
1 

 

 
 
 

 
CТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 

ЗАПОЧАТКУВАННЯ СХЕМИ 

ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ (СГК )  

ДЛЯ МСП В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ   

 

Попереднє дослідження 

доцільності (попереднє ТЕО)  
 
 

 

 
Стислий зміст проекту  

березень  2016 р.



 

2 

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 

стримує 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 

   

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
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ГЛОСАРІЙ 

Агробізнес  

Агробізнес – це комплексний ланцюг 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 цьому звіті - аграрні малі та середні підприємства 

підприємства (МСП), 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 

покриттям, механізмом ціноутвоpення, правовою формою і 

процедурами подання заявки на надання гарантії та претензії на 
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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 

Розроблення в Україні Схеми гарантування кредиту (СГК) – це ініціатива за підтримки 

Технічної робочої групи (ТРГ), що складається з представників Міністерства аграрної політики 

та продовольства, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів та 

Національного банку України. Цей документ є попереднім техніко-економічним 

обґрунтуванням (ТЕО), що оцінює  можливості реалізації, доцільність  і наступні кроки, 

пов’язані зі створенням СГК в Україні з метою покращити доступ до кредиту конкретних 

сегментів аграрних малих і середніх підприємств (МСП) – спочатку МСП, що обробляють 

землю. У цьому звіті визначені головні базові характеристики СГК, на засадах кращої 

міжнародної практики,  початкові найкращі з можливих сценаріїв для України, а також подана 

методика відбору найбільш прийнятних для СГК банків-партнерів. Головна мета роботи, що 

передувала попередньомуо ТЕО, – досягти спільного розуміння концепції СГК головними 

зацікавленими сторонами, а це – Уряд України, органи регулювання, комерційні банки, 

міжнародні донори та цільові бенефіциари, а також оцінити дотичність такої схеми і 

можливість її реалізації в українському контексті.  

Цей контекст є особливо складним, і для нього характерні високий рівень 

макроекономічної і політичної нестабільності, необхідність структурних реформ в аграрному 

секторі, слабкі інституції та високий ризик корупції. Саме це зумовило необхідність адаптувати 

дизайн і реалізацію СГК до реалій України. Тут потрібен постадійний підхід, що дозволяє 

апробувати певні структури, а потім їх модифікувати чи розгортати далі, з  певним 

результатом. 

Аналіз базується на інтерв’ю з учасниками СГК в Україні, а також на кабінетному 

дослідженні, що проаналізувало кращу міжнародну практику й сучасне середовище в Україні 

Головні висновки підтверджують велику зацікавленість у такій схемі, бо вона може надати  

значні економічні вигоди позичальникам з аграрного сектору.  Крім цього, започаткування СГК 

може сприяти підвищенню рівня розуміння місцевими комерційними банками специфіки 

цільових сегментів, а також технології та методик, необхідних  для їх оцінки й кредитування. 

Очікується, що, у довгостроковій перспективі, діяльність СГК приверне зацікавленість банків 

до цього ринку, який недостатньо охоплений банківськими послугами, та розширить 

спроможність банків кредитувати визначену цільову групу. 

Початкові рекомендації стосуються інституційної структури СГК та її базових 

характеристик. Запропонована місія СГК - розширити доступ до фінансування в аграрному 

секторі України, а цільовий сегмент – хазяйства, що працюють на площі 100-2000 га спочатку у 

Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях. Запропоновано, що СГК має 

сформувати юридичну особу на засадах публічно-приватного партнерства (ППП) з 

профінансованим міжнародними донорами  стартовим капіталом, зареєстровану згідно Закону 

України ‘Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг‘, з метою 

надавати індивідуальні гарантії. Крім цього, запропоновано методику ретельного скрінінгу 

потенційних банків-партнерів.  

Вторинні характеристики СГК та її процеси, (зокрема методики управління ризиками), 

будуть подані у ТЕО проекту та у Технічному звіті, що включатиме аналіз ринку, кращої 

міжнародної практики та розроблену фінансову модель СГК. 
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Зміст цього документу був обговорений на 1-му, 2-му і 3-му засіданнях Технічної робочої 

групи (ТРГ) в Києві відповідно у червні 2014р., жовтні 2014р. і лютому 2015 р. Члени ТРГ, 

включно з представниками Уряду та НБУ, надали зворотний зв’язок  щодо виконаного аналізу 

та підняли питання, над якими треба працювати на подальших стадіях цього проекту. 



 

1. ВСТУП 

1.1 Обґрунтування проекту 

1.1.1 Розвиток сільського господарства в Україні  

В публікації ОЕСР  Стратегія секторної конкурентоспроможності для України (2009), 

аграрний сектор визначений як сектор з важливою стратегічною перевагою для України. В 

наступне десятиріччя в світі очікується швидке зростання споживання й торгівлі 

сільськогосподарською продукцією (OECD/FAO, 2011), а Україна знаходиться у позиції, що 

дозволяє скористатися зростанням попиту.  Країна розташована близько до великих ринків, які 

розвиваються в Євразії та регіоні Близького Сходу й Північної Африки (MENA), має 

сприятливі агро-кліматичні умови та 41,6 млн га сільськогосподарських угідь
1
, серед яких – 

третина найбільш родючого грунту на планеті. Проте, результати діяльності сектору не 

відповідають його потенціалу, і помітна велика мінливість виробництва, що говорить про 

можливості досягти вищого рівня продуктивності.
2
 Прискорення деградації грунту та супутнє 

збільшення кількості посух протягом останніх 15 років ще більше акцентують необхідність 

розширення інвестування та піднесення рівня продуктивності.  

Очікується, що зостання продуктивності в аграрному секторі справлятиме значний вплив 

на економіку в цілому.  В публікації Berlin Economics (2012) спрогнозовано, що зростання 

продуктивності цього сектору на  30%,  - а це, скажімо, наближається до рівня Польщі, – 

допомогло би підняти ВВП України на 4,4% в середньостроковій перспективі (5 років) і на 

12,5% в довгостроковій перспективі (10 років). Також відмічено, що від такого зростання ВВП 

перевагу отримає бідне населення, завдяки підвищенню заробітної плати некваліфікованих 

робітників та збільшенню доходу домогосподарств у сільській місцевості. 

Конкурентоспроможність аграрного сектору України відстає, не зважаючи на  наявний 

високий потенціал. Частково це є результатом недосконалості ринків та викривлень у сфері 

політики й регулювання, що гальмують справедливу конкуренцію та душать малих учасників 

ринку.    

Аграрні МСП в Україні стикаються з обмеженим доступом до фінансування, до технологій 

та зі старінням основних засобів. Все ще не існує юридичних рамок, що підтримали б їх 

повноправну  участь на ринках факторів виробництва, фінансових ресурсів та 

сільськогосподарського виробництва. Вони не мають доступу до систем захисту праці та 

соціального забезпечення, і майже відсутній доступ до програм підтримки (MoAPF 2015). Таке 

положення аграрних МСП контрастує з великими, вертикально інтегрованими агрохолдингами, 

що  працюють на площі в межах 30000-200000 га, а часом і  до 500000 га (UCAB, 2013).  

Завдяки вертикальній інтеграції холдинги здатні мінімізувати такий ризик з боку пропозиції, як 

мінливість ціни, та використовувати сучасні управлінські методики й виробничі технології для 

досягнення конкурентної переваги над іншими підприємствами країни (World Bank, 2013). Їх 

успіх підтримує й переважний доступ до факторів виробництва, особливо до фінансів, – бо 

вони здатні виходити на міжнародні ринки капіталу, – а також їх переважний доступ до 

розробників політики (згідно традиції) (World Bank, 2013).  

                                                      
1 Для порівняння: Франція, з найбільшою в Європі площею землі сільськогосподарського призначення, має 29 млн.га.  

2 Наприклад, Світовий банк (2013) наводить середню врожайність пшениці в Україні 2,2 т/га, тоді як 30% продуктивних хазяйств 

дають врожаї пшениці на рівні 5-7 т/га. 
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Це не виглядає як оптимальний шлях розвитку. Аналіз врожайності озимої пшениці в 

Україні демонструє поступове зменшення впливу консолідації землі на продуктивність по 

досягненні 30000 га (див.Рисунок 1). Крім цього, недавні фінансові негаразди значно вплинули 

на результативність кількох агрохолдингів України, і це дає підстави вважати, що такі 

агрохолдинги не нарощують свою частку ринку через те, що не є найбільш ефективним типом 

підприємства в Україні, а більшою мірою користуються сформованим в країні середовищем. На 

цьому шляху комерційні банки та інші структури почали демонструвати все більшу 

зацікавленість у започаткуванні відпосин з меншими агровиробниками. 

Рисунок 1. Співвідношення продуктивності землі та розміру аграрного хазяйства в Україні (2009) 

 
 

Джерело: Світовий банк (2013) 
 

Крім цього, малі хазяйства у приватній власності можуть давати значний ефект 

мультиплікації для економіки сільської місцевості через стимулювання зайнятості на місцях та 

завдяки диверсифікації продукції. Практика ведення сільського господарства в менших 

хазяйствах є більш дружньою до довкілля порівняно з великим індустріалізованими 

господарствами. Прихильність до монокультури, (а саме цьому сільське господарство на 

промислових засадах надає перевагу), може негативно вплинути на врожайність гектару, а 

використання важкої техніки та пестицидів може сприяти поширенню ерозії грунтів. Таким 

чином, покращення умов ведення бізнесу для менших агровиробників України може розвивати 

біорозмаїття, відкрити нові ринкові можливості для органічного землеробства, (а це може 

привабити нових інвесторів), розширити дружнє до довкілля виробництво взагалі та в цілому 

справити додатковий економічний вплив на економіку сільської місцевості. 

Один з найбільш значних проявів неефективності ринку стосовно аграрних МСП в Україні 

– це доступ до землі. В Україні працюють понад чотири мільйони мікрохазяйств, що 

виробляють продукти харчування, головним чином для власного споживання, проте на такі 

господарства у 2014 р. припадало  38% загальної площі сільськогосподарської землі та майже 



 

 

 

10 

45% валової сільськогосподарської продукції України.
3
 Консолідація землі – важливий крок до 

підвищення загальної продуктивності землі, й, за нормальних умов, вірогідно, такі 

мікрохазяйства були б куплені більшими учасниками ринку. Однак, фрагментація землі в 

Україні великою мірою коріниться в процесі розподілення землі в країні після розпаду СРСР
4
 

та наступному мораторії на продаж землі сільськогосподарського призначення, що чинний від 

2001р.  Аналіз OECD (2015c) демонструє, що, маючи на меті захистити малих землевласників, 

мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення надає більше переваг великим 

виробникам і учасникам ринку у державній власності.  Наявність мораторію зменшує вартість 

землі, утруднює оцінку вартості землі, підвищує транзакційні витрати доступу до землі та 

обмежує доступ до фінансування через неможливість використати замлю у якості застави. 

Однак, мораторій не однаково впливає на учасників агроринку та може спрацьовувати на 

користь більших хазяйств при значних транзакційних витратах і фіксованих видатках у менших 

учасників ринку, які не можуть взяти на себе ці витрати, або не мають можливості відстоювати 

свої інтереси для досягнення позитивних результатів у спілкуванні з державними органами, що 

на разі відповідають за виділення землі.    

Станом на сьогоднішній день, мораторій на продаж землі сільськогосподарського 

призначення був продовжений шість разів, і це породило неформальний ринок “оренди землі.” 

Майже 84,5% сільськогосподарських угідь України орендовані. Власники більшості з 

орендованих наділів – пенсіонери, чиї діти поїхали з села, і внаслідок цього  орендні права 

значно недооцінені:  у 2012 р. типова оплата оренди становила від UAH200/га до UAH600/га, 

але частіше орендні платежі отримують у натуральному вигляді. Відсутність офіційного 

земельного ринку в Україні є важливим гальмом розвитку
5
 аграрних МСП

6
 країни, бо вони не 

можуть розширити своє землеволодіння за умов правової впевненості, і ця ситуація також 

обмежує їх доступ до фінансування через неможливість застави землі. Це один з головних 

бар’єрів розвитку конкурентоспроможності аграрних МСП, бо спонукає їх до планування 

бізнесу на короткострокову перспективу, до неформального ведення справ і непрозорості, а 

також зумовлює низький рівень інвестицій і неналежне навчання персоналу. На додаток, 

гальмуються інвестиції в інфраструктуру, зокрема іригаційну, та зменшуються стимули до 

підтримки родючості грунту. 

Подолання цих недосконалостей ринку має дати побічний вплив на сектор МСП. Це і 

підвищення рівня ліквідності ринку, що дозволить малим результативним підприємствам 

розширити масштаб своєї діяльності та/чи збільшити оборот, а мікро чи незадовільно 

працюючі/ не зацікавлині розвиватися хазяйства підуть з ринку, або їх поглинуть ці 

продуктивні менші учасники ринку з подібною до них діяльністю і структурою виробництва. 

Як наслідок, консолідацію ринку супроводжуватиме більш здорова конкуренція агрохолдингів 

України, а також зростатиме привабливість сектору для інвесторів.    

Протягом останніх років ОЕСР працювала над визначенням бар’єрів  на шляху розвитку 

конкурентоспроможності аграрних МСП в Україні та сформувала рекомендації щодо політики 

на їх подолання: наприклад, розвиток кооперативів і підвищення рівня фінансової грамотності; 

розроблення програм стажування у приватних компаніях; а також виконала огляд інвестиційної  

                                                      
3 Дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, зі Стратегії розвитку сільського господарства на 2015-2020 роки.  

4 Коли в країні розпалися колгоспи, кожний з їх працівників отримав наділ землі розміром коло 2 гa. 

5 Це також підтверджено опитуванням, виконане ОЕСР/IPC у важливих сільськогосподарських областях України на початку 2015р. 

(див.стоp.21). 

6
 У цьому звіті термін аграрні МСП стосується господарств, які працюють на площі між 100 і 2000 га. 
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політики в агросекторі
7
.  Проте, бар’єрів багато, й їх подолання потребуватиме реформи інших 

інституцій, таких як зміцнення прав землекористування та надійного й прозорого доступу до 

управління земельними ресурсами. Крім цього, необхідно чітко визначити повноваження 

центральних і місцевих органів врядування з  метою підвищення ефективності, зменшення 

корупції та кращої реалізації законодавства і правозастосування.  Можливо, реформи потребує 

й інституційна структура управління земельними ресурсами для послаблення монопольної 

позиції Державного агентства земельних ресурсів України, яку сприймають  як корумповану 

організацію  з  дискреційними повноваженнями, що стимулюють стягнення зборів на додаток 

до усталених законом  (OECD, 2015c).   

Фокус цього звіту – на одному з підходів до розширення доступу аграрних МСП до 

фінансування. Успіх Схеми гарантування кредиту (СГК)  залежатиме від заходів на подолання 

бар’єрів, і мова про деякі з них – далі. Вплив механізму СГК окремо буде значно меншим, ніж 

вплив СГК як компонента ширшого пакету реформ, націлених і на аграрний сектор, і на 

середовище ведення бізнесу.      

1.1.2 Обмежений доступ аграрних МСП до фінансування 

Аналіз OECD (2015c) підтверджує, що доступ до фінансування залишається обмеженим, 

особливо для МСП.  У звіті 2013-14 Global Competitiveness Report зазначено, що 16,7% 

респондентів назвали доступ до фінансування головною перешкодою ведення бізнесу (в 

опитуванні з вибором єдиної відповіді), і це випередило відповіді корупція та неефективне 

державне управління. Події  2014 р. зменшили ліквідність та підвищили зовнішні ризики, і це 

ще більше загальмувало доступ до фінансування. 

Хоча агросектор пропонує високий рівень прибутковості капіталу порівняно з іншими 

секторами в Україні,
8
 дуже мало кредитів банки видають сільському господарству.

9
 Кредитори 

неохоче надають капітал агросектору через ризики макроекономіки та фінансового сектору, а  

також через ризики, специфічні для сільського господарства. До останніх належать високий 

рівень мінливості виробництва, низький рівень фінансової грамотності та якості 

бухгалтерського обліку, а також загальна непередбачуваність сектору через політичні 

втручання, що викривлюють ринок.  Перша група цих факторів більш впливає на загальне 

скорочення кредитування в Україні та небажання банків брати на себе ризик. Сюди належать й 

обмеження банківського фінансування, і високий рівень валютного ризику,  і велика кількість 

непродуктивних кредитів (особливо після зовнішніх шоків, часто після змін обмінного курсу), а 

також низька прибутковість активів (OeNB, 2015). У такому контексті рішення щодо надання 

кредиту стають ще консервативнішими та супроводжуються  високими процентними ставками 

й короткими строками погашення,
10

 і це характерно для більш ризикових секторів. Все 

викладене потрібно розглядати на тлі мінливості макроекономіки й політики та інституційної 

слабкості, що робить середовище ведення бізнесу дуже ризиковим. 

                                                      
7
 Див. (www.oecd.org/globalrelations/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm) про проект Sector Competitiveness Strategy for Ukraine  

8 У публікації World Bank (2013) зазначено, що прибутковість капіталу в сільському господарстві була у 2,5 та 6,4 разів  більшою, 

ніж відповідно у промисловості та секторі послуг, і досягала в середньому 25 відсотків у період 2002- 2007 років. Крім цього, 

протягом всього періоду прибутковість капіталу постійно зростала. 

9 У публікації World Bank (2013) зазначено, що в Україні частка кредитів сільському господарству порівняно з внеском сільського 

господарства у ВВП значно менша, ніж в ЄС. 

10 Наприклад,  у 2014 р., половина деномінованих в національній валюті корпоративних кредитів мали строк погашення менше 

одного року, і тільки 12% цих кредитів мали строк погашення п’ять років чи більше (OECD 2015b). Для порівняння: у Румунії 

21,5% деномінованих в національній валюті корпоративних кредитів були видані строком на п’ять років і більше (National Bank of 
Romania, 2014). 

http://www.oecd.org/globalrelations/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm
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Доступ до фінансування є особливо нагальною проблемою для аграрних МСП в Україні, 

бо разом з обмеженим доступом до банківського кредиту вони не мають доступу до ринків 

капіталу, або він є обмеженим. Часто розвиток МСП зумовлений їх здатністю до 

самофінансування потреб в інвестиціях та оборотних коштах. В країнах- членах ОЕСР боргове 

фінансування банків є найбільш поширеним джерелом зовнішнього фінансування МСП. Однак, 

в Україні кредитування передбачає дуже велику заставу, а МСП зазвичай мають недостатні 

можливості гарантувати повернення свого боргу.  

Коли кредит таки виданий,  строк його погашення та висока процентна ставка стає для 

МСП важким тягарем. В Україні процентні ставки для агровиробників не тільки за високі, а й 

мінливі. В період між 2012 і 2013 роками процентні ставки кредитів сільському господарству 

змінювалися в межах від 15% до 23% по кредитах в національній валюті та від 7% до 12% по 

кредитах в іноземній валюті, а для деяких МСП процентна ставка сягала 40% (OECD, 2015; 

UCAB, 2014). Під час останніх фінансових негараздів в Україні НБУ підняв ставку 

рефінансування до 30%,
11

 і це мало наслідком майже повне зупинення кредитування 

агросектору на будь-яких умовах. Навіть коли МСП вирішило б узяти на облік зобов’язання за 

кредитом під таку ставку на довший період, банки пропонують тільки короткострокові 

кредити. Це означає, що  дуже мало МСП можуть скористатися кредитами для цілей 

інвестування, і що й надалі  будуть недостатніми інвестиції МСП в сільськогосподарську 

техніку, обладнання й потужності зберігання продукції.  Ці дві риси кредитного ринку України, 

– викокі процентні ставки та короткі строки погашення кредиту, – для МСП означають 

неспроможність отримати кредит на інвестування, зокрема в основні засоби,  які, в свою чергу, 

могли би служити заставою до моменту скасування мораторію на продаж землі 

сільськогосподарського призначення. Така ситуація для МСП виглядає замкненим колом. 

1.1.3 Різнорідні заходи політики та неоднозначні результати 

Органи державної влади України зробили певні кроки у сфері політики з метою подолати 

ці обмеження, головним чином з  ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства.  

Однак, це не було дуже ефективним щодо вдосконалення базової структури ринку та усунення 

не ринкових бар’єрів, які перешкоджають доступу аграрних МСП до фінансування.  Згідно 

аналізу ОЕСР (2013), головною формою підтримки виробника в Україні залишається субсидія 

для купівлі факторів виробництва, і більшість (86%) субсидій у 2010-2012 роках надавалися з  

використанням так званого механізму накопичення податку на додану вартість (ПДВ)
12

. Решту 

субсидій надано у форматі інвестиційних грантів та субсидій для купівлю товарів-факторів  

виробництва, головним чином, насіння. Дуже невелика частка, - коло 5% всіх субсидій, - це 

субсидії на закупівлі факторів виробництва, у 2010-2012р.р. становила складову підтримки, 

націлену на стимулювання підприємств агробізнесу отримати доступ до традиційного 

банківського фінансування. Такий підхід надає підтримку МСП при отриманні кредиту під 

високі ринкові відсотки, але не стимулює банки до зниження відсотків. На додаток, програми 

підтримки не були націлені саме на МСП, а сам процес отримання субсидії є непрозорим та 

улягає мінімальному моніторингу, або моніторинг й оцінка не функціонують. 

В Україні існує механізм надання кредитної гарантії підприємствам, і це схема державної 

гарантії, що повністю фінансується з Державного бюджету.   Законодавчим підґрунтям 

виділенні цих коштів є Закон України про Державний бюджет на певний рік, й адмініструє їх 

                                                      
11 Як захід призупинити знецінення гривні та стабілізувати ринки ліквідних коштів. 

12 Це одна з форм підтримки виробника, в рамках якої сільськогосподарські виробники можуть накопичувати ПДВ на свою 

сировинну та переробну продукцію на спеціальних рахунках. Накопичені кошти мають витрачатися на сплату ПДВ при купівлі 

факторів виробництва, а залишок суми міг бути використаний на інші виробничі цілі. (OECD, 2015). 
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використання  невелика група спеціалістів у Міністерстві фінансів. Проте, як показують 

консультації та подальше дослідження, рішення про надання гарантії приймається Кабінетом 

Міністрів, і  реально гарантії надавали великим агрохолдингам і державним підприємствам. 

Існуюча схема не націлена чітко на МСП, і є свідчення того, що подібні типи схеми зазвичай є 

дуже уразливими щодо морального ризику
13

 та політичного впливу.    

В країні також є досвід схем гарантування кредиту з донорським фінансуванням. Одна із 

схем USAID гарантувала кредити аграрним МСП, видані кредитними спілками.  Проте, ця 

схема діяла неактивно через недостатню ліквідність кредитних спілок в Україні, а також, крім 

цього, згідно законодавству, кредитні спілки в Україні можуть кредитувати тільки фізичних 

осіб. Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд на разі 

розробляють гарантійний інструмент, що має функціонувати в Україні  з середини 2016р. Ця 

схема матиме партнерські стосунки з відібраними банками, яким вона гарантуватиме фіксовану 

частку їх портфеля  кредитів, виданих певній групі компаній.  Ці компанії мають підпадати під 

класифікацію МСП в ЄС. 

1.1.4 Спеціально розроблені рекомендації щодо політики 

В цьому контексті ОЕСР рекомендувала започаткувати Схему гарантування кредиту (СГК) 

як інструмент розподілення ризику та зниження видатків на навчання для комерційних банків 

України, з метою стимулювати банки до інвестування у кредити для сегменту МСП, що 

недостатньо охоплений банківськими послугами, і тим самим  збільшити обсяг 

формалізованого фінансування для аграрних МСП в Україні. Згідно попередньої оцінки попиту 

й ринку, що виконана в рамках Фази ІІ проекту Стратегія секторної 

конкурентоспроможності для України,  рекомендовано формат Схеми гарантування кредиту 

(СГК), націленої на МСП, які працюють на площі  100 - 2000 гектарів (га) у чотирьох областях: 

Черкаській, Вінницькій, Полтавській та Харківській. 

1.2 Механізми й типи СГК 

1.2.1 Як працює Схема гарантування кредиту (СГК) 

Схеми гарантування кредиту (СГК) можуть сприяти подоланню розриву у фінансуванні 

МСП шляхом надання банкам забезпечення, з метою допомогти отримати кредит 

кредитоспроможним МСП, що не мають застави відповідно до вимог банку. СГК надає 

покриття забезпечення шляхом гарантування певної частки виданого МСП кредиту, і це, кінець 

кінцем,  може мати наслідком зменшення вимог до застави. СГК, що успішно функціонує, 

здатна допомогти отримати фінансування більш ризиковим МСП через зменшення частки 

ризику, пов’язаного з кредитуванням таких МСП,  зменшення транзакційних витрат і завдяки 

гарантії виплати у випадку невиконання позичальником його кредитних зобов’язань. Таким 

чином, СГК являє собою інституційну структуру, сформовану на засадах партнерства трьома 

основними її учасниками: гарантійна установа, кредитор і позичальник (Рисунок 2).  

                                                      
13 Термін моральний ризик описує поведінку, в рамках якої сторони не беруть на себе повний обсяг видатків внаслідок своїх дій, а 

відтак  більш схильні до дій, що провокують видатки.  
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Рисунок 2. Схема відносин у СГК базового рівня 
14

 

 
 

Джерело: OECD (2012) на даних Financial Services Authority (2005), “A Framework for Guarantee Schemes in the EU: A Discussion 

Paper” 

Потрібно уважно визначити важливі характеристики СГК, бо слабкість розробки може 

призвести до мильного  відбору та реалізації морального ризику, що зменшуватиме  потенціал 

СГК покращити добробут (EIB 2014). СГК є дуже уразливою відносно морального ризику, що 

зможе підірвати стимули позичальника до повернення кредиту, а також стимули для банків 

виконувати достатній скрінінг і моніторинг гарантованих кредитів, або достатньо енергійно 

домагатися повернення кредиту у випадку порушення зобов’язань позичальником.  Це стало 

явним у деяких попередніх спробах започаткувати СГК в пост-комуністичних країнах 

Центральної Європи (OECD, 1999). А відтак, необхідно скрупульозно розробляти СГК, щоб усі 

її  учасники виконували свої функції для досягнення застановлених цілей  СГК. 

1.2.2 Важливі показники успіху СГК 

Головним показником успішності СГК є рівень додатковості, який вона може досягти  при 

забезпеченні своєї фінансової сталості. У наступному розділі обговорюються важливі 

характеристики, що допомагають країнам досягати кращих результатів за цими показниками 

завдяки розробленню належної структури схеми, що базується на кращому міжнародному 

досвіді.     

Додатковість 

Додатковість СГК визначають за двома елементами, один – це фінансова, а другий – це 

економічна додатковість
15

. Фінансова додатковість стосується зростання обсягів кредитування 

життєздатних МСП завдяки діяльності схеми. Зокрема, йдеться про видачу гарантованого 

                                                      
14 Тут показано комісійні виплати позичальника схемі. Проте, комісійні за надання гарантії можуть бути сплачені банку, який потім 
переводить їх до СГК. 

15 OECD (2013a), проект ОЕСР: Друге засідання РГ з доступу до фінансування аграрних МСП (Київ, 9 липня 2013р.). 
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кредиту, який не видали б без наявної гарантії, або про більш привабливі умови кредитування, 

що можливі саме завдяки гарантії,  наприклад, довший строк погашення кредиту або менші 

відсотки. Концепція економічної додатковості описує вплив розширення доступу до 

фінансування на загальне економічне благополуччя. Зазвичай цей ефект вимірюють в термінах 

збільшення реалізації продукції, зайнятості, інвестування чи результатів інноваційної 

діяльності МСП, яким була надана підтримка, а на макрорівні вважають на підвищення 

конкурентоздатності та обсягів виробництва. Більшість схем націлені на та оцінюють 

фінансову додатковість, але декілька схем націлені на та оцінюють економічну додатковість. 

Для досягнення максимальної додатковості СГК, необхідно взяти до уваги дві характеристики: 

 Конкурентний процес відбору банків. Створення конкурентного середовища 

гарантування, особливо на початку діяльності схеми, стимулюватиме банки до 

подальших зусиль задля досягнення цільових показників додатковості СГК. 

Наприклад, у Чилі схема FOGAPE виставляє свої гарантії на аукціон для банків, що 

працюють в країні. Банки мають сформувати пропозицію на отримання гарантії, а 

банки-переможці таких конкурентних торгів є банками, що пропонують найбільший 

леверидж і найменші процентні ставки.    

 Консультаційні послуги. Додаткове надання дорадчих послуг з боку СГК  кредитним 

спеціалістам банків може мати результатом розширення кредитування і підвищення 

його якості в тих банках, де створюватимуться спроможність і вихід на цю групу 

клієнтів. Це особливо стосується країн з низьким рівнем розвитку фінансового сектору 

чи обмеженим досвідом кредитування певного сегменту, і може підвищити ефект 

додатковості схеми. Наприклад, в Афганістані схема DEG додатково надає технічну 

допомогу “на місцях” місцевим кредитним інспекторам тих банків, що беруть участь у 

схемі (ця схема фінансується спільно з USAID). 

Стабільність 

Стабільність стосується здатності СГК покривати власні видатки в процесі підвищення 

левериджу для своєї цільової групи. Стабільна схема також стимулюватиме більш надійних 

банків-партнерів довіряти гарантіям схеми, а це збільшуватиме обсяг кредитів, виданих 

цільовим компаніям. Стабільність схеми залежатиме від її спроможності залучати кредиторів 

до участі у схемі, що даватиме достатній обсяг кредитування. При розробленні СГК необхідно 

вважати на наступні важливі для максимізації стабільності аспекти:  

 Скоригований на ризик рівень комісійних. Скориговані на ризик комісійні, в теорії,  

уможливлюють компенсацію витрат на більш ризикові кредити (з більшою 

вірогідністю неповернення) через їх вищу ціну отримання гарантії. Наприклад, рівень 

річних комісійних, що їх стягує японська схема (Japanese Credit Guarantee 

Corporations), прив’язаний до кредитного ризику позичальника, занесеного до 

сформованої СГК бази даних кредитного ризику, й змінюється в межах від 0,5% до 

2,2% (OECD, 2013).  

 Диверсифікований портфель. Диверсифікація портфеля зменшує відкритість схеми 

коваріантним ризикам, робить можливими більшу фінансову сталість і додатковість. 

Диверсифікації досягають через формування портфеля з компаній з різних секторів 

або регіонів, або щляхом гарантування кредитів з різними строками погашення чи 

різними цілями. Наприклад, у Литві схема ACGF структурувала свій портфель з метою 

якомога більше диверсифікувати свій секторний фокус. Як результат, 36% (більша 

частка) її портфеля - кредитування іншої, ніж сільське господарство, діяльності, за чим 
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йде 35% портфеля - кредитування рослинництва (зазвичай цей бізнес цикл є 

короткостроковим), а 27%  - кредитування тваринництва (тут бізнес цикли є 

довгостроковими) (всі дані 2012 року).  

 Коефіцієнт часткового покриття. Майже у всіх країнах-членах ОЕСР гарантії 

покривають тільки частину кредиту (зазвичай – це частина його основної суми). Це 

передбачено з метою компенсувати ризик шляхом розподілення ризику з кредитором, 

який бере на себе частку пов’язаного з кредитом ризику та ретельно виконує свій 

кредитний аналіз.  У роботі Beck et al. (2010) зазначено, що середнє значення 

коефіцієнту покриття у 76 схемах по всьому світі становить 80%. Проте, цей 

коефіцієнт зазвичай є меншим для схем, що практикують більш консервативний підхід 

до ризику (сюди належать схеми, які не мають підтримки у формі державних 

субсидій), або схеми, що відкриті високим ризикам (це схеми, націлені тільки на один 

сектор). 
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2. РОЗРОБЛЕННЯ СГК ДЛЯ УКРАЇНИ  

У цьому розділі обговорені базові характеристики для розроблення і започаткування 

інституції СГК в Україні з використанням кращої міжнародної практики і виконаного ОЕСР та 

IPC кабінетного аналізу
16

.  

2.1 Рекомендовані базові характеристики для СГК в Україні 

Ретельне розроблення характеристик СГК є для партнерів вирішальним фактором 

сприйняття її надійності, відповідального ставлення до справи, сприйняття СГК як інституції, 

якій варто довіряти. Розроблення характеристик СГК починається з визначення її базових 

характеристик, що зумовлюють засадничу концепцію СГК. Для цілей цього проекту базовими 

характеристикам вважаються місія, націляння і тип СГК. Опис цих характеристик подано далі у 

Вставці 1. 

Вставка 1. Базові характеристики для розроблення СГК 

• Місія: Місія – це визначений мандат СГК, ухвалений її учасниками. Для уникнення потенційно 

конфліктних цілей серед учасників СГК, необхідно досягнути згоди щодо заяви про місію, яка є 
викладом цілей СГК задля реалізації політики.   

 

• Націляння: Націляння стосується визначення конкретної групи компаній, що мають обмежений доступ 

до кредиту і можуть отримати економічну вигоду завдяки СГК. Сформовані  критерії правомочності 
більш чітко визначатимуть параметри компаній, що можуть звертатися за гарантією, в термінах 

розміру компанії, її кредитоспроможності та інших факторів.     

• Тип: Тип СГК описує її структуру власності. В літературі в загальних рисах визначені чотири типи СГК.  

Джерело: ОЕСР (2012) та аналіз ОЕСР (2015) 

 

В цьому розділі буде подано окрес базових характеристик СГК для України, з  

теоретичним обґрунтуванням кожної характеристики та прикладами міжнародного досвіду, а 

також з рекомендаціями для України.       

2.1.1 Базова характеристика  1: Місія  

Рекомендація: Розширити доступ до кредиту для цільової групи  

Головна мета СГК – розширити доступ до кредиту шляхом надання банкам забезпечення 

їх кредитування цільової групи правомочних позичальників. Деякі СГК ставлять перед собою 

інші цілі: роширення експорту, розвиток підприємництва жінок, стимулювання місцевого 

розвитку, або, якщо брати ширше,  покращити умови кредиту (нижча процентна ставка або 

довший строк погашення). 

Головна мета запропонованої СГК для України – просто розширити доступ до кредиту 

працюючих на землі аграрних МСП з метою вдосконалити методи виробництва і досягти 

                                                      
16 За додатковою інформацією прохання звертатися до презентацій ТРГ і звітів IPC. 
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вищого рівня продуктивності. З плином часу, очікується, що додаткове реформування політики 

дозволить роботі з гарантіями покращити умови кредитування, що збільшуватиме 

капіталовкладення в основні фонди і стимулюватиме до діяльності, що генерує більшу додану 

вартість, яка може потребувати більш тривалих бізнес циклів  (як тваринне виробництво). Далі 

подано заяву щодо місії, яку обговорено й ухвалено на засіданні Технічної робочої групи (ТРГ) 

у жовтні 2014 р. В місії представлені керівний принцип СГК в Україні та засади механізмів 

схеми й операційні критерії: 

Заява щодо місії: “Схема гарантування кредиту для агробізнесу в Україні є 

незалежним інструментом гарантування кредиту, що має на меті підтримати 

аграрні МСП  у сільській місцевості, та працює згідно регулювання Національного 

банку України або Нацкомфінпослуг 
17

. Довгострокова мета схеми – створити 

ліквідний кредитний ринок прийнятних для банків проектів МСП в агробізнесі,що 

стимулюють зростання продуктивності сектору.”
 18

 

 

Ця заява про місію, – підґрунтя для формування операційних цілей, - що окреслює мету і 

завдання СГК  для всієї комунікації з клієнтами схеми (зокрема, банками-партнерами і 

потенційними інвесторами).  

2.1.2 Базова характеристика  2: Націляння 

Рекомендація: працювати виключно з аграрними МСП; для початку тільки в 

Черкаській, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях  

Націляння СГК тісно пов’язане з місією схеми і визначає спектр позичальників, що 

отримуватимуть гарантії. Це включає і розгляд того, які саме конкретні сектори, регіони і який 

розмір підприємств буде оцінюватися. Майже всі СГК в країнах-членах ОЕСР націлені на 

МСП, і відносно поширені схеми, (особливо державні та за підтримки донорів), що націлені 

конкретно на аграрні МСП. У роботі Beck et al (2008) відмічено, що з опитаних у світі 76 схем 

часткового гарантування, 41% моносекторних схем – це схеми, націлені на аграрні 

підприємства та компанії в сільській місцевості.     

Однак, IFC (2011) та іншими відмічено, що сегментація підприємств, задіяних у 

виробництві сільськогосподарської сировини,  є складною справою через те, що такі 

підприємства не чітко відповідають стандартним визначенням МСП. Відмінності в країнах і 

регіонах, а також різні структури виробництва на рівні хазяйства зумовлюють відсутність 

міжнародних стандартів сегментації аграрних підприємств за розміром. На додаток, наявні в 

деяких країнах приклади демонструють тенденцію включати й інші не прив’язані до доходу 

фактори – наприклад, розмір земельної ділянки. 

В аналізі проекту рекомендовано при визначенні цільової групи СГК враховувати критерій 

земельної площі. Зокрема, запропоновано, щоб СГК була відкрита тільки для МСП, що 

працюють на площі 100-2000 га. Таке націляння зумовлене тим,  що хазяйства, які обробляють 

менше 100 га, є за малими для фокусу СГК, а вартість користування послугами СГК буде за 

великою для малих сум кредиту.  Консультації з представниками галузі також надали свідчення 

того, що хазяйства, які працюють на площі меншій за 100 га, звертаються до інших джерел 

                                                      
17

 Нацкомфінпослуг – це скорочення офіційної назви Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послугУкраїни. 

18 ОЕСР (2014), 2-е засідання ТРГ з СГК в Україні (Київ, 15 жовтня 2014р.).  
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фінансування, наприклад, до кредитних спілок, що не охоплені обсягом даного проекту.  З 

іншого боку, хазяйства, що обробляють понад 2000 га, згідно оцінок, мають доступ до інших 

джерел фінансування, а їх великі потреби у фінансуванні могди б поглинути всі ресурси СГК 

(див. Рисунок 3). Запропоноване націляння сформує достатньо скромний розмір ринку СГК з 

можливістю поширення на інші області та охоплення інших агробізнесів і типів діяльності в 

сільській місцевості поза виробництвом сировинної продукції сільського господарства (з метою 

диверсифікувати портфель СГК). В наступних звітах будуть визначені додаткові критерії 

правомочності, такі як вимоги до обороту, розміру кредиту і досвіду ведення бізнесу.   

Рисунок 3. Середній розмір потреб у фінансуванні на рік в аграрних МСП в Україні  

 
 

Джерело: ОЕСР (2012)19 

 

За умови, що незадоволений попит на кредит у цій цільовій групі був би занадто високим у 

масштабі всієї країни, рекомендовано, що для початку СГК фокусуватиметься на відібраних 

областях з можливим подальшим розгортанням схеми в інших областях країни. Прийнятними 

областями для фази започаткування СГК були визначені Черкаська, Полтавська, Харківська і 

Вінницька. У підвалинах вибору цих областей – їх значний внесок у валовий 

сільськогосподарський продукт при низьких рівнях доступу до кредиту і підтримки з боку 

держави. Останні два фактори не є винятком – кредити сільському господарству та його 

державна підтримка переважною мірою направлялися до декількох областей, а інші області 

отримували рівні долі від залишків фінансування.    

                                                      
19 Дані взято з SSCU (2010), за винятком даних оцінки середнього розміру потреб у фінансуванні на рік, які були отримані від 

USAID (2012a). 
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Рисунок 4. Розподілення кредитів сільському господарству в Україні за областями (2014) 

 
\ 

Джерело: Національний банк України  

 

Як показано на Рисунку 4, більшість кредитів сільському господарству надано компаніям у 

Києві, Дніпропетровську і Миколаєві.  Надходження великої частки кредитів до Києва 

пояснюється розташуванням главків більшості агро-промислових комплексів у столиці та 

столичній області. Подібним чином, велику частку Дніпропетровська можна пояснити тим, що 

в цьому промисловому регіоні з активно працюючими банками також розташовані штаб-

квартири кількох великих сільськогосподарських підприємств. 

У запропонованих підотних областях взагалі на 100 000 населення більша за середню 

кількість філій банків, і це означає наявність інфраструктури для розширення кредитування 

(Рисунок 5). На додаток, ці області мають потрібну критичну масу аграрних МСП цільового 

розміру.  

Рисунок 5. Філії банків на 100 000 населення (2014) 
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Джерело: національний банк України та Державна служба статистики  

Таблиця 1. Кількість аграрних МСП, що обробляють площу 100-2000 га (2014) 

 Черкаська Харківська Полтавська Вінницька  
Усього в 
пілотних 
областях  

Усього в 
Україні  

В 
середньому 
по Україні  

Кількість 603 621 680 716 2 620 10371 494 

 
 Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства  

В цих областях не тільки дуже обмежений доступ до банківського кредиту, а й до них 

доходить вельми мала частка державної підтримки на подолання недосконалості ринку. 

Асигнування фондів державної підтримки надходили тільки до кількох областей (Рисунок 6), а 

подальша оцінка  USAID (USAID, 2012) з’ясувала, що субсидії державної програми 

компенсації процентної ставки у 2011 році отримали коло 60 компаній в секторі агробізнесу, 

зокрема агрохолдинги та великі учасники ринку.  Через це запропоновано спочатку провести 

апробацію СГК у цих чотирьох областях, що виробляють значну частку сільськогосподарської 

продукції України, але мають обмежений доступ до банківського кредиту і отримують дуже 

малу підтримку з боку держави.  

Рисунок 6. Виділення державних коштів порівняно з агропродукції в розрізі областей (2011)
20

 

 
 

Джерело: ОЕСР на базі даних Державної служби статистики та міністерства аграрної політики та продовольства   

  

                                                      
20 В діаграмі вилучено Київ і Киівську область, щоб краще була помітна державна підтримка, що її надають іншим областям 

України.  Проте, діаграма демонструє більш-менш (за винятком Дніпропетровська) подібне розподілення точок графіку на дуже 

низькому рівні.  
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2.1.3 Базова характеристика 3: Тип СГК  

Рекомендація: публічно-приватна модель з міжнародним фінансуванням  

Тип СГК визначає структура її власності (тобто, тип юридичної особи, якій “належить” 

схема), а структура власності зумовлює фінансування схеми та корпоративне управління нею. 

Чотири основні типи СГК відповідають контексту України.
21

  У Таблиці 2 деякі приклади 

ілюструють кожну таку структуру.  
 
 

1. Державні схеми гарантування. Державні СГК створюють в рамках державної 

політики і майже завжди така структура передбачає державні субсидії, особливо на 

початку функціонування державної СГК.  Зазвичай такою схемою керує державна 

організація, або структурний підрозділ державного органу.    

2. Приватні схеми гарантування. Звичайно такі схеми фінансує та управляє ними 

приватний сектор, наприклад, гарантійні компанії, банки і торгові палати (часами їх 

називають схемами корпоративного або взаємного гарантування). Вони часто 

користуються перевагами залучення досвідчених професіоналів зі сфери 

кредитування, а їх управлінці мають подібний професійний досвід (наприклад, у сфері 

виробництва, кооперативного руху чи роздрібного кредитування).  

3. Публічно-приватні схеми гарантування. Такі схеми містять сполучення 

характеристик двох попередніх моделей, і є незалежними організаціями, 

сформованими за фінансової підтримки або держави, або донорів, але їх управлінці - 

представники приватного сектору, яких відбирають або в рамках процесу державного 

тендеру, або через їх експертні знання  й досвід у секторі.    

4. Міжнародні схеми гарантування. Міжнародні схеми бувають ініціативами 

державних, недержавних (НДО) або міжнародних організацій/фінансових інституцій. 

Часто в рамках таких схем сполучені фонд гарантування кредитів та/чи технічна 

допомога кредиторам, позичальникам або обом з метою забезпечити ефективність і 

додатковість схеми. 

Таблиця 2. Окремі приклади СГК  

Тип СГК Приклади  

Державні схеми гарантування Garfondas (Литва) 

Приватні схеми гарантування AgroInvest (Сербія) 

Публічно-приватні схеми гарантування AVHGA (Угорщина) 

Міжнародні схеми гарантування 
Кредитна агенція з розвитку (USAID) 

Програма COSME (ЄІФ) 

 

Найбільш поширена модель в країнах-членах ОЕСР – державна схема гарантування, з 

фінансуванням з державного бюджету і надходженням тільки невеликої частки покриття своїх 

                                                      
21 ОЕСР (2013b), Робоча група (РГ) з доступу до фінансування аграрних МСП. 
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видатків  від комісійних за надання гарантії та відрахувань банка-партнера чи позичальника
22

. 

Другою за популярністю схемою є взаємна, що комбінує елементи державного і приватного 

управління й власності. У переважній більшості країн-членів ОЕСР  модель СГК  фінансується 

виключно державою і розробляється на підтримку вибраної цільової групи, яку розробники 

політики сприймають як обмежену  щодо банківського обслуговування, або яку банківський 

сектор не обслуговує.
23

 

Консультації з представниками державного і приватного секторів, а також кабінетне 

дослідження продемонстрували, що державного стартового фінансування  не буде в середній та 

довгостроковій перспективі через нестачу бюджетних коштів і конкуренцію пріоритетів 

політики Уряду України, а також через загальну нестачу ресурсів і спроможності. Через 

економічну й політичну ситуацію в Україні, найбільш вірогідною для реалізації виглядає 

недержавна модель СГК. Але суто приватна схема не виглядає як вибір через сильне націлення 

схеми на додатковість та рівень кредитного ризику цільової групи (це зменшує вірогідність 

корпоративної схеми), а також через відсутність в Україні сильних структур на взаємних 

засадах (це зменшує вірогідність взаємної схеми).  

Для визначення найбільш прийнятного типу схеми для надання гарантій аграрним МСП в 

Україні був виконаний аналіз.  Для кожного типу СГК в Таблиці 3 представлені за і проти. В 

цьому контексті, на базі аналізу ОЕСР запропоновано сформувати СГК як публічно-приватну 

юридичну особу зі старновим капіталом, профінансованим міжнародними донорами. 

Започаткування СГК як української інституції запропоновано для досягнення 

демонстраційного ефекту і дозволить, коли схема продемонструє гарні результати і не 

потребуватиме субсидій у будь-якій формі, запропонувати її, кінець кінцем, приватному 

сектору.
24

 Питання фінансування схеми є особливо дотичним, з огляду на те, що стартовий 

капітал – це донорські кошти. 

Таблиця 3. Порівняльна оцінка типів СГК для України 

Модель За  Проти 

Державна 

Постійна підтримка української 
держави після започаткування 

Неможливість стратегії виходу 

Наявне регулювання для цієї 
форми 

Потрібно щорічне виділення 
коштів з Державного бюджету  

Повна підзвітність НБУ Обмежена мультиплікація 

Приватна 

Сильний демонстраційний 
ефект 

Потребує достатнього рівня 
капіталізації та довіри  

Можливе створення в наявному 
регуляторному середовищі   

Висока ціна капіталу 

Високий рівень операційної 
ефективності 

Тиск комерційних показників  
(ROI, тощо) зсуватиме фокус 
СГК подалі від цілей розвитку  Схему легко продати /розширити  

                                                      
22 KPMG (2011), стоp.14. Більшість СГК знаходяться у державній власності та управлінні, головним чином шляхом надання 

капіталу державою. Проте, з огляду на важливість цього інструменту, KPMG очікує, що приватний сектор розширюватиме свою 

участь в схемах гарантування кредиту. 

23 KPMG (2011), стоp.8. 

24 З деякими схемами це трапляється, коли коли схемі вже не потрібні субсидії. Найчастіше її викупають комерційні банки, що є її 

учасниками.    



 

 

 

24 

Публічно/приватна  

Наявність позитивних аспектів 
державної та приватної 
моделей, за умови достатньої 
підтримки з обох боків 

Ризик невдачі через обмежений 
досвід ППП і відсутність досвіду 
СГК 

Більша вірогідність 
довгострокової стабільності  

Потрібно відібрати приватного 
оператора. Цей процес 
потребує сильної методики 
відбору.  

Міжнародна 

Дозволяє на змішане 
фінансування СГК з 
використанням технічної 
допомоги та міжнародного 
досвіду 

За відсутності приватного 
партнера є шанс невідповідного 
відношення до справи 

Відкриває низку можливостей 
для майбутнього розвитку 

Більшою мірою рухається 
цілями політики, що може 
зменшити комерційну 
життєздатність   

 
Джерело: аналіз ОЕСР та IPC  

На додаток до рішення стосовно типу СГК, ще одним з найважливіших рішень стає 

рішення щодо реєстрації коштів схеми: в Україні чи в іноземній юрисдикції.  В обох варіантах є 

свої за і проти, і в технічній фазі проекту це буде більш ретельно проаналізовано.  Далі на 

Рисунках 7 і 8 представлено попередні схематичні зображення обох моделей.    

Рисунок 7.  Публічно-приватна схема, кошти зареєстровані в Україні  

 
 

Джерело: аналіз IPC  
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Рисунок 8. Публічно-приватна схема, кошти зареєстровані за кордоном  

 
 

Джерело: аналіз IPC  

Коли йдеться про правову форму СГК, попередня юридична оцінка і консультації з 

представниками НБУ й Нацкомфінпослуг вбачають, що існує можливість започаткувати СГК як 

акціонерну компанію або товариство з обмеженою відповідальністю. Закон України “Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” надає відповідні правові 

засади.  Згідно положень цього закону, надання гарантії трактується як фінансова послуга, а 

організація має бути зареєстрованою фінансовою установою. Крім цього закону, правові засади 

регулювання діяльності фінансових установ викладені в Положенні  про Державний реєстр 

фінансових установ. На разі регулювання таких установ здійснює Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
25

, але, 

який саме орган стане регулятором для СГК потрібно з’ясувати на момент започаткування 

СГК.     

І ще необхідно прийняти рішення стосовно надання схемою індивідуальних чи 

портфельних гарантій.
26

 Переваги кожного підходу представлені в Таблиці 4. 

  

                                                      
25 Однак, в Парламенті триває обговорення проекту Закону України №2414, яким передбачено ліквідацію Нацкомфінпослуг і 

розділення її функцій між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком 
України, з набранням чинності у 2016 році. 

 

26 “Індивідуальні”гарантії також називають “роздрібними”, а“портфельні” - “гуртовими.” 
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Таблиця 4. Переваги надання портфельних та індивідуальних гарантій  

 Канал надання гарантії  

 Портфель  Індивідуально 

Переваги 

Менші операційні витрати  
Більший контроль за портфелем 

гарантій  

Швидко  
Якісніша інформація для цілей 

моніторингу  

 
Джерело: Deelen and Molenaar (2004) 

СГК в Україні запропоновано надавати індивідуальні гарантії банкам. Це зумовлено 

високим рівнем показників додатковості схеми, високим ризиком операційного середовища й 

цільової групи, а також наміром для початку апробувати схему в чотирьох областях України. 

Надання індивідуальних гарантій уможливить для схеми контроль за розвитком її портфеля та 

кращий вихід на клієнтів з найбільш обмеженим доступом до кредиту.   

2.2 Розроблення вторинних характеристик СГК  

Після розроблення й ухвалення базових характеристик Технічною групою проекту (ТРГ), 

буде розроблена низка вторинних характеристик, включно з критеріями правомочності,   

коефіцієнтом покриття, а також рівень комісійних за надання гарантії, процедури подання 

заявки на надання гарантії та претензії на оплату гарантії. Вторинні характеристики розроблені 

в окремому звіті ТЕО.   
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ 

За період від січня до квітня 2015р., група фахівців проекту здійснила низку візитів до 

областей чотирьох областей, запропонования як пілотні, – Черкаська, Вінницька, Полтавська та 

Харківська, – для опитування фермерів, які культивують площу 100-2000 гa, стосовно їх потреб 

у фінансуванні та інвестиціях; щодо обмежень розвитку їх бізнесу, ділової активності та 

доступу до кредиту. Крім цього, для обговорення перспектив СГК і потреб фермерів у 

фінансуванні у кожній з областей були організовані фокус групи з відповідними зацікавленими 

сторонами.
27

 Далі викладені висновки цієї роботи. 

3.1 Характеристика цільової групи 

Аналіз цільової групи, виконаний під час польового дослідження, продемонстрував, що 

аграрні МСП, які працюють на площі меншій та більшій за 500 га, взагалі мають різні  

характеристики в термінах досвіду ведення бізнесу та управління ним, якості звітування та 

захисту своїх інтересів, що впливає на їх здатність отримати доступ до фінансування 

комерційними банками. У Таблиці 5 наведено деякі особливості цільової групи, включно з їх 

фінансовими потребами. 

Таблиця 5. Характеристики аграрних МСП, що працюють на площі меншій та більшій за 500 га 

Характеристики 100-500 га 500-2000 га 

Якість управління 

Зазвичай сам фермер виконує функції 
агронома та зоотехніка. Всю роботу 
виконує або сам фермер, або з 
допомогою членів родини. На сезонні 
польові роботи наймають працівників.  
Зазвичай дружина фермера виконує 
функції бухгалтера. 

На таких підприємствах звичайно 
агрономи, зоотехніки та бухгалтери 
працюють за наймом. Власник бізнесу 
виконує функції менеджера. Компанія 
наймає працівників на постійній основі, 
але у разі потреби залучає додатково 
сезонних робітників. 

Якість звітності 

 Незадовільна, через наступне: 
низький рівень кваліфікації 
бухгалтера; побоювання щодо 
регуляторних органів; потреба у 
готівці для повернення приватних 
кредитів; звичка подавати у звітах 
занижені дані про результати 
діяльності; останньому сприяє 
відсутність дійового механізму 
моніторингу та штрафи за надання 
недостовірної інформації. 

Висока: високий рівень кваліфікації 
бухгалтера та формалізації бізнесу 
мають наслідком достатньо об’єктивне 
відображення бізнес інформації  у 
фінансовій звітності. Проте, мають місце 
випадки, коли у фінансових звітах 
завищені певні показники з метою 
підвищити шанси отримання 
банківського кредиту. 

Захист інтересів 

Такі фермери відчувають себе 
уразливими перед лицем регуляторних 
органів, підрядників та конкурентів. Це 
відбувається через низький рівень 
економічної та правової освіченості, 
нестачу коштів і впевненості, а також 
через корумпованість судової системи. 

Такі фермери наймають адвокатів для 
захисту своїх інтересів у суді. 

                                                      
27 Зокрема, фермери, представники асоціацій фермерів, менеджери місцевих банків і представники місцевих органів врядування. 
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Характеристики 100-500 га 500-2000 га 

Потреби в 
оборотних коштах 

Зазвичай через слабкість планування 
операційної діяльності виникає сезонна 
нестача оборотних коштів. 

Як правило, у них достатньо оборотних 
коштів, але для покращення 
результативності їм можуть бути 
потрібні кращі матеріали 

Потреби в 
інвестиціях 

Вистачає техніки й обладнання для 
ведення сільськогосподарської 
діяльності, але потрібна їх модернізація 
або повна заміна. Також існують 
проблеми із спроможністю зберігати 
врожай. 

У фермерів є базова 
сільськогосподарська техніка, яку вони 
регулярно модернізують. Їх більшою 
мірою стосуються інвестиційні проекти, 
наприклад, будівництво зернового 
елеватора 

Розвиток бізнесу 

Невеликі хазяйства, що розвиваються, 
розуміють, як складне технологічне 
оснащення підвищує  ефективність їх 
діяльності. Найбільша частка їх 
заробітку використовується на потреби 
родини. Бар’єрами значного розширення 
оброблюваної площі стають: 

 - небажання розширити площі 

 - обмеження щодо основних засобів 

 - нестача управлінських навичок.   

Фермери мають бажання розвивати свій 
бізнес, але головне обмеження для них 
– недостатність наявної для оброблення 
землі. Фермери бажають 
започатковувати нові типи діяльності з 
метою диверсифікації свого бізнесу.  
 
 
 
 

 

Джерело: Iаналіз PC 

3.2 Джерела фінансування у цільовій групі 

Доступ аграрних МСП до фінансування залишається відносно обмеженим. Проте, 

аграрним МСП, що працюють на площі від 500 до 2000 га, доступний ширший спектр джерел 

фінансування, порівняно до МСП, що обробляють менше ніж 500 га, зокрема, банківські 

кредити, фінансування постачальників факторів виробництва, лізинг і приватні кредити.  А 

МСП, що обробляють менше ніж 500 га, відчувають нестачу оборотних коштів більше, ніж 

більші за розміром аграрні МСП. Як наслідок, аграрні МСП, що обробляють менше 500 га, 

більшою мірою користуються альтернативними джерелами фінансування, а саме – приватними 

кредитами, послугами лізингових компаній або споживчими кредитами чи послугами 

кредитних спілок на індивідуальній основі.  Зазвичай фінансування з альтернативних джерел є 

дорожчим, часто прив’язано до долара США, навіть коли надається у гривні, що для 

позичальника означає ризик обмінного курсу валют. 

Таблиця 6. Джерела фінансування цільової групи  

Джерело  100-500 га 500-2000 га 

Банки  

Такі агровиробники не є пріоритетним 
сегментом для банків через 
незадовільну якість фінансової звітності 
та відсутність прийнятної застави. Вони 
зазвичай звертаються за споживчими 
кредитами для цілей бізнесу як фізичні, 
а не юридичні особи.  

Хоча фінансування аграрних МСП 
залишається недостатнім, ті МСП, що 
обробляють більше 500 га, банки 
оцінюють менш ризиковими, з огляду на 
їх спроможність надати фінансову 
звітність і правомочну заставу.  



 

 

 

29 

Джерело  100-500 га 500-2000 га 

Кредитні спілки 

 На сучасному етапі кредитні спілки 
можуть кредитувати тільки фізичних, 
але не юридичних осіб. Однак, з 2015 
р. точиться обговорення можливості 
дозволити хм надавати кредити й 
юридичним особам.Зазвичай кредитні 
спілки працюють з фермерами, які 
обробляють площу до 100 га.    

Ці хазяйства взагалі не можуть брати 
кредит в кредитних спілках через 
відносно великий масштаб їх діяльності 
та існуючі обмеження щодо 
обслуговування кредитними спілками 
певних правових форм бізнесу. 

Постачальники 
сільського сподар-
ських матеріалів 

Звичайно така можливість існує тільки 
для ферм на площі понад 400 га. 

У разі виникнення проблем з ліквідністю,  
фермери з площами понад 400 га 
можуть отримати товарні кредити на 
гуртові закупівлі, зокрема добрив і 
насіння. 

Лізингові операції  

Ці агровиробники взагалі не можуть 

отримати доступ до послуг лізингу через 

низький рівень фінансових показників, і 

тому що орендодавець має обмежену 

пропозицію сільськогосподарської 

техніки.  

Такі агровиробники зазвичай мають 
доступ до послуг лізингу. 

Приватні кредити 

Нестача альтернатив робить приватні 
кредити найбільш поширеною формою 
фінансування цієї групи фермерів, але 
зазвичай це є найдорожчим джерелом 
фінансування. 

Такий варіант рідко розглядають 
фермери у цій групі,  а коли ним 
користуються, то строк кредитів є дуже 
коротким.  
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4. ВІДБІР БАНКІВ  

Зазвичай схеми гарантування кредиту оформляють партнерство з банками, які володіють 

більшою часткою фінансових активів, порівняно з іншими інституціями, а також тому, що 

гарантії структуровані з метою вирішити конкретні проблеми асиметрії інформації, з якою 

стикаються банки. У своїй роботі Левитський (1997) зауважив, що велика кількість банків-

учасників схеми та збільшення обсягу гарантій покращуватимуть економічний та фінансовий 

вплив схеми, а також її стабільність. Альтернатива партнерства СГК з кредитними спілками або 

лізинговими компаніями існує, але нею користуються зрідка. 

Комерційні банки є  єдиними реальними претендентами на партнерство з СГК в Україні, 

зокрема з огляду на правові обмеження та обмежене фінансування кредитних спілок країни, 

про що вже була мова.  Проте, важливо зазначити, що середовище для започаткування 

партнерства з комерційними банками є дуже проблематичним, особливо у сучасному контексті. 

На разі банки переживають наслідки низької ліквідності, малої прибутковості та незадовільної 

якості кредитів. Велике знецінення гривні з початку 2015 року, зокрема до долара США та 

євро, особливо негативно вплинуло на банки в Україні, разом із значним відтоком депозитів та 

різким зростанням частки непродуктивних кредитів та інших проблемних активів.  

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав фінансову й технічну допомогу, що сприяло НБУ у 

запровадженні ефективних монетарних і адміністративних заходів. Міжнародна підтримка 

стала на заваді колапсу українського банківського сектору, однак потрібно додаткове 

фінансування для рекапіталізації й реструктуризації банківської системи. Очікується, що ще 

більше українських банків стануть неплатоспроможними й будуть виведені з ринку. 

У цій ситуації одним з головних викликів для СГК стане забезпечення високого рівня 

довіри українських банків і позичальників до нової інституції СГК. Згідно польового і 

кабінетного досліджень, роль банків-партнерів – реалізовувати більшість процесів 

кредитування, тоді як СГК має сфокусувати увагу на управлінні ризиками. У цьому контексті, 

для успіху схеми суттєвої ваги набирає відбір компетентних і надійних банків-партнерів. 

Початкові партнери СГК мають бути фінансово стабільними надійними банками, добре 

знаними завдяки їх компетентності й доброчесності, які водночас зацікавлені надавати 

фінансування агробізнесу.Таким чином, потрібен жорсткий процес відбору банків-партнерів, 

що прокладе шлях до успішної та стабільної реалізації програми СГК. 

Якщо говорити про зацікавленість банків у такій схемі, інтерв’ю, що були проведені з 

представниками ведучих банків в Україні, показали, що в останні роки помітно зріс інтерес 

банків до сектору аграрних МСП. Реформа Податкового кодексу мала наслідком для аграрних 

МСП вимогу більш точно звітувати про стан своїх рахунків, і це підняло формалізацію 

діяльності таких компаній на вищий рівень. Крім цього, рівень непродуктивних кредитів у 

цьому сегменті є відносно низьким, можливо, як результат дуже консервативного підходу до 

таких компаній. Таким чином, в цілому банки з ентузіазмом поставилися до інструменту СГК, 

який дозволив би їм “відкрити” сектор і водночас зменшити свій кредитний ризик.      

4.1 Запропонований підхід до відбору банків-партнерів 

Пропонується багатостадійний підхід, початком якого є (i) попередній скрінінг банку – 

перевірка його правомочності; за цим виконується (ii) попередній відбір правомочних банків, 

які відповідають критеріям СГК, – перевірка відповідності ; далі відбувається (iii) процес 

ретельної перевірки (due diligence) банків, що подали заявки на участь в обмеженому тендері – 

контроль якості. Далі на Рисунку 9 подано схему запропонованого підходу. 
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Рисунок 9. Методологічний підхід до відбору банків-партнерів СГК 

 
 

Джерело: аналіз ОЕСР, IPC та НБУ (2015) 

 

Кожна з цих стадій базується на результатах попередньої стадії, і на кожній наступній 

стадії зростає деталізація методики аналізу. Такий процес не тільки матиме результатом 

комплексну та жорстку оцінку потенціалу банків-партнерів, а й залучатиме певну підтримку 

банків, що стане запорукою їх активної участі в СГК. Такий процес також дозволяє дізнатися 

вже в самому процесі, чи цільові банки дійсно зацікавлені та спроможні користуватися 

кредитними гарантіями, та за яких умов. 

4.2 Застосування методики в банківському секторі України 

Далі стисло подано результати використання підходу до відбору банків–партнерів в 

Україні. 

Стадія 1: Початковий скрінінг (перевірка правомочності) 

Усього 43 зі 166 банків, що працювали в Україні на початку 2015р. є правомочними щодо 

кредитного портфелю аграрних МСП. У цей перелік входять всі 15 великих банків (за 

класифікацією НБУ це банки Групи 1), а також 15 невеликих банків (Група IV)
28

. 

Оцінку було виконано з метою визначити правомочність 43 банків щодо участі у СГК 

згідно восьми критеріїв: 

                                                      
28 НБУ відносить банки до категорій за розмірами активів банків. Станом на 2014р., наступні показники були затверджені для 

групування банків по чотирьом категоріям: (i) Група I – банки з активами, що перевищують 21 мільярд гривень; (ii) Група II  – 

банки з активами, що перевищують 6 мільярд гривень; (iii) Група III – банки з активами, що перевищують 3 мільярди гривень; і 

Група IV – банки з активами до 3х мільярдів гривень. Додаткову інформацію з цього питання можна знайти у Рішенні НБУ No. 975 

від 20 грудня 2013р: www.nabu.com.ua/Analitics/Rozpodil%20bankiv%20na%20grupy%202014%20rik.docx 

 

http://www.nabu.com.ua/Analitics/Rozpodil%20bankiv%20na%20grupy%202014%20rik.docx
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 Стратегія: сильний бізнес фокус на МСП 

 Діяльність: обсяг і кількість кредитів, виданих аграрним підприємствам  

 Продукти: наявність специфічних продуктів для фінансування сільського 

господарства  

 Присутність: кількість філій у пілотних областях СГК  

 Відповідність: загальна вартість активів; частка кредитів аграрним підприємствам у 

кредитному портфелі; середній розмір кредиту аграрному підприємству  

 Якість: рівень непродуктивних кредитів (NPL) серед кредитів аграрним підприємствам 

 Позиція в рейтингу НБУ: кредитний рейтинг банку  

 Недавні зміни у портфелі  

 

 

Банки оцінювалися і за додатковими критеріями: доброчесність, прозорість, стабільність і 

власність. Наприклад, низка банків не визнана правомочною через те, що вони є власністю 

іноземної держави, або через високий ризик, що повстає з кредитування пов’язаних сторін. На 

Стадії 1 сформовано короткий список з 17 банків,
29

 що, виглядають правомочними брати 

участь в СГК. Тут знову важливо наголосити,  що банківському сектору України не вистачає 

стабільності, так само як і макроекономіці країни. Перевірку правомочності варто виконувати 

знову, коли СГК вже буде започаткована, щоб отримати більш точний оновлений результат.     

Стадія 2: Попередній відбір (перевірка відповідності) 

Стадія попереднього відбору має на меті ще скоротити групу потенційних банків-

партнерів СГК за результатами перевірки на відповідність шляхом інтерв’ю для отримання 

якісних характеристик і опитування, що дає кількісні характеристики. Мета –мають 

залишитися правомочні банки, що зацікавлені, мають спроможність і досвід для розширення 

кредитування аграрних МСП з використанням кредитних гарантій. Реалізація Стадії 2 

скоротило групу банків, правомочних користуватися СГК, до 10 банків.
30

 Як наголошено 

раніше, цей процес необхідно повторити і після створення СГК з огляду на нестабільність 

фінансової системи країни. 

Стадія 3: Ретельна перевірка - Due diligence (перевірка якості) 

Третя стадія – це початок обмеженого процесу конкурентних торгів/тендеру у групі з 10 

банків, разом із детальною перевіркою якості. Мета – вибрати 3 -5 банків, що остаточно стануть 

банками-партнерами СГК. Процес ретельної перевірки (due diligence)  перш за все націлений на 

оцінку політики банку, його процедур, процесів, конкретних результатів кредитування й цілей 

на майбутнє стосовно кредитування аграрних МСП. Це дозволить краще оцінити якість 

кредитної діяльності з  цільовою групою, а також надасть дані для орієнтованої на ризик моделі 

ціноутворення в СГК. І, хоча рекомендовано започатковувати СГК за участі  3х-5ти найбільш 

відповідних банків, сучасне сум’яття в банківському секторі України схиляє до започаткування 

СГК з меншою групою з 2х-3х банків-партнерів. Ця стадія залишається ще не реалізованою, але 

її обов’язково потрібно виконати, коли СГК запрацює.     

                                                      
29 ОЕСР реалізувала цю стадію початкового скрінінгу згідно запропонованої методики. Результати оцінки відповідним чином 
будуть обговорені з донорами проекту та зацікавленими сторонами СГК.   

30 ОЕСР реалізувала цю стадію початкового скрінінгу згідно запропонованої методики. Результати оцінки відповідним чином 

будуть обговорені з донорами проекту та зацікавленими сторонами СГК.   
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Пізніше можна буде провести тендер і відібрати додаткові банки-партнери, за умови 

позитивного розвитку СГК і визначення нових потенційних банків-партнерів  правомочними й 

відповідними за тими самими критеріями, що були використані у відборі групи партнерів на 

початку. Щорічно має відбуватися повторна оцінка банків-партнерів СГК.  
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5. ОГЛЯД ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ 

Було визначено низку внутрішніх та зовнішніх ризиків, що можуть, у короткостроковій 

перспективі, створити проблеми життєздатності СГК. Далі подано їх стислий виклад. 

Наприкінці цього розділу запропоновано заходи зменшення визначених ризиків. 

5.1 Внутрішні ризики проекту 

Обмеженість наявного фінансування 

Введення в дію СГК може загальмувати нестача фінансування, зокрема, стартового 

капіталу для започаткування схеми чи фінансових ресурсів для її фонду гарантійного покриття. 

Певно, в коротко- і середньостроковій перспективі держава не буде надавати СГК фінансову 

підтримку, бо має інші пріоритети і взагалі потерпає від нестачі коштів. Крім цього, банки-

учасники інтерв’ю були зацікавлені брати участь у схемі як кредитори, але не бажали її 

фінансувати, зокрема у короткостроковій перспективі, через сум’яття в банківській системі 

України.  

Нестача підтримки 

Невідповідна структура СГК може мати наслідком відсутність підтримки банків. 

Комерційні банки з недовірою ставляться до запропонованих державною політикою заходів 

підтримки кредитування. Банки також наголошували на тому, що там, де йдеться про кожне 

окреме рішення у сфері кредитування, не має існувати жодного політичного впливу. 

Обмежена управлінська спроможність 

Для життєздатності СГК дуже значним є ризик відсутності чи нестачі досвіду 

кредитування в управлінській команді СГК. Комерційні банки одноголосно погодилися з 

необхідністю професійного менеджменту в СГК, зокрема, з огляду на прозорість, відповідні 

методи управління ризиками та зменшення бюрократії. 

Обмежена технічна спроможність кредитувати 

Банківському кредитуванню цільової групи може перешкоджати нестача розуміння бізнес 

циклу аграрних МСП і відсутність філіальної мережі банків у пілотних областях.  

Обмежена фінансова грамотність і низький рівень офіційно оформленої діяльності  

Кредитуванню банками цільової групи може перешкоджати низький рівень офіційно 

оформленої діяльності в цільовій групі та низький рівень її фінансової грамотності. Якщо МСП 

бракує необхідної фінансової грамотності, можливо, такі МСП будуть неспроможними вести 

фінансовий облік відповідно до стандартів банків-партнерів.  

5.2 Зовнішні ризики проекту 

Політичний вплив 

Існує ризик політичного впливу в рамках СГК. Гарантії можуть спрямовуватися на 

кредити компаній-заявників, що мають політичні зв’язки, замість того, щоб надавалися на 
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засадах відповідності загальним цілям СГК. Наслідками може бути послаблений нагляд, 

невідповідність початковому націлянню СГК її фактичних бенефіциарів та зростання ризику 

низького рівня повернення кредитів. 

Нестабільне макроекономічне середовище  

Макроекономічне середовище України є нестабільним та уразливим до різких шоків 

(наприклад, у 2009 і 2014 роках). Через це, з огляду на концентрацію ризику СГК в одному 

секторі, схема може наразитися на масове неповернення кредитів. 

Обмежена ліквідність у банківському секторі 

Реалізацію СГК може гальмувати обмежена ліквідність у банківському секторі. 

Український банківський сектор переживає значний дістрес з 2014 року. Банки стикаються з 

проблемами через значний відтік депозитів, сильне знецінення національної валюти, високий 

рівень непродуктивних кредитів та високу ставку рефінансування НБУ. Ці фактори 

виштовхнули декілька банків з ринку (39 з кінця 2012р. до середини 2015р.) та обмежили 

загальну здатність банків кредитувати цільову групу СГК.         

Корупція, кредитування пов’язаних сторін та наявність “кишенькових банків” 

Банківський сектор України є надзвичайно фрагментованим і лічить 137 банків, станом на 

середину 2015 р. Переважна більшість з цієї кількості – малі банки, і багато з них тісно 

пов’язані з казначейськими функціями їх корпоративним власників і є недорогим джерелом  

ліквідності іншим компаніям в групі власників. Ці банки називають “кишеньковими банками”, 

що виникли як результат слабкого й нечіткого регулювання у перші перехідні роки, а пізніше 

через відсутність ефективного банківського нагляду. Така фрагментація сектору підвищує його 

нестабільність і зменшує ефективність і  пружність банківської системи України. СГК має 

ретельно уникати партнерства з подібними банками.   

Проблемне правове та регулятивне середовище 

У загальному правовому середовищі України важко орієнтуватися, а регулювання для 

окремої української юридичної особи, що надає індивідуальні гарантії, недостатньо розвинуте.  

Спроможність примусового виконання контракту є слабою: за цим критерієм Україна займає  

98 місце з 189 країн в індексі Світового банку the World Bank’s Doing Business Index, порівняно 

до середнього значення 68 для країн-членів ОЕСР з викоким рівнем доходів, і з подібними до 

України державами регіону - 29 (Бєларусь), 5 (Росія), 55 (Польща) і 34 (Румунія). Таке 

середовище може бути проблемним для фінансового інструменту-новели, який базується на 

виконанні контракту між трьома його сторонами.    

5.3 Заходи зменшення ризиків 

Далі у Таблиці 7 подано стислий виклад ризиків та відповідних заходів їх зменшення. 
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Таблиця 7. Підсумкова таблиця ризиків проекту та заходів на їх зменшення 

                       Тип ризику Захід зменшення ризику  

В
н

у
т
р

іш
н

і 
 

Обмежені фінансові ресурси  

Обмеженість  фінансових ресурсів можна подолати на 
шляху мобілізації фінансових ресурсів міжнародних 
донорів. Розроблення стратегії роботи з донорами 
сприятиме націлянню відповідних двосторонніх  донорів 
та міжнародних фінансових організацій (МФО), 
спроможних надавати фінансову і технічну підтримку 
започаткуванню СГК.   

Нестача підтримки 

Привабливість СГК можна забезпечити завдяки 
відповідній структурі управління ризиками та діалогу з 
банками. Для забезпечення користування гарантіями, 
СГК має тісно співпрацювати з місцевими банками, щоб 
умови і строки, що їх пропонує СГК, були сприятливими 
для всіх її учасників; особливо для кінцевих користувачів. 

Обмежена управлінська 
спроможність 

Проект допоможе долати ризик обмеженої управлінської 
спроможності. Організовується низка семінарів з 
розбудови спроможності, будуть надані учбові  
матеріали, котрими можна користуватися і в 
майбутньому. 

Обмежена технічна 
спроможність кредитувати 

Ефективний скрінінг банків, правомочних брати участь у 
СГК,  має бути виконаний за конкретною 
багатостадійною методикою, розробленою спеціально 
для цієї мети. Крім цього, окремим банкам має 
надаватися технічна допомога для підвищення   рівня їх 
обізнаності з бізнес циклом аграрних МСП.  

Низький рівень фінансової 
грамотності фермерів  

Банки схильні кредитувати (навіть за наявності гарантії) 
фермерів з відповідною фінансовою грамотністю. Проте, 
СГК також може потребувати приєднання до програм 
фінансової просвіти. ОЕСР вже опрацьовувала питання 
фінансової грамотності фермерів в Україні та 
підготувала низку рекомендацій щодо політики для 
усунення цього бар’єру (OECD, 2015d). 

З
о

в
н

іш
н

і 
 

Нестабільне макроекономічне 
середовище  

СГК варто запроваджувати тільки у стабільному 
макроекономічному середовищі. Необхідно часто 
виконувати  оцінку ризику, в рамках аналізу чутливості, і 
як тільки повністю буде реалізовано пілотний проект, 
Наглядова рада розглядатиме різні напрями 
диверсифікації портфеля – відкриття схеми для 
підприємств у сільській місцевості або для харчових 
переробних компаній.  Цей процес може задіяти 
визначення компаній, що є менш уразливим до 
макроекономічних шоків і залучення таких компаній до 
користування послугами СГК. 

Політичний вплив 

Відбір через публічний тендер повністю незалежної, з 
необхідними навичками управлінської команди та її 
відокремлення від політичного лідерства зменшуватиме 
ризик політичного впливу. 
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Корупція, кредитування 
пов’язаних сторін та наявність 
“кишенькових банків” 

Потрібно ретельно відбирати банки. Інструмент відбору 
банків, про який вже йшлося, розглядає на тільки 
відповідність “позитивним критеріям”, а й  “негативним 
критеріям” . таким як високий ризик великого обсягу 

кредитування пов’язаних сторін. З 2012 р. всі комерційні 

банки зобов’язані запровадити Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), і виконання цієї вимоги має 
підвищити прозорість операцій комерційних банків 
України. СГК повинна мати банками-партрерами 
виключно банки, що імплементували ці стандарти, а НБУ 
має продовжувати вимагати їх виконання.   

Обмежена ліквідність у 
банківському секторі  

Застосування правильної методики відбору банків 
забезпечить визначення та відбір найбільш прийнятних 
для СГК банків. На додаток, рекомендовано у пілотній 
фазі обмежити тендер участю 2х-3х банків, що мають 
ресурси надавати кредити цільовим МСП. МФО могли би 
надати кредитні лінії банкам-учасникам СГК з метою 
підняти рівень їх ліквідності. 

Проблемне правове та 
регулятивне середовище 

Хоча на перший погляд Закон України “Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг" може виглядати достатнім для функціонування 
СГК, потрібно виконати повну поглиблену юридичну 
оцінку для упередження будь-яких правових бар’єрів та 
оцінки необхідних змін у законодавстві. 
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6. ПОЧАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Польове та кабінетне дослідження, виконані в рамках попереднього техніко-економічного 

обгрунтування, виявили значну зацікавленість щодо започаткування Схеми гарантування 

кредиту (СГК) в Україні.  Банки, що пройшли інтерв’ю, бачили переваги такої схеми й 

демонстрували зацікавленість щодо участі в СГК. На базі цих інтерв’ю, а також інтерв’ю з 

членами Технічної робочої групи (ТРГ), за результатами виконаного аналізу була сформована 

низка початкових рекомендацій. В рамках звіту техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на 

базі цих рекомендацій буде розширено аналіз для визначення вторинних характеристик СГК і 

процедур управління ризиками.  Основні рекомендації, що містяться в даному звіті, подано далі 

у Таблиці 8.  

Таблиця 8. Підсумок основних рекомендацій  

Основні рекомендації  

 Вплив СГК для аграрних МСП в Україні буде значно сильнішим на тлі прогресу 

важливих реформ у банківському та аграрному секторах. Такі реформи краще 

розглядати в тандемі з реалізацією СГК в Україні. 

 СГК має бути започаткована як публічно/приватна інституція з донорським 

стартовим капіталом. СГК має надавати індивідуальні гарантії. 

 СГК має регулюватися як фінансова послуга Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) (або 

відповідною інституцією, згідно ухваленого закону стосовно консолідації 

регулювання фінансових послуг). 

  

 СГК має фокусувати свої зусилля на управлінні ризиками та делегувати банкам-

партнерам головні процедури кредитування 

 

 Для початку рекомендовано дотримуватися консервативного підходу з 

коефіцієнтом покриття на низькому рівні  та не наданням позичальникам 

інформації про гарантування їх кредиту.  

 

 Банки необхідно відбирати ретельно, згідно рекомендованої процедури. 

 

 Для роботи в СГК потрібно відбирати досвідчених фахівців, з особливою увагою 

до їх доброчесності та технічних компетентностей. 

 

Як вже було зазначено вище, необхідно наголосити, що поряд із тим, що СГК є  важливим 

інструментом політики для України,  контекст, в якому її потрібно створити, є дуже мінливим, 

а рамкова політика не є стабільною.  Таким чином, започаткування СГК потребуватиме 

додаткового реформування політики з метою максимізувати вплив СГК і досягти успіху її 

реалізації відповідно до зазначених у цьому звіті характеристик СГК. Головні реформи 

політики охоплюють такі напрями:  
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 Скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення 

Відсутність в Україні вільного ринку землі означає неможливість для фермерів 

використати їх землю у якості застави; а це й є головним ресурсом, що ним користуються 

в країнах-членах ОЕСР. В Огляді інвестиційної політики в сільському господарстві України 

(OECD, 2015c) ОЕСР рекомендувала усування мораторію на продаж землі і зазначила 

наступне: “мораторій на землю [потрібно] усувати поступово, [певно] спочатку у 

відібраних місцевостях за умови наявності належно опрацьованих кадастрових даних і 

сильної політичної волі до реформування.”  

 Стабілізація банківського сектору та більш широко – макроекономіки  

На разі фінансовий сектор України характеризується низькою ліквідністю банків, 

незадовільною результативністю портфеля та загальною нестабільністю. В сучасному 

контексті не рекомендовано реалізовувати СГК, як з огляду на неможливість її фінансової 

сталості, так і на неможливість забезпечити користування гарантіями, а відтак 

досягнення цілей додатковості СГК.  Крім цього, потрібно розглянути надання 

міжнародними фінансовими організаціями (МФО) додаткових кредитних ліній банкам-

партнерам СГК  на підтримку їх ліквідності.  

 Зміцнення прав кредиторів  

В Україні права кредиторів знаходяться на надзвичайно низькому рівні: Україна посідає  

141 місце серед 189 країн, охоплених індексом Світового банку the World Bank Doing 

Business index (2015), в рамках якого проаналізовано й розв’язання проблеми 

несплатоспроможності. Розроблення фінансової моделі для СГК братиме цей факт до 

уваги при формуванні припущень щодо очікуваного рівня повернення кредитів через 

реалізацію застави, а розробникам політики в Україні варто розглянути підсилення прав 

кредиторів на підтримку фінансової стабільності СГК, а також для подолання 

консерватизму та зменшення вимог до застави працюючих в Україні комерційних банків. 

 Розширення навчання для банків щодо технологій кредитування сільського 

господарства  

На разі в банкках обмежені знання цього сектору, а також  на низькому рівні знаходиться 

кредитна технологія конкретно для цільового сектору. В рамках цього проекту 

відбуватимуться семінари з розбудови спроможності, і банки в Україні мають розширяти 

навчання управлінського персоналу та кредитних інспекторів.    

 Реалізація програм на підвищення рівня фінансової грамотності  

Для аграрних МСП в Україні характерні низький рівень фінансової грамотності та 

незадовільна якість фінансової звітності. Державні органи України мають продовжити 

та прискорити реалізацію програм фінансової грамотності з  метою розв’язання цієї 

проблеми. У 2015 р. ОЕСР виконала опитування щодо фінансової грамотності в 

середовищі аграрних МСП в Україні. Результати цього опитування мають 

використовуватися головними зацікавленими сторонами цього проекту, – Міністерством 

аграрної політики та продовольства  України й НБУ, – в процесі розроблення 

пристосованих до потреб цього сегменту програм фінансової грамотності (OECD, 2015d). 
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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 
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(KfW, Німецький банк розвитку);  пані Анна Богданова, панове  Чарльз Дєвіс, Джеймс Боргер і 

Кеннет Дан (USAID 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). 

Даний звіт написаний аналітиком політики пані Анні Норфолк Бідл, Програма ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії 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.  Пані Одрі 

Вернь, Координатор проекту, Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії зробила 

вагомий внесок в розробку попередніх версій звіту.  

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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ДОДАТОК 

Перелік скорочень назв областей  

CK Черкаська 

CH Чернігівська 

CV Чернівецька 

DP Дніпропетровська 

DT Донецька  

IF Івано-Франківська 

KK Харківська  

KS Херсонська 

KM Хмельницька 

KV Київська 

KC Місто Київ 

KH Кіровоградська  

LH Луганська 

LV Львівська 

MY Миколаївська 

OD Одеська 

PL Полтавська 

RV Рівненська 

SM Сумська 

TP Тернопільська 

ZK Закарпатська 

VI Вінницька 

VO Волинська 

ZP Запорізька 

ZT Житомирська 
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