

уяву про спроможність схеми покривати видатки з доходу та про загальну прибутковість СГК. У 

цьому звіті подано загальний огляд доходу і видатків, що дозволяє виконати реальні чи прогнозні 

розрахунки річного обороту схеми та його впливу на вартість активів і зобов’язань, представлених 

у балансовому звіті.  Звіт про фінансові результати  подано на Рисунку 3 далі. 

Рисунок 3. 5-річний прогноз фінансової моделі: Звіт про фінансові результати   

 

3.3.2.1 Прогноз видатків  

До базових видатків СГК належать операційні витрати, включно з витратами на 

започаткування СГК, оплатою праці та адміністративними видатками; видатки на виплату 

претензій за гарантіями; а також амортизація й вартість фінансування. Подані вище прогнозні 

розрахунки демонструють, що видатки СГК можуть покриватися з прибутку СГК по сплину року 1,  

а виплата дивідендів стає можливою по сплину року 3. 

2016 2017 2018 2019 2020

40,000€          20,000€          10,000€          20,000€          10,000€          

150,000€        304,500€        587,228€        983,461€        1,597,140€     

-€               150,000€        304,500€        587,228€        983,461€        

84,000€          124,000€        144,000€        184,000€        204,000€        

30,000€          200,970€        458,038€        767,099€        1,341,597€     

-€               -€               -€               -€               -€               

304,000€        799,470€        1,503,766€     2,541,788€     4,136,198€     

1,500,000€     

132,250€        216,804€        342,447€        385,228€        545,065€        

-€               21,011€          36,086€          72,152€          73,234€          

165,000€        334,950€        763,397€        1,278,499€     2,235,996€     

22,000€          22,000€          22,000€          22,000€          22,000€          

10,000€          175,494€        296,545€        475,323€        745,406€        

-€               -€               -€               -€               -€               

1,829,250€     770,259€        1,460,474€     2,233,201€     3,621,702€     

1,500,000€     -€               -€               -€               -€               

-€               -€               -€               -€               -€               

1,500,000€     -€               -€               -€               -€               

(25,250)€         29,211€          43,292€          308,587€        514,496€        

-€               5,258€            7,793€            55,546€          92,609€          

(25,250)€         23,953€          35,499€          253,041€        421,887€        

-€               -€               -€               126,521€        210,943€        

25,250-            23,953            35,499            126,521          210,943          

25,250-            1,297-             34,202            160,723          371,667          

Звіт про фінансові результати

Дохід

Комісійні платежі за  інструментом гарантії

Видатки

Загальна сума видатків

 Інші видатки

Вартість фінансування

Амортизація

Виплати за претензіями

 Адміністративні видатки 

Загальна сума доходу 

Інший дохід

Відшкодування суми кредиту через реалізацію застави

Процентний дохід за депозитами 

Комісійні платежі за попередніми кредитами 

Комісійні платежі за новиви гарантіями

Заробітна плата

Видатки на започаткування СГК

Непередбачені доходи/видатки

Загальна сума непередбачених доходів/видатків

Не операційні видатки

 Грантова підтримка операційної діяльності донорами 

Податки 

Прибуток до оподаткування

Прибуток після оподаткування

Накопичений підсумок

 Нерозподілений прибуток

Дивіденди
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3.3.2.2 Прогноз доходу 

Джерелами базового доходу СГК є сплата комісійних за надання гарантії (одноразово і що 

року); дохід від інвестування капіталу; а також дохід від реалізації застави для повернення суми 

кредиту. Формування ціни гарантії певно є домінантним механізмом підвищення доходу СГК. І над 

ним потрібно працювати для забезпечення достатності покриття видатків схеми, зокрема 

операційних видатків. Взагалі, комісійні за надання гарантії є за великими для менших 

підприємств; проте рівень комісійних коригується на ризик і водночас враховує більші транзакційні 

видатки при гарантування кредитів підприємствам меншого розміру, що безпосередньо стосується 

СГК.  

3.3.3 Звіт про стан портфеля 

Звіт про стан портфеля (Рисунок 4) слугує додатком до балансової відомості СГК. Цей 

документ надає засновникам схеми та її керівництву повну картину дебіторської заборгованості 

СГК, яка відображатиметься у балансі тільки в момент, коли платежі для СГК списують як 

неоплачені.   

3.3.3.1 Діяльність з гарантування 

Діяльність з гарантування визначає реальне чи очікуване зростання портфеля СГК з плином 

часу. Це також є показником якості портфеля і вказує на обсяг виплачених претензій, обсяг наданих 

гарантій та обсяг  нового (гарантованого) банківського кредитування.  

Модель передбачає, що кількість наданих СГК гарантій що року зростатиме з 200 у рік 1 до 

1360 у рік 3 (580% від рівня року 1), та до 4620 у рік 5 (2210% від рівня року 1). Прогноз такого 

очікуваного зростання грунтується на припущеннях щодо пропозиції обсягу гарантій, які СГК 

реально може покрити без зайвого ризику для себе.  Вважається, що обмежений доступ до кредиту 

в пілотних областях є достатньо сильним фактором зростання з боку пропозиції, порівняно з 

фактором попиту.
7
  

Серед припущень поточної фінансової моделі – змінний темп річного зростання. В рамках 

попереднього ТЕО цього проекту, правомочними отримати гарантію визначені аграрні МСП, що 

обробляють  площу 100-2000 га, для початку – у чотирьох областях України: Черкаській, 

Харківській, Полтавській і Вінницькій. На базі такого націляння виникає потреба визначити 

додаткові критерії правомочності.  Такі критерії будуть розроблені в рамках технічного звіту 

проекту, включно з річним оборотом як додатковим визначенням розміру компанії, строком і 

метою кредиту. Зростання портфеля СГК зумовлять наступні фактори: кількість компаній, 

правомочних користуватися гарантією; капіталізація СГК; рівень прийнятного для СГК ризику; а 

також результативність гарантованих кредитів. При започаткуванні СГК необхідно ретельно 

опрацювати перші три аспекти (пізніше їх можна скоригувати); а останній аспект стане ясним в 

процесі функціонування СГК і накопичення нею історичних даних.   

 

                                                      
7 Важко оцінити остаточну кількість недостатньо охоплених банківськими послугами аграрних МСП (що обробляють 100-2000 га) у 

пілотних областях. За змінну було взято 72% компаній з вибірки IPC, які в рамках раніше згаданого учбового візиту повідомили про 
наявність обмеження в кредитуванні. У попередньому аналізі ОЕСР (2012) ця оцінка знаходилася на рівні 80-90%. 
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Рисунок 4. 5-річний прогноз фінансової моделі: Звіт про стан портфеля 

 

3.4 Висновки за результатами фінансового моделювання  

Фінансове моделювання продемонструвало, що СГК може надати 4620 гарантій протягом 

п’яти років з урахуванням припущень, поданих у розділі 3.2. Згідно прогнозу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України (Мінагропром), у чотирьох пілотних областях проекту 

працюють приблизно 2900 МСП, що означає наявність достатнього обсягу для гарантування – 

принаймні одного кредиту впродовж п’яти років великій кількості таких МСП. Це також має 

дозволити на певну гнучкість СГК – наприклад, за невідповідних умов повільно нарощувати 

леверидж (тобто гарантувати менше кредитів). Фінансова модель прогнозує рівне розподілення 

кількості гарантій за строками погашення кредиту (одна третина гарантій на короткострокові 

кредити, одна третина  - не середньострокові та одна третина – на довгострокові кредити). За 

умови, що гарантія надається на 50% основної суми кредиту по кожному продукту, модель 

прогнозує середній розмір гарантії на рівні EUR 37500 для кредиту на поповнення оборотних 

Notes 2016 2017 2018 2019 2020

1 6,262,125       18,671,860     28,941,997     46,632,603     72,876,604     

15,000,000     30,450,000     58,722,825     98,346,051     159,713,987    

5 3,523,114       13,182,597     33,655,706     61,560,425     103,782,229    

11,476,886     33,768,764     58,835,883     95,621,508     151,553,267    

3 7,500,000       15,225,000     29,361,413     49,173,026     79,856,994     

150,000          334,950          763,397          1,278,499       2,235,996       

5,588,443       16,549,432     28,654,545     46,532,256     73,540,638     

1 673,682          2,122,428       287,453          100,348          664,033-          

4 1.33 2.67 3.98 5.06 7.21

89% 89% 99% 101% 103%

Notes 2016 2017 2018 2019 2020

2

4 1,500,000       

2,000,000       

6 4,000,000       

1,000,000       2,000,000       1,000,000       

4,000,000       2,000,000       1,000,000       2,000,000       1,000,000       

4,000,000       6,000,000       7,000,000       9,000,000       10,000,000     

3

7 200,000          

200,000          200,000          200,000          200,000          200,000          

4,200,000       6,200,000       7,200,000       9,200,000       10,200,000     

25,250-            23,953            35,499            253,041          421,887          
Нерозподілений прибуток (після виплати 

дивідендів) (€)

Загальна база фінансування (€)

Проміжний підсумок (кумулятивний) (€)

Кредитор 3 (TBD) (€)

Кредитор 2 (TBD) (€)

Банки (TBD)

Приватний сектор 

Проміжний підсумок (€)

Діяльність з фінансування

1. Сплачений капітал/внески донорів:

Грант на технічну допомогу (€)

Донор 1 (TBD) (€)

Сума Виданих нових гарантій (+) (€)

Сума наданих гарантій(=) (€)

як % від бажаного левериджу

Фактичний леверидж

Залишкова спроможність гарантувати  (€)

Сплачені претензії (-) (€)

Сума повернення кредитів (-) (€)

Гарантійна діяльність 

Бажана спроможність гарантувати (€)

Нове банківське кредитування (+) (€)

Сума виданих банками кредитів (=) (€)

Кредитор  1 (ліквідність / банк) (€)

2. Запозичення на підтримку гарантійної діяльності 

Проміжний підсумок (кумулятивний) (€)

Донор 2 (TBD) (€)

Донор 3 (TBD) (€)
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коштів, EUR 75000 для середньострокового інвестиційного кредиту  та EUR 112500 для 

довгострокового інвестиційного кредиту
8
.   

Такий прогноз передбачає, що СГК є фінансово життєздатною, але потребуватиме початкового 

капіталу і коштів на технічну допомогу для покриття витрат на започаткування схеми до моменту, 

коли СГК  генеруватиме власний значний прибуток. Для започаткування СГК запропоновано 

мобілізувати EUR 10 млн початкового капіталу та EUR 1,5 млн як кошти технічної допомоги для 

фінансування операційних видатків СГК протягом перших 24 (двадцяти чотирьох) місяців. 

Початковий капітал СГК необхідно інвестувати, і більшість схем для покриття операційних 

видатків використовують дохід від сплати комісійних за надання гарантії  (рекомендовано, щоб на 

початку це джерело доходу заміняли кошти технічної підтримки), а виплати за гарантійними 

претензіями покривають за рахунок свого інвестиційного доходу. З огляду на ліквідність та 

окупність інвестицій, це вважається кращою практикою, бо операційні видатки є більш 

передбачуваними й регулярними, ніж виплати за наданими гарантіями, і таким чином,   

зменшуються транзакційні видатки СГК та ризик виникнення невідповідності активів 

зобов’язанням, коли операційні видатки покриваються безпосередньо з комісійного доходу мірою 

його надходження, а не приділеного на такі цілі інвестиційного доходу. Однак, важливо інвестувати 

максимально можливий обсяг коштів для забезпечення більших прибутків. 

Крім цього, прогнозування дозволяє змоделювати конкретні характеристики і протестувати їх 

життєздатність, як подано на Рисунку 5. Наприклад, продемонстровано, що СГК може 

функціонувати при сплаті їй комісійних на рівні 1% (одноразово від основної суми кредиту при 

наданні гарантії та щорічно на залишок гарантованої суми) та при коефіцієнті покриття 50% (не 

рекомендовано вищий рівень покриття).  В технічному звіті ці характеристики будуть краще 

налаштовані для досягнення СГК в Україні максимальної додатковості та фінансової стабільності.  

Рисунок 5. Запропоновані фінансовою моделлю вторинні характеристики та аналіз законодавства  

Вторинна 

характеристика 
Опис 

 
Аспект дизайну СГК  

Коефіцієнт покриття 50%  Гарантійний продукт 

Комісійні  

Одноразовий платіж 

Щорічний платіж 

 

1% 

1% 

 

Заявка  Ex-post (по факту)  Процес надання гарантії  

Капіталізація EUR 10 млн як 

стартовий капітал 

EUR 1,5 млн – кошти 

технічної допомоги  

 Фінансування та реєстрація СГК  

Правовий статус  ТОВ  

                                                      
8
 З огляду на відносно низький рівень довгострокового фінансування в Україні, термін “довгостроковий” умовно стосується 

кредитування на строк 36 місяців. 
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4. СКРІНІНГ ПОТЕНЦІЙНИХ ДОНОРІВ  

4.1 Загальні аспекти/ класифікація 

У цьому розділі представлені міжнародні фінансові організації (МФО), які потенційно 

зацікавлені  та/чи могли би фінансувати створення СГК в Україні. Головна мета цього розділу – 

визначити установи з потенціалом сильної мотивації підтримати започаткування СГК в Україні. 

ТРГ та інші поважні зацікавлені сторони в Україні мають сформувати розуміння цих організацій, а 

відтак будуть краще підготовлені до націленого й інформативного діалогу з ними на подальших 

етапах розроблення СГК.   

Фінансування для СГК в Україні потрібне для розвитку й диверсифікації гарантійних операцій 

схеми, що є вкрай важливим для успіху її діяльності.  У попередньому розділі йшлося про 

фінансову модель та її прогнозні розрахунки. Згідно оцінки, загальний обсяг фінансування 

становитиме щонайменше  EUR 11,5 млн, і це забезпечуватиме сталість СГК протягом 5-річного 

періоду.  Потрібне фінансування складається з  коштів технічної допомоги у розмірі EUR 1,5 млн. 

та стартового капіталу розміром EUR 10 млн для покриття претензій за наданими гарантіями. 

Приблизно EUR 3 млн зі стартового капіталу буде асигновано на покриття претензій у роки 1 і 2 

функціонування СГК, і потрібно ще EUR 7 млн мірою розвитку СГК в період до року 5.  

Очікується, що початкове фінансування СГК надійде від міжнародних інституцій у сфері 

розвитку, таких як  міжнародні фінансові організації та/або агенції двосторонньої допомоги. 

Принаймні, необхідно визначити одне головне джерело фінансування і подати офіційну заявку на 

фінансування якомога раніше з метою забезпечити інші джерела капіталу для сталої діяльності 

схеми. Потрібно взяти до уваги, що для багатосторонніх банків, які працюють у сфері розвитку, а 

також для інвестиційних механізмів, а це і є найбільш доступні джерела фінансування, зазвичай не 

характерні ухвали рішень в короткі строки.    

В рамках даного аналізу, ОЕСР та IPC виконали скрінінг джерел фінансування й спілкувалися 

з  деякими інституціями з метою оцінити їх зацікавленість у створенні СГК та дотичні 

потреби/вимоги, виконання яких максимізуватиме шанси отримати фінансування. Проте, отримати 

кошти можливо тільки коли СГК буде повністю розроблена, і представники державного сектору 

будуть призначені як члени Наглядової ради , яка має надавати стратегічну підтримку СГК та 

демонструвати рішучість держави в перемовинах з донорами. 

І ще один момент, який варто згадати: мірою своєї зрілості СГК генеруватиме власний дохід   

від сплати комісійних за надані гарантії та від реінвестування коштів, включно з прибутком на 

власний капітал. Таким чином, схема з роками розвивається і нарощує свою прибутковість, що 

збільшує її вартість як підприємства і на акцію, і для зацікавлених сторін. Якщо пізніше СГК 

забажає залучити приватні інвестиції або змінити форму власності на приватну, а первинною 

мотивацією для інвесторів приватного сектору буде розподілення прибутку через дивіденди, стає 

очевидним, що сторони, які підтримуватимуть СГК на початку її діяльності, мають припускати 

зв'язок успіху стратегії фінансування на середню і довгострокову перспективи з наступною 

виплатою дивідендів інвесторам.   

4.2 Розгляд типів інституцій  

З метою пріоритизувати потенційні джерела фінансування, проект аранжував двосторонні й 

багатосторонні інституції у сфері розвитку за принципом їх відповідності  наступним вимогам:  
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 Значний досвід у розвитку фінансового сектору, в ідеалі, в рамках проектів  секторної 

підтримки  

 Доведений досвід в Україні (чи сусідніх країнах) 

 Велика зацікавленість в Україні, в її  фінансовій та економічній стабілізації (в ідеалі – 

наявність портфеля проектів в Україні) 

 Значний інтерес до сектору агробізнесу в Україні  

 Доступ до коштів фінансової та/чи технічної допомоги (з точки зору наявності коштів та 

прийнятності процедур і вимог до ухвалення фінансування) 

 

В залежності від позиції в цьому рейтингу, міжнародні інституції у сфері розвитку були 

поділені на дві категорії: категорія A, до якої віднесені переважні потенційно ведучі партнери; та 

категорія Б, в якій знаходяться потенційні партнери – не лідери, але до яких варто звернутися на 

подальших стадіях.   

4.2.1 Установи, розглянуті в категорії A 

Було визначено і віднесено до категорії А низку інституцій з потенціалом сильної мотивації на 

підтримку започаткування СГК. В категорію А віднесено наступні інституції: Європейський Союз 

(ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), 

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) і Німецький банк розвитку  (KfW). Попередні 

обговорення з деякими з цих інституцій вже мали місце в контексті проекту, і керівництво ТРГ має 

продовжити ці перемовини, як тільки завершиться розроблення СГК. Головні результати цього 

обговорення подано далі в Таблиці 3. 

Таблиця 3. Результати попереднього обговорення з потенційними партнерами, які надають  
фінансування 

МФО (категорія A) Група ЄІБ  ЄБРР KfW USAID 

Загальний інтерес до 
створення цільової 
групи, орієнтованої 
на СГК в Україні  

Дуже висока так так  так 

Створення СГК 
відповідно до власної 
стратегії для України  

так  

Залежить від 
рівня субсидій 
(потенційний 

конфлікт 
інтересів) 

так так 

Наявність досвіду 
роботи СГК 
(компетентність) 

Базова 
компетентність 

ЄІФ (ведуча 
установа ЄС у 

сфері 
гарантування) 

Так (різні 
ініціативи) 

Досвід різного 
характеру, 
недавно 

проаналізовані 
отримані уроки  

Через Управління 
кредитування 

розвитку (DCA) 

Власні 
продукти/механізми 
часткового 
гарантування 
кредиту, що 
плануються для 

Так, один з трьох 
напрямів для 

України  

В стадії 
розроблення, але 

швидке 
запровадження 
мало ймовірне  

ні 

Операційне 
фінансування 

Управління 
енергоефективності 

та відновлюваної 
енергії EERE 
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України    /кілька ініціатив 
приватного 

фінансування (PFI) 

Доступ до грантових 
коштів для України  

Високий рівень 
(головне 

джерело: ЄС) 

Обмежений 
доступ до 

грантових коштів 
для власних 

продуктів  

Високий рівень 
(головне 
джерело: 

Німеччина) 

Високий рівень 
(головне джерело: 

США 

Потреба у суверенній 
гарантії (залучення 
Уряду України) 

Дуже важлива 
Тільки у 

конкретних 
випадках  

Дуже важлива  Потрібно з’ясувати  

Специфічні аспекти 
заявленої 
інституційної 
зацікавленості  

МСП, агросектор МСП, агросектор  

МСП, агросектор, 
схід України, 
інституційна 
розбудова 

МСП, агросектор  

Фінансова участь в 
СГК в Україні 
(головний напрям) 

Надання контр-
гарантій  

Партнер (надання 
коштів через 

кредитування PFI 
щодо СГК  

Спів-інвестор 
Ще не 

обговорювалося 

Прохання 
регулярного надання 
інформації 

так так так так 

 

Далі подано опис інституцій, з якими відбувалося обговорення, та їх відповідність СГК: 

Група Європейський інвестиційний банк  

Група ЄІБ надає фінансування та експертні знання продуманим і фінансово сталим 

інвестиційним проектам, націленим на досягнення цілей політики ЄС.  Більше 90% діяльності 

групи сфокусовано на Європі, але кожного року група також підтримує політику ЄС у сфері 

зовнішніх відносин і розвитку в рамках понад 440 проектів у 160 країнах. Один з цільових напрямів 

– підтримка постійного і фінансово прийнятного для МСП доступу до фінансування. У 2014р. 

загальний обсяг коштів, виділених групою ЄІБ на пов’язані з МСП проекти, становив EUR 25,5 

млрд.  

Групу ЄІБ сформовано у 2000 р. у складі Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та 

Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). ЄІБ – неприбуткова інституція, що займається 

довгостроковим кредитуванням в рамках політики ЄС.  ЄІФ – підрозділ венчурного капіталу ЄІБ, 

завданням якого є  надання МСП ризикового фінансування й гарантій. В країнах Східного 

партнерства банк інвестує в діяльність на підтримку розвитку, зайнятості, міжнародної торгівлі та 

надає підтримку захисту довкілля й зменшенню впливу змін клімату.  

Головним інструментом ЄІБ на підтримку МСП є Програма конкурентоспроможності 

підприємств і МСП (COSME). Програму COSME реалізовуватимуть в період 2014-2020; її 

плановий бюджет  становить EUR 2,3 млрд. COSME надає МСП підтримку шляхом покращення їх 

доступу до фінансування й ринків, підтримує підприємців і стимулює започаткування та розвиток 

бізнесу. 

Одним з базових фінансових інструментів цієї програми є Механізм гарантування кредиту 

(LGF). ЄІФ є менеджером LGF і використовує цей інструмент для надання гарантій та контр-

гарантій, включно з  сек'юритизацією портфелів боргового фінансування МСП,  для таких окремих 

фінансових посередників, як інституції гарантування,  банки та лізингові компанії. Україна 
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зацікавлена у приєднання до COSME, і на разі переговори з цього питання тривають.  ЄІФ може 

бути зацікавлений у наданні зустрічних гарантій для СГК в Україні з використанням Механізму 

гарантування кредиту Програми конкурентоспроможності підприємств і МСП (COSME LGF). 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) активно діє в понад  30 країнах світу - від 

Центральної Європи до Центральної Азії, а також в країнах південного й східного Середземномор'я. 

ЄБРР працює в інтересах всіх своїх акціонерів – 64 країни плюс Європейський Союз (ЄС) та 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Україна приєдналася до ЄБРР 13 квітня  1992 р. 

Головними пріоритетами ЄБРР в Україні є надання банківському сектору країни цільового 

довгострокового кредиту та фінансування акціонерного капіталу, а також  технічна підтримка, 

мірою можливого, для зміцнення стабільності цього сектору у майбутньому за такими напрямами 

як корпоративне управління,  диверсифікація джерел довгострокового фінансування й підтримка 

кредитування в національній валюті.  ЄБРР співпрацює з іншими МФО та з НБУ у вирішенні таких 

важливих питань, як, наприклад, можливість для ЄБРР кредитувати в національній валюті. Україна 

є другою за розміром операцій країною в портфелі ЄБРР, що робить організацію найбільшим 

одноосібним фінансовим інвестором в Україні. Станом на жовтень 2015 р., ЄБРР виділив EUR 

10,94 млрд в рамках 344 проектів, що реалізуються в Україні. З цієї суми  активно використовують 

EUR 5,1 млрд, серед інших і різноманітні проекти фінансування МСП
9
. 

 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) 

 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) координує свою діяльність з іншими інституціями в 

групі Світового банку, але юридично й фінансово є незалежною організацією. Уряди країн-

учасників Світового банку є власниками організацій, що складають групу Світовий банк. Україна 

приєдналася до IFC 18 жовтня 1993 р. IFC не є банком в простому розумінні, а є джерелом 

фінансування й технічної допомоги з фокусом на приватному секторі  та забезпечує інвестування, 

консультації та управління активами. IFC почала свою діяльність в Україні з консультаційних 

проектів у сфері приватизації та земельної реформи, а сьогодні сполучає послуги з інвестування та  

консультування з націлянням на аграрний бізнес, інфраструктуру, енергоефективність/більш чисте 

виробництво та фінансові ринки. У 2014 фінансовому році асигнування IFC для України сягали 

приблизно USD 471 млн. IFC володіє значними експертними знаннями щодо фінансування 

сільського господарства, і це може бути використано в контексті СГК в Україні
10

. 

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) 

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) є головною установою Уряду США, що 

відповідає за адміністрування цивільної міжнародної допомоги.  Управління кредитування розвитку 

(DCA) в структурі USAID  використовує договори розподілення ризику для мобілізації місцевого 

приватного капіталу з метою покрити розриви у фінансування через нестачу доступу МСП до 

фінансування. USAID розширює роботу з банками в рамках програми, яку на разі реалізує компанія  

Chemonics International з метою надати певну підтримку банківському сектору України. Цей проект 

співпрацює, головним чином, з місцевими кредитними спілками і прагне використати їх капітал для 

кредитування дуже малих сільських господарств, які обробляють площу менше 100 га, а також 

піднімає рівень кредитоспроможності цих фермерських господарств завдяки навчанню.  Водночас 

USAID і DCA виразили велику зацікавленість розширити свою діяльність в Україні. 

                                                      
9
 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), ЄБРР в Україні. 

10
 Міжнародна фінансова корпорація (IFC), група Світовий банк, IFC в Україні. 
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Німецький банк розвитку  (KfW Bankengruppe) 

Німецький банк розвитку  (KfW Bankengruppe) надає підтримку банківському сектору України 

в рамках низки програм розвитку банківського сектору. З них найбільш відомою стала програма, 

заснована KfW у1996 р. – Німецько-український фонд на підтримку українських банків, що 

розвивають кредитування МСП. Недавно KfW отримав від Федерального міністерства 

економічного співробітництва і розвитку (BMZ) мандат на  управління новоствореним фондом 

розміром EUR 500 млн для реструктуризації економіки України. Крім цього, у січні 2015 р. Україна 

і Німеччина підписали спільну заяву стосовно надання кредитних гарантій. СГК може бути 

правомочною щодо передбачених цією ініціативою фінансових внесків. 

4.2.2 Установи, розглянуті в категорії Б 

В останні роки в світі з’явилися спеціалізовані компанії з управління коштами міжнародної 

допомоги, такі як  Finance in Motion, ResponsAbility  та  Blue Orchard. Вони виконують не тільки 

роль менеджера коштів, наданих такими установами як ЄБРР, KfW та IFC, а й мобілізують приватні 

інвестиції, що можуть в значній мірі збільшити леверидж початкових державних грантів.  Приклад 

зі сфери мікрофінансування та фінансування МСП: Finance in Motion - успішний менеджер 

Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) який, між іншим, надає фінансування і 

технічну допомогу стосовно інвестицій в тваринництво і переробку сільськогосподарської 

продукції. Актуальний інвестиційний портфель EFSE становить понад EUR 1 млрд, проте тільки 

невеликий відсоток цих коштів припадають на інвестиції в Україну, де організація має 

представництво. 

На додаток, кілька більш спеціалізованих інституцій у сфері розвитку, зокрема,  Overseas 

Private Investment Corporation (OPIC), яка базується у США, або the Netherlands Development 

Finance Company (FMO), можуть зацікавитися і приєднатися до ініціативи СГК.  Проте, 

керівництво ТРГ має звертатися до цих інституцій тільки у разі виникнення необхідності, коли 

остаточно буде завершено процес розроблення СГК для України.  
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5. УСТАНОВИ, РОЗГЛЯНУТІ В КАТЕГОРІЇ 

5.1 План роботи, запропонований для реалізації СГК  

Як було відзначено у попередньому ТЕО цього проекту, рекомендовано обережно підходити 

до реалізації СГК для аграрних МСП в сучасних макроекономічних умовах і в контексті стану 

фінансового сектору. Однак, був розроблений комплексний план роботи для скерування реалізації 

запропонованої СГК, коли умови будуть визнані прийнятними. План роботи складено з трьох фаз у 

певній послідовності, але їх конкретні компоненти  можна розробляти паралельно. Зокрема, це 

наступні фази:   

 Перша фаза: Це фаза мобілізації фінансування стартового капіталу й технічної допомоги як 

передумова започаткування СГК. Згідно оцінки, започаткування триватиме три місяці та 

продовжиться від офіційного рішення партнерів щодо фінансування до формування 

Наглядової ради СГК за участі представників Уряду України для створення СГК відповідно 

до деталізованого дизайну, складовою якого буде остаточний бізнес план.  Ця фаза також 

охоплює формування відповідної юридичної особи в Україні або в іноземній юрисдикції та 

її реєстрацію в органі фінансового нагляду (на разі це функція Нацкомфінпослуг, але 

очікуються зміни, якщо буде ухвалений проект Закону України № 2414), а також період 

очікування ухвали  Нацкомфінпослуг до початку розгортання схеми.  

 

 Друга фаза: Ця фаза має тривати сім місяців і може розпочатися як тільки надійде 

ухвалення Нацкомфінпослуг. В цій фазі відбуватиметься найом персоналу СГК, визначення 

потреб у навчанні та саме навчання.  До змісту конкретних модулів тренінгу мають увійти 

такі теми, як характер продукту і потреби в готівкових коштах в цільовій групі МСП, а 

також  гарантування і ризик.  

   

 Третя фаза: Це фаза розвитку ринку, що охоплює аналіз існуючих продуктів і ринкового 

попиту;  збір інтелектуальних внесків для завершення роботи над бізнес планом; ретельне 

націляння ринкової пропозиції для пуску схеми; брендінг/маркетинг і розбудову 

спроможності персоналу СГК щодо брендінгу та виходу на клієнта. Ця фаза має тривати 

п’ять місяців, але її потрібно розпочати і розробляти паралельно із запуском СГК.  Кінцевий 

компонент цієї фази – виконання моніторингу й коригування діяльності схеми мірою її 

розвитку; і це – безперервний процес впродовж останніх місяців започаткування СГК, 

охопленого даним планом роботи.  

 

На Рисунку 6 подано три фази, необхідні для започаткування СГК в Україні. Очікується, що 

передбачений цим планом роботи загальний обсяг діяльності візьме понад дев’ять місяців і буде 

фінансуватися з коштів технічної допомоги, як зазначено у розділ 2 цього звіту.   
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Рисунок 6. Запропонований план роботи  

 

5.2 Визначення потреб у навчанні  

З метою розбудувати спроможність функціонування СГК, ще до реалізації схеми в ТЕО 

визначено декілька напрямів тренінгу для членів ТРГ проекту стосовно роботи СГК і можливостей 

досягти її цілей. Зміст і тривалість кожного модуля подано в Таблиці 4.  

Таблиця 4. Навчання і заходи з розбудови спроможності для членів ТРГ  

Тема навчання Формат  
Трива-
лість  

Місце 
прове-
дення 

Детальний опис 

Механізм СГК й 
управління 
ризиками  

Семінар  3 години Київ  
Тренінг для ТРГ щодо започаткування СГК, її 
функціонування та вимог до необхідних факторів  
успіху та до розподілення ризиків  

Додатковість і 
корпоративне 
управління СГК 

Семінар  4 години  Київ  
Тренінг для ТРГ стосовно розрахунку 
додатковості СГК та впливу додатковості на 
операції СГК  

Регулювання 
СГК, державна 
підтримка і 
субсидії   

Семінар  4 години  Київ  
Тренінг для ТРГ про нагляд СГК і регулювання 
Нацкомфінпослуг  

Менеджмент і 
нагляд СГК  

Семінар 2 години  Київ  
Тренінг для ТРГ стосовно менеджменту й 
нагляду  СГК 

 

Розгортання СГК і часовий графік 

Загальна підготовка і логістика 

Обговорення щодо інвесторів та менеджменту, ухвалення бізнес-плану 

Остаточне узгодження з власниками та акціонерами плану запуску СГК 

Компонент 1:  Започаткування компанії 

1 Досягнення ясного рішення щодо започаткування операцій СГК 

2 Формування відповідних юридичних осіб у Люксембургу та Києві 

3 Остаточне формування бізнес-плану з урахуванням структри капіталу 

4 Подання документації для реєстрації у Нацкомфінпослуг 

5 Період очікування ухвалення Нацкомфінпослуг 

6 Отримання ухвалення, початок найому персоналу 

7 Розгортання діяльності СГК 

Компонент 2:  Розбудова спроможності персоналу

1 Аналіз спроможності запропонованого персоналу 

2

Управлінські та інші контракти з партнерами набувають остаточної 

форми 

3 Навчання менеджерів і рядовим працівників на нових робочих місцях 

4 Складання Плану розбудови спроможності 

5 Реалізація Плану розбудови спроможності 

6

Тренінг стосовно сільськогосподарського виробництва та його 

потреб у готівкових коштах

7 Навчання пергоналу щодо гарантійних операцій та оцінки ризику 

8 Постійні навчання і розбудова спроможності 

Компонент 3: Розвиток ринку 

1 Аналіз наявних продуктів і ринковий попит 

2 Потрібні фактори згідно бізнес-плану 

3 Інтерв'ю з керівництвом вищої ланки і співробітниками 

4 Доопрацювання ринкової пропозиції 

5 Започаткування операції брендінгу 

6 Розбудова навичок і спроможності персоналу щодо брендінга СГК 

7 Моніторинг і доопрацювання 

Month 7 Month 8 Month 9Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6
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Крім цього, для органу нагляду, - Нацкомфінпослуг, - передбачено специфічне навчання 

стосовно регулювання такої схеми та наданих нею гарантій. Пропозиція цього тренінгу сформована 

з використанням документів з відкритого доступу та за результатами обговорень з посадовцями з 

вищого керівництва цього органу.  Управлінцям вищої ланки в Нацкомфінпослуг запропоновано 

розглянути, хто саме в структурі їх організації має відповідати за регулювання СГК, і призначити 

двох чи трьох працівників, які навчатимуться на заняттях тренінгу, організованого в рамках цього 

проекту.   

Заходи з розбудови спроможності Нацкомфінпослуг мають бути сфокусовані на зміцненні і 

прозорості рамкового регулювання фінансового сектору в Україні в частині діяльності СГК. 

Запропоновано, щоб невелика група з 2х -3х працівників Нацкомфінпослуг була визначена для 

навчання, яке провадитимуть представники регуляторних органів окремих країн-членів ОЕСР. 

Навчання стосуватиметься розроблення і запровадження належних політики і процедур 

ліцензування СГК, правозастосування та пруденційних стандартів, а також розроблення й 

запровадження вимог до звітування СГК.  

Таке навчання підвищить рівень інституційної спроможності Нацкомфінпослуг. Уважне 

наслідування кращій міжнародні практиці у цій сфері буде хорошим засобом переконання 

потенційних інвесторів щодо стабільності, певності й прийнятності регуляторного середовища та 

його застосування до такої схеми в Україні, а також справить додатковий більш загальний вплив на 

інвестування й надання фінансових послуг в Україні. Ці навчальні заходи деталізовано у Таблиці 5. 

Таблиця 5. Запропоновані навчання та заходи з розбудови спроможності  

Тема навчання Формат  
Трива-
лість  

Місце 
прове-
дення 

Детальний опис 

МСБО, МСФЗ та 
стандарти МТП  
для СГК  

Семінар  3 години Київ  
Необхідність привести Закон України Про 
фінансові послуги у відповідність зі 
стандартами, дотичними гарантій за кредитами    

Пруденційні 
стандарти СГК і 
гарантійна 
діяльність  

Семінар  4 години  Київ  Нагляд Нацкомфінпослуг  

Вирішення спорів 
(скарги) 

Семінар  4 години  Київ  
Робота над вирішенням непевної ситуації з 
отриманням прав на заставу та розподіленням 
доходу від реалізації застави між СГК і банками  

Практика боротьби 
з відмиванням 
грошей (AML) для 
СГК  

Семінар  3 години Київ  
Ознайомлення працівників Нацкомфінпослуг і 
НБУ з відповідними міжнародними стандартами 
у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML)  

 

Усі тренінги були розроблені спеціально і надавалися в рамках проекту членам ТРГ і 

відповідним зацікавленим сторонам у лютому 2016 р.  Всі матеріали, включно з вправами і 

шаблонами, надані для ознайомлення донорам і членам ТРГ. Мета цих тренінгів – забезпечити в 

середовищі дотичних сторін чітке розуміння концепції та функціонування такого напряму як СГК 

для МСП в секторі роздрібного банківського бізнесу
11

. 

                                                      
11

 В цьому контексті термін роздрібний використано як заміна терміну індивідуальний, і він стосується СГК, що 

надаватиме індивідуальні гарантії.  Це підхід протилежний гуртовому, або портфельному  підходу в 

гарантуванні кредиту. 
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5.3 Завершення аналітичної роботи  

Базові характеристики СГК запропоновані у попередньому ТЕО проекту, а в даному ТЕО була 

виконана оцінка  фінансової життєздатності операцій СГК згідно визначених напрямів для України. 

На додаток, цей звіт презентує початкову оцінку регуляторного середовища СГК і початковий 

аналіз деяких запропонованих вторинних характеристик. 

Останнім і фінальним кроком цього проекту стане розроблення комплексного технічного звіту, 

в якому визначено повний комплект рекомендованих характеристик і процедур для потенційної 

СГК в Україні.  В технічному звіті будуть описані запропоновані  вторинні характеристики за  

чотирма конкретними напрямами: гарантійний продукт, процес надання гарантії, фінансування та 

реєстрація СГК, а також її корпоративне управління  й кадри. Технічний звіт торкатиметься двох 

процедурних аспектів: а саме, рекомендацій з  управління ризиками та рекомендацій щодо 

моніторингу й оцінки. Схематично деякі з цих складових вже окреслені в даному звіті (Рисунок 7), 

але в технічному звіті проекту вони протестовані й точніше налаштовані. 

Рисунок 7. Схема розроблення характеристик СГК  

 

 

Вся документація проекту, – зокрема, попереднє ТЕО, звіт ТЕО й технічний звіт, – будуть 

розповсюджені серед головних зацікавлених сторін по завершенні проекту. Зі всіма висновками 

зацікавлені сторони України ознайомилися на засіданнях ТРГ.  На фінальному засіданні ТРГ 23 

лютого 2016 р. були представлені повний огляд СГК і дизайн та функціонування схеми. Як під час, 

так і по закінченні кожного засідання ТРГ члени ТРГ були запрошені надавати коментарі стосовно 

рекомендацій. 

OECD Eurasia Competitiveness Programme 5

Fund seeded with €3 million

Заявка на гарантію: банки

Оцінка кредиту: банки

Партнери: 2-3 банки

Продукти

Правомочність

Процес надання

гарантії

Претензія

Заявка на виплату гарантії

Відшкодування кредиту

шляхом реалізації застави

У випадку дефолту

Дохід від відшкодування

неповерненого кредиту

Моніторинг і оцінка

Гарантійний

продукт

(2) Вторинні характеристики: гарантійний продукт

Коефіцієнт покриття: 

50%

Корпоративне управління і персонал

Фінансування і реєстрація

ТОВ, співпрацює з банками / 

не банківська фінансова

установа, що надає індивідуальні

гарантії

Початковий капітал - €10 млн

Ціна надання гарантії: 

1% + 1% 

Складові стабільності

Складові додатковості

На основі базових характеристик були розроблені вторинні

характеристики, що відображують конкретне інституційне та

ринкове середовище ….
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ПОДЯКА 

У цьому звіті подано підсумок роботи. Виконаної Програмою ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії в рамках проекту Створення умов для започаткування Схеми 

гарантування кредиту (СГК) для МСП в агробізнесі України, повне фінансування якого надано 

Урядом Швеції. ОЕСР вдячна Швеції за фінансову й політичну підтримку надану впродовж 

реалізації цього проекту, зокрема щиро дякуємо пані Софі Фірк, Першому секретарю і  Керівнику 

програм розвитку співробітництва та пані Крістіні Даніельссон, Керівнику Відділу сприяння 

реформам Посольства Швеції в Україні. 

ОЕСР висловлює вдячність керівництву Міністерства аграрної політики та продовольства 

України за підтримку цього проекту. Особлива подяка – пані Владиславі Рутицькій, Заступнику 

Міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції за 

керівництво Технічною робочою групою (ТРГ) і надання відповідних підтримки й зворотного 

зв’язку. ОЕСР висловлює подяку членам ТРГ за активну участь в засіданнях і зворотний зв'язок 

щодо роботи, а саме представникам Міністерства аграрної політики та продовольства (пану Віталію 

Саблуку – колишньому Директору Департаменту економічного розвитку та пані Олені Ковальовій, 

Заступнику Міністра аграрної політики та продовольства); представникам Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (пані Сергію Шпиченко, Заступнику керівника відділу 

розвитку підприємництва, Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики; пну 

Дмитру Боярченко, Головному спеціалісту відділу розроблення політики фінансових ринкув, 

Департамент фінансової політики; пані Тетяні Борисюк, Керівнику Сектору міжнародного 

співробітництва, Департамент розвитку середовища бізнесу);  представникам Міністерства фінансів 

України (пані Наталі Шипіловій, Головному економісту-фінансисту Відділу кредитних гарантій та 

боргової політики, Управління фінансової політики та міжнародних фінансів та пані олені Теплій, 

Заступнику начальника відділу кредитних і гарантійних відносин. Управління боргової політики, 

Департамент боргу і міжнародної фінансової політики), а також представникам Національного 

банку України (НБУ) (пану Олександру Козюбенко, Керівнику ГУП і пану Олександру 

Вороновичу, Заступнику керівника ГУП).   

Окрім членів ТРГ, хочемо подякувати іншим представникам державних органів України, НБУ і 

Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

представникам банків, асоціацій та всім зацікавленим сторонам, які знайшли можливість зустрітися 

з представниками ОЕСР, зробити цінні інтелектуальні внески в реалізацію проекту та формування 

цього звіту.  Зокрема, ОЕСР дякує пані Олені Трегуб, Директору і пані Ірині Корж, Старшому 

спеціалісту, Департамент координації міжнародної допомоги і співробітництва з МФО, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. . Також дякуємо пану Ігорю Пашку, Голові 

Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пану 

Юрію Гелетею, Директору і Павлу Карташову, Заступнику директора, Департаменту 

співробітництва з МФО, Міністерство фінансів України  та пану Валерію Майбороді, НБУ за 

готовність зустрічатися з  представниками ОЕСР і надавати відповідну для виконання аналізу 

інформацію. ОЕСР вдячна за приділений час і надану інформацію пану Жан-Жаку Ерве, члену Ради 

директорів, Credit-Agricole Bank; пану Домініку Мену, Керівникові представництва  BNP Paribasв 

Україні та пану Роману Шпеку, Голові, Незалежна асоціація банків України (НАБУ).  

Впродовж періоду реалізації проект звертався за консультаціями до низки експертів в Україні, 

які надали корисну інформацію та поділилися свої ми думками під час складання цього звіту. Це – 

пан Жером Ваше (МВФ); пан Гунар Вольцхольц і пані Людмила Гордіюк (KfW, Німецький банк 

розвитку);  пані Анна Богданова, панове  Чарльз Дєвіс, Джеймс Боргер і Кеннет Дан (USAID 
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Україна); панове Генрі Рассел, Нік Тессеман, Александр Павлов, Василь Ховгера та пані Марина 

Ісмаіла, Анна Лебединець і Леся Кузьменко (ЄБРР); пані Леа Сорока і пан Хайнц Штрубенхоф 

(IFC), пані Наталя Ліщитович (USAID Агроінвест), пані Рікарда Рігер (ПРООН Україна), панове 

СтефенПоттер, Женг Жанг і пані Катрін Пелєтьє-Харді  (Посольство Канади в Україні), а також пан 

Лука Понцелліні (ЄІБ) і пан Янніс Тсакіріс (ЄІФ). 

Перший проект звіту був підготовлений пані Одрі Вернь. Пані Анні Норфолк Бідл, Програма 

ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії завершила роботу над текстом із скеруванням пана 

Вільяма Томсона, Керівника відділу та пані Габріели Міранда, Керівника проекту, Програма  ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії   на базі інтелектуальних внесків IPC – Internationale Projekt 

Consult GmbH. Технічну і аналітичну підтримку надавали пан Дірк Нєбоек, Виконавчий директор 

IPC, пан Дєніел Гіс. Міжнародний консультант IPC з  СГК  і пані Оксана Козак, Директор IPC в 

Україні.   

Звіт базується на результатах проекту, що був реалізований за участю пані Габріели Міранда, 

Керівника проекту, Єрім Парк і Одрі Вернь, Координаторів проекту, та аналітиком політики пані 

Анні Норфолк Бідл, Програма  ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії. Пан Антоніо Сомма, 

Керівник програми і пані Єрім Парк, Координатор проекту, Програма ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії, Секретаріат з глобальних відносин виконали аналіз даного звіту 

і зробили цінні інтелектуальні внески аналізований до нього. Крім цього, для завершення цього 

звіту відповідну інформацію надав пан Анджей Квічинскі,Старший аналітик аграрної політики, 

Директорат ОЕСР з торгівлі та сільського господарства. Відповідний матеріал та інтелектуальний 

внесок надали пані Інга Балзекайте, Менеджер з розвитку та міжнародних проектів, литовський 

фонд гарантування сільськогосподарського кредиту, пан Арон Геребен, Старший економіст, ЄІБ та 

пані Катрін Штурм, Генеральний секретар, Європейська асоціація установ гарантування (AECM).  

Редагування звіту здійснила пані Терез Ів Хоган. Переклад цього звіту на українську мову 

виконала Стріляна-Тараніна Людмила, яка також надавала проекту корисну підтримку усного 

перекладу. Реалізацію проекту підтримували панове Михайло Семчук і Сергій Пєтухов, місцеві 

консультанти у Києві. Підтримку первинного пошуку надав пан Дай Ямавакі. Цінну 

адміністративну підтримку надавали пані Марія Штефанець, Крістіна Грабовська та Йоланта 

Хмелік, Програма Конкурентоспроможність Євразії.  
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