
У партнерстві з:

Аграрні розписки 
в Україні

Про Проект
Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджу
ється IFC, членом Групи Світового банку, у парт
нерстві зі Швейцарською Конфедерацією.

Мета проекту – покращити доступ до фінансових 
ресурсів для малих та середніх сільгосптоварови
робників шляхом запровадження в Україні фінан
сового інструменту «аграрні розписки». 

Основні партнери Проекту: органи державної 
влади (Міністерство аграрної політики та продо
вольства України, Міністерство юстиції України); 
приватний сектор (постачальники матеріально 
технічних ресурсів, банки, зерно трейдери); міжна-
родні організації.

У результаті роботи Проекту малі та середні сіль
ськогосподарські товаровиробники отримають 
ефективний інструмент, що сприятиме залучен
ню додаткових фінансових матеріальнотехнічних 
ресурсів за рахунок прозорості відносин з креди
тором та здешевлення процедури оформлення у 
порівнянні з існуючими інструментами.

Наша адреса:
Міжнародна фінансова корпорація 
Дніпровський узвіз, 1, 3й поверх 
м. Київ, 01010, Україна 
www.ifc.org

Про Швейцарську 
Конфедерацію в Україні
У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосто
ронню угоду щодо технічної співпраці, в рамках 
якої в Києві було відкрито Швейцарське бюро 
співробітництва для координації та підтримки 
програм в Україні. Швейцарське бюро співро
бітництва в Україні діє від імені трьох державних 
організацій – Швейцарської агенції розвитку та 
співробітництва (SDC) та Відділу безпеки люди
ни (HSD), які входять до складу Федерального 
департаменту закордонних справ Швейцарії, та 
Державного секретаріату Швейцарії з економіч
них питань (SECO), який є частиною Федерально
го Департаменту Швейцарії з економічних питань. 
Швейцарська програма співробітництва в Україні 
на 2015 – 2018 рр. спрямована на підтримку чо
тирьох основних напрямків: сталий економічний 
розвиток, стале використання енергоресурсів 
та міський розвиток, врядування та відновлення 
миру, а також здоров’я. Окрім того, Швейцар
ська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в 
регіо ни та цільовим групам, які постраждали від 
конфлікту на Сході України. Річний бюджет Швей
царської програми співробітництва в Україні сягає 
25 мільйонів швейцарських франків. 

Для більш детальної інформації відвідайте, будь 
ласка, вебсторінку: 
http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/



Характеристики системи 
аграрних розписок

Переваги аграрних розписок

АГРАРНА
РОЗПИСКА

Безумовне 
зобов’язання

Належне 
оформлення 

застави

Інструмент 
кредитування

Прив’язка до 
конкретної 
земельної 

ділянки

Спрощена 
процедура 
стягнення

Зобов’язання, 
забезпечення та їх 

реєстрація в одному 
документі

Швидка 
процедура:

Процедура реєстрації аграрних 
розписок швидка, прозора і 
ефективна

Застава:
Можливість збільшення заставного 
капіталу за рахунок майбутнього 
врожаю

Прозорість:

Можливість оглядати посіви/
зібраний врожай та відслідковувати 
аграрні розписки через єдиний 
централізований реєстр

Безпечність:

Процедура стягнення за аграрними 
розписками проста, зрозуміла і 
не вимагає тривалого судового 
провадження

Чому аграрний сектор  
в Україні працює не так 
ефективно, як міг би?
Маючи одні з найкращих сільськогосподарських зе
мель у світі, Україна є провідним виробником соняш
нику, пшениці, сої, кукурудзи та іншої сільгосппро
дукції. Аграрний сектор також є одним з ключових 
секторів економіки. За даними Світового банку, вне
сок аграрного сектору у ВВП становить 14 відсотків, 
на рахунок сектору припадає 38 відсотків загального 
експорту. Попри це все, потенціал сектору не вико
ристовується повною мірою: за умови підвищення 
ефективності та додаткових інвестиції, виробництво 
сільськогосподарської продукції в Україні може зро
сти вдвічі або втричі. Реформи наразі проводяться, 
але щоб досягти успіху, сільгоспвиробники також 
потребують фінансових ресурсів. Колектив програми 
«Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі 
та Центральній Азії», зокрема Проект Групи Світового 
банку «Аграрні розписки в Україні», працює над вирі
шенням цього питання.

Фінансування  
в аграрному секторі 
Для покращення виробничих показників (зокрема 
підвищення врожайності сільськогосподарських куль
тур) та зростання рівня рентабельності виробництва 
сільгоспвиробники потребують фінансування, залу
чення якого можливе декількома шляхами. Банківське 
кредитування, через почасти відсутність у сільсько
господарських товаровиробників достатньої заста
ви,  за останні роки суттєво скоротилось і, відповідно, 
українські виробники мають обмежений доступ до 
фінансових ресурсів. Постачальники товарноматері
альних ресурсів пропонують переважно товарні кре
дити, проте агровиробникам не вистачає фінансових 
ресурсів для оновлення матеріальнотехнічної бази, 
придбання основних засобів та поповнення оборот
ного капіталу. Навіть незважаючи на високі потен
ційні доходи від кредитування аграрного сектору та 

низький відсоток проблемних агрокредитів, фінансові 
установи з обережністю ставляться до кредитуван
ня виробників. Все це формує потребу в інновацій
них  фінансових інструментах, які були б корисними 
та економічно вигідними як для кредиторів, так і для 
сільгоспвиробників.

Зменшення ризиковості 
аграрного кредитування 
З метою збільшення доступу до фінансових та товарних 
ресурсів, а також зменшення ризиків при кредитуванні 
сільгоспвиробників Проект «Аграрні розписки в Україні» 
працює в наступних напрямках:

Допомагає кредиторам більш ефективно 
фінансувати аграрний сектор. Кредитні про
дукти адаптуються до потреб фермерів, напри
клад, структуруються у відповідності до циклу 
вирощування сільськогосподарських культур, 
що дає можливість видавати кредити швидше 
та дешевше.

Впроваджує аграрні розписки, як інстру-
мент, забезпечений заставою. Аграрна роз
писка – зобов’язання, забезпечене заставою 
майбутнього врожаю сільськогосподарських 
культур, який вирощується на конкретній зе
мельній ділянці. Розписки можна використо
вувати як забезпечення зобов’язань для банків, 
постачальників та інших кредиторів. Вони слу
гують інноваційним та ефективним інструмен
том стимулювання кредитування в аграрному 
секторі.

Висвітлює можливості страхування для 
зменшення ризиків сільгоспвиробників та 
кредиторів. Агрострахування є інструментом 
мінімізації впливу несприятливих погодних 
умов на вирощування майбутнього врожаю. 
Він може бути використаний для зниження 
ризиків неплатоспроможності виробників, що є 
додатковою гарантією для кредиторів.
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