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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

НАПРАЦЬВАНИЙ ДОСВІД «ОРГАНІЧНИХ» АГРАРНИХ 

РОЗПИСОК 

 

 

 

БІЗНЕС МОДЕЛЬ: 

- ФІНАНСОВА АР ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

- ПАРТНЕРСЬКІ МОДЕЛІ З БАНКІВСЬКИМИ 

УСТАНОВАМИ 

- МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

    (МІЖНАРОДНА ФАР) 

- МОДЕЛІ ДЛЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 

 

 

ПРОГРАМА 



  

ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

КРЕДИТОРИ 
 

 Позасудове примусове виконання:  

швидка і прозора процедура 

 

 Можливість фінансування  

з-за кордону 

 

 Застосування в різних  

бізнес моделях 

 

 Відкритий реєстр  

невиконаних  

розписок 

ОРГАНІЧНІ АГРОВИРОБНИКИ 
 

 Застава: майбутній врожай 

 

 Швидкість оформлення 

 

 Доступ до міжнародного фінансування 

 

 Формування позитивної кредитної історії 

Аграрні розписки - простий і надійний інструмент фінансування органічного сектору 



  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА 

ТОВАРНА  

АГРАРНА РОЗПИСКА 

ФІНАНСОВА  

АГРАРНА РОЗПИСКА 
Поставити  

ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ  

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ 

 

 

Можливо додатково зазначити  

формулу для перерахунку  

кількості продукції  

залежно від її якості 

 Сплатити  

СУМУ КОШТІВ  

ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,  

що враховує кількість продукції 

 

Варіанти формули: 

 фіксація суми на дату укладання 

 розрахунок суми в майбутньому 

(ціна, курс валюти) 

 

Розписка містить зобов'язання лише агровиробника і є його одностороннім правочином 



  

 

ОГЛЯД «ОРГАНІЧНИХ» АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

41 млн. грн. 
загальне фінансування сектору картопля 

соя соняшник 

пшениця 

ФО  

 

 

 

 

КРЕДИТОРИ 

АГРОВИРОБНИКИ 

ФО  

 

 

 

овес 



  

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АР 

АГРОВИРОБНИК 

Сергій Марчук 
ФР «Благодатна ферма» 

Аграрні розписки доступні навіть невеликому 

господарству з нішевими культурами та 

дозволяють отримати доступ до фінансування 

сучасного обладнання чи посівного матеріалу. 

Ми перевірили цей інструмент на власному 

досвіді, тому я впевнений, що аграрні розписки 

гарний потенціал, зокрема і в органічному 

секторі! 

ˮ 

ˮ 

“З аграрною розпискою ми 

працюємо на умовах 

відтермінування платежу” 
 

Prime Lab Tech 

 

Приклади залучення фінансування під культури вирощені за конвенційною технологією 



  

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ 

ФІНАНСОВА АГРАРНА 

РОЗПИСКА ЯК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ КРЕДИТНОГО 

ДОГОВОРУ 



  

КРЕДИТНА УГОДА І ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА 

1 

2 

3 

4 

5 

АГРОВИРОБНИК 

Кредитна угода між органічним агровиробником і 

банком 
 

Органічний агровиробник видає фінансову аграрну 

розписку. Банк обліковує на  позабалансі (≥ 100% 

від розміру зобов’язання по кредитній угоді) 
 

Банк надає фінансування органічному 

агровиробнику 
 

Фермер виконує зобов’язання за кредитною 

угодою та сплачує кошти на транзитний рахунок,  

потім банк розподіляє гроші по рахунках сплати 

основного боргу, відсотків, штрафів  Кредитор 

повертає різницю між зобов’язаннями за ФАР та 

договором 
 

Після погашення кредиту банк повертає ФАР 

фермеру 

ФАР як застава – найбільш розповсюджений інструмент серед банків 

 

 

 

 

2 

АГРОВИРОБНИК 

4 

БАНК 

(РЕЗИДЕНТ) 

 

5  

До системи аналізу агровиробників CLARA 

доданий «органічний» блок  

3 

1 



  
 

ФІНАНСОВА  

АГРАРНА РОЗПИСКА  

для забезпечення 

кредитного договору 

(партнерська програма з 

банківською установою) 

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 



  

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА -  

Кредитування фінансовими установами 

Партнерська угода може передбачати компенсацію % ставки банку за рахунок 

маржинального прибутку постачальника. 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

2 

 

АГРОВИРОБНИК 

 

1 

БАНК 

 

6 

 

3 

 

5 

Партнерська 

угода 

(компенсація %) 

 

2 

1 

6 

3 

5 

0 

4 

7 

7 

4 

Органічний агровиробник узгоджує з 

постачальником специфікацію та вартість  

(обладнання/посівного матеріалу) 
 

Укладається кредитна угода між органічним 

агровиробником і банком 
 

Агровиробник видає фінансову аграрну 

розписку на виконання кредитної угоди 
 

Через цільовий рахунок банк перераховує 

агровиробнику кошти для закупівлі 

обладнання/посівного матеріалу 

(розрахунок з постачальником) 
 

Постачальник здійснює поставку 

органічному агровиробнику 
 

Органічний агровиробник  розраховується з 

банком (основний борг, відсотки, штрафи) 
 

Банк повертає розписку агровиробнику 
 

Постачальник компенсує % банку згідно 

партнерської угоди 
 

 

 



  
 

ФІНАНСОВА  

АГРАРНА РОЗПИСКА  

на забезпечення повернення 

наданої передоплати за 

ФОРВАРДНИМ КОНТРАКТОМ 

МІЖНАРОДНА  

МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСУВАННЯ 



  

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

АГРОВИРОБНИК 

Оксана Антипчук, 
група компаній All in Foody 

Міжнародні аграрні розписки 

надають можливість отримувати 

компаніям валютні надходження: 

наприклад, передоплату за 

форвардним контрактом. Зазвичай 

під форварди іноземці не дуже 

хочуть надавати аванси. Я думаю, 

що Україна сприймається як ринок з 

високими ризиками. Але якщо ви з 

партнером маєте кількарічну 

історію співпраці, то таке питання 

не постає 
ˮ 

ˮ 
Кредитор – голландська компанія-трейдер FFM Europe b.v. 



  

якщо  
контракт 
виконано 

 

 

ФОРВАРД І ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА 

Форвардний контракт між органічним 

агровиробником і трейдером-нерезидентом, 

наприклад з базисом поставки CPT порт 
 

Органічний фермер видає фінансову аграрну 

розписку (на суму очікуваної передоплати за 

форвардом) 
 

Трейдер робить передоплату згідно з 

форвардним контрактом 

 

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ 
 

Поставка продукції (CPT порт) 

Якщо дефолт: повернення наданої 

передоплати в рамках виконання 

фінансової аграрної розписки 
 

Після отримання продукції (/грошей) трейдер 

повертає розписку органічному фермеру 
 

Остаточний розрахунок з фермером 

1 

2 

3 

6 

5 

4 якщо 
дефолт 

Фінансова розписка для повернення передоплати в разі дефолту за форвардом 

 

 

 

2 

АГРОВИРОБНИК 

4 

1 

3 

ТРЕЙДЕР  

(НЕРЕЗИДЕНТ) 

 

5 

6 

 



  

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ 

ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ - 

АГРОВИРОБНИКІВ  

 

 

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І 

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ВІД ІМЕНІ 

ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ)  

1 

2 

БІЗНЕС МОДЕЛІ ДЛЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 



  
 

ФІНАНСОВА АГРАРНА 

РОЗПИСКА ДЛЯ 

ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ - 

АГРОВИРОБНИКІВ  

 

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК №1 



  

4 

4 

ФАР ЯК ЗАСТАВА ДЛЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК (ФІЗ ОСОБИ) 

Одноосібники (ОСГ) або Підприємці 
(ПП) які володіють землею 

      Член кредитної спілки проходить процедуру 

оцінки кредитного ризику  

       Кредитна угода регулює розмір кредиту, 

відсотків та штрафів.  

       Фінансова аграрна розписка 

використовується як забезпечення кредитної 

угоди 

        Основна сума, проценти та штрафи 
сплачуються на відповідні рахунки кредитних 
спілок 

       Після повернення кредиту Кредитна Спілка 
повертає ФАР позичальнику 

3 

3 

2 

2 

1 
1 

4 

0 0 



  

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 
КРЕДИТНІ СПІЛКИ ІЗ ЛИСТОПАДА 
2018 РОКУ ФАКТИЧНО ОТРИМАЛИ 

МОЖЛИВІСТЬ НАДАВАТИ 
КРЕДИТИ ФЕРМЕРСЬКИМ 

ГОСПОДАРСТВАМ !!! 
 

Відповідь Нацкомфінпослуг надає можливість кредитувати фермерські господарства  

Імплементація Статті 21  

 

«Отримувати кредити від імені членів кредитної 

спілки можуть  також фермерські  господарства 

та приватні підприємства, які знаходяться у їх 

власності» 



  

Проект «Аграрні розписки в Україні» 

 

м. Київ, 01010 

Дніпровський узвіз, 1 

3-й поверх 

 

тел. 044 490 6400 

факс. 044 490 6420 

 

cropreceipts@ifc.org  

 

Ігор Дудка 

 
тел. +38068 709 90 39 

 

imdudka@gmail.com  

 

НАШІ КОНТАКТИ 


