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Фінанси — це комплексна сфера, яка 
потребує часу на вивчення. Ми випускаємо 
цей гід, щоб показати основи фінансової 
грамотності, надати необхідну базу знань, 
яка дозволить фермерам підвищувати 
ефективність бізнесу. 

А ті, хто вже вивчав фінанси, мають 
можливість досить швидко поновити знання, 
адже ми звели великий масив інформації 
в один зручний візуальний формат. Завдяки 
підтримці та експертизі Credit Agricole Bank, 
який вже понад 10 років є стратегічним 
партнером для агробізнесу та лідером 
в автокредитуванні.

ВСТУП



ВСІ РЕСУРСИ КОМПАНІЇ ТА ЇХ РУХ 
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Фінансові звіти показують діяльність
агропідприємства під різними кутами

ФІНАНСИ

БАЛАНС

ЗВІТ ПРO
 ФІНАНСОВІ

РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗВІТ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ

КОШТІВ 

ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ

Планування та закупівля ТМЦ

Вирощування

Збір урожаю

Зберігання

Продаж

Доходи/видатки 

Активи/пасиви

Рух грошових коштів внаслідок
операційної, інвестиційної,

фінансової діяльності



ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ТРИ ВИДИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ?
Фінансова звітність розповідає, в якому стані перебуває наразі агровиробництво, 
до яких рішень вдається аграрій і який результат отримує 

Цей звіт показує стан активів 
і джерела їх фінансування

на кінець періоду

БАЛАНС

Цей звіт показує надходження 
грошових коштів та їх 

використання протягом періоду

ЗВІТ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ

Необоротні активи
Рух коштів у результаті 
операційної діяльності

Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності

Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності

Цей звіт показує результат, який 
отримав аграрій, та ефективність
його діяльності за певний період

ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фінансові результати

- чистий дохід від реалізації

- валовий прибуток/збиток

- прибуток від операційної діяльності

- прибуток до оподаткування

- чистий прибуток

Сукупний дохід

Розрахунок показників 
прибутковості акцій

Елементи  операційних витрат

Оборотні активи

Власний
капітал

Поточні
зобов'язання

Довгострокові
зобов'язання  
та забезпечення

АКТИВИ ПАСИВИ



Balance sheet (BS)

ТАК АГРОПІДПРИЄМСТВО ВИГЛЯДАЄ
У БАЛАНСІ
Активи – ресурси підприємства, використання яких
приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

Пасиви – це сукупність всіх зобов'язань і власного капіталу
підприємства, які виступають джерелом формування його активів

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні засоби

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Довгострокові
біологічні активи

Незавершені
капітальні
інвестиції

Відстрочені
податкові
активи 

Фінансування за рахунок власного
капіталу та довгострокових зобов'язань

Фінансування за рахунок власного 
капіталу та поточних зобов'язань

Поточні біологічні активи

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси
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ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Зареєстрований капітал

Нерозподілений 
прибуток

Довгострокові забезпечення
та кредити, відстрочені
податкові зобов'язання

Поточна кредиторська
заборгованість

Короткострокові
кредити банків



ТАКИМ ПІДПРИЄМСТВО ПОСТАЄ У 
ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Profit and Loss Statement (P&L)

Формула розрахунку фінансового результату підприємства у звіті. Це і є структурою звіту

ЧИСТИЙ

ПРИБУТОК

ВАЛОВИЙ 

ПРИБУТОК

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Фінансові витрати

Витрати

з податку

на прибуток

ПРИБУТОК ВІД

ОПЕРАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИБУТОК ДО

ОПОДАТКУВАННЯ

Характеризує ефективність

виробничої діяльності.

Часто розраховується окремо

для різних видів продукції
Характеризує ефективність

операційної (основної)

діяльності фермера

Характеризує ефективність

за всіма видами діяльності

та оцінює компанію загалом

ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД

РЕАЛІЗАЦІЇ П
РОДУКЦІЇ

Собівартість



ТАК ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ПОКАЗАНА 
У ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Cash Flow Statement (CF)

РУХ КОШТІВ
У РЕЗУЛЬТАТІ

ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

управління грошима

розширення бізнесу 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

функціонування бізнесу 

ВИТРАТИ –
кошти, що витратило підприємство
для забезпечення своєї діяльності

(за непрямим методом, який складається на основі даних балансу та звіту про фінансові результати)

ЧИСТИЙ РУХ ГРОШОВИХ
КОШТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

ЗАЛИШОК КОШТІВ
НА КІНЕЦЬ РОКУ

ЗАЛИШОК КОШТІВ
НА ПОЧАТОК РОКУ

- Збиток від курсових різниць
- Зменшення поточних зобов'язань
  (наприклад, погашення КЗ)
- Збільшення оборотних активів
  (наприклад, збільшення ДЗ, збільшення запасів)
- Сплачений податок на прибуток

- Придбання необоротних активів
- Придбання фінансових інвестицій 
  (наприклад, придбання нової компанії
  для розширення земельного банку)
- Інші платежі

- Погашення позик
- Виплата дивідендів
- Інші платежі

НАДХОДЖЕННЯ +
кошти, що надійшли до підприємства

в результаті його діяльності

+ Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
+ Зменшення оборотних активів
  (наприклад, погашення ДЗ, зменшення запасів)
+ Збільшення поточних зобов’язань
  (наприклад, збільшення КЗ)
+ Коригування на  суму амортизації необоротних активів

+ Реалізація необоротних активів
+ Надходження від отриманих відсотків
+ Інші надходження

+ Надходження власного капіталу 
  (поповнення статутного капіталу)
+ Отримання позик
+ Інші надходження



ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ



УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
ЦИКЛ
- Складання плану
- Прорахунок потреб
- Закупівля матеріалів
- Посівна
- Вирощування
- Жнива
- Зберігання
- Реалізація

УПРАВЛЫННЯ

- Страхування
- Форвардні контракти
- Інші види деривативів

УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ 
ІНСТРУМЕНТИ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
СКЛАДОВІ
- Планування потреби у ресурсах
- Залучення коштів
- Повернення залучених коштів

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРІЯ
Агробізнес — один із найбільш простих і водночас найскладніших видів
підприємницької діяльності. На його успіх впливає велика кількість чинників. 
Тому важливо прораховувати результати діяльності наперед
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1 2 3 4
ВИРОБНИЧЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУВАННЯ
ПОСІВУ

Етапи планування діяльності аграрія

Як розподіляємо посівні 
площі та що саме сіємо

СКЛАДАННЯ
ВИРОБНИЧОЇ

ПРОГРАМИ

Які ТМЦ потрібні, в кого
і за яку ціну вони 
купуватимуться. Які 
витрати на 1 га необхідні, 
щоб досягти очікуваного 
врожаю 

НЕОБХІДНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

На придбання та 
оновлення техніки, 
будівництво об'єктів для 
зберігання продукції, 
збільшення земельного 
банку та ін.

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

Скільки необхідно коштів 
і визначення джерел 
фінансування: кредити, 
власні кошти й інше
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ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА

С/г культура Посівна
площа, га

Витрати на
1 га, грн/га 

Всього витрат,
тис. грн без ПДВ 

Валова врожайність,
т/га

Урожай, т Ціна реалізації,
грн/т без ПДВ 

Виручка, тис.
грн без ПДВ 

Валовий прибуток,
тис. грн 

Валова
прибутковість, % 

Визначаємо, які культури 
вирощуємо, та плануємо
посівну площу під кожну

з культур

Розраховуємо очікуваний валовий 
прибуток на підставі прогнозів витрат

і виручки. Вираховуємо валову 
прибутковість шляхом ділення

прибутку на виручку  

ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ВИРУЧКА

ПЛАНУВАННЯ ПОСІВУ

Прогнозуємо ціну реалізації кожної 
культури та вираховуємо загальну
очікувану виручку від усіх культур

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК

Розраховуємо витрати
на 1 га посівної площі для 

кожної культури та загальну 
суму витрат. До розрахунку 
включаємо лише виробничі 
витрати: добрива, насіння, 

ЗЗР, паливо та ін.

ВИТРАТИ НА ПОСІВ

Виручка Витрати Валовий прибуток

– =

Складові розроблення виробничого плану

Прогнозуємо очікувану 
врожайність на 1 га для кожної 

культури та розраховуємо 
загальний обсяг

виробництва

ОЧІКУВАНИЙ ВРОЖАЙ

1 2 543

х =
ВиручкаЦінаВрожай

Основні етапи розробки виробничої програми



ПРОГНОЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основні етапи розрахунку прогнозованих фінансових результатів

ВИРУЧКА — СОБІВАРТІСТЬ
Собівартість включає витрати на насіння, 

ЗЗР, добрива й інші прямі витрати
та амортизацію

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК
На основі всіх попередніх розрахунків 

визначаємо очікуваний фінансовий 
результат на кінець сезону або року 

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

Види витрат:
- адміністративні
- витрати на збут
- інші операційні витрати (втрати від  
  знецінення запасів, визнані штрафи,  
  пеня, неустойка та ін.)
Вони здебільшого не чутливі до змін
у обсягах продукції, що виробляється

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
- Оплата праці
   адмінперсоналу
   (бухгалтер)

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

- Пакування продукції

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

- Фінансові витрати (відсотки
  за кредитами та лізингом,
  за випущеними облігаціями)

ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ 
ВИТРАТИ/ДОХОДИ

- Дослідження ринку

- Витрати на зв’язок

- Участь у конференціях

- Транспортування - Інші витрати/доходи, не
  пов'язані з операційною
  діяльністю підприємства

1 2 3



РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В АГРО
Правильне управління ризиками суттєво зменшує негативний вплив і зберігає фінанси аграрія

ІНСТРУМЕНТИ
УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ
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ПОЛІПШЕННЯ
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УНКЦІЇ КОНТРОЛЮ

КОЛИВАННЯ
КУРСУ ВАЛЮТ

ОПЕРАЦІЙНІ ПОМИЛКИ

ЗМІНИ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА

ШАХРАЙСТВО

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ
(ПОЖЕЖА, УДАР БЛИСКАВКИ)

НЕСПРАВНІСТЬ ТЕХНІКИ 
Й ОБЛАДНАННЯ 

ШКІДНИКИ

ХВОРОБИ РОСЛИН

НЕСПРИЯТЛИВА ПОГОДА
(ЗАМОРОЗКИ, ГРАД, ЗЛИВА ТА ІН. )

ЗМІНА ЦІНИ
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Я

РИЗИКИ В АГРО





МОЖЛИВОСТІ, ЩО НАДАЄ БАНКІВСЬКЕ 
ФІНАНСУВАННЯ

ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОВГОСТРОКОВЕ ЗРОСТАННЯ

МИНУЛИЙ РІК ПОТОЧНИЙ РІК

МИНУЛИЙ РІК ПОТОЧНИЙ РІК

на нове 
обладнання

Залучення
кредиту

Прибуток Прибуток

на закупівлю більш
ефективних ТМЦ
(насіння, ЗЗР та ін.)

Повернення кредиту

Повернення кредиту

Прибуток Прибуток

(інтенсивне зростання виробництва)

РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

(екстенсивне зростання виробництва)

Залучення кредиту на 
розширення земельного 

банку (оренда чи купівля). 
У зв'язку із цим зростають 

витрати на закупівлю 
насіння, ЗЗР та ін. ТМЦ



ЯК ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ ВІД БАНКУ

СТАН БІЗНЕСУ

Як банк досліджує стан агропідприємства при ухваленні рішень щодо фінансування

бізнес-модель (як організовано бізнес,
яка продукція виробляється, хто 
постачальники, структура бізнесу)
виробничі показники (земельний банк, 
урожайність тощо)
фінансовий стан
ключові фінансові показники

прогнозна виробнича 
програма
напрям і механізм 
використання залучених  
коштів
фінансовий план

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ

321
ПОРТРЕТ КОМПАНІЇ

хто власники, вид 
діяльності, час роботи 
на ринку, репутація

розмір земельного банку, 
регіон розміщення

досвід керівництва та 
власників

структура власності, 
структура групи

ГРИВЕНЬГР
ИВЕНЬ



ЯК ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ ВІД БАНКУ

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Що досліджує банк у планах агропідприємства
при ухваленні рішень щодо фінансування

- Яка планова структура посівних 
  площ (що має вирощуватись,
  планова та історична врожайність)?
- Плановий обсяг виробництва? 
- Яка прогнозована ціна продажу?
- Які витрати на вирощування?
- Очікуваний валовий прибуток?

- Скільки власних фінансових ресурсів
  є в розпорядженні?
- На що планується витрачати залучені   
  кошти: техніка, будівництво, 
  розширення земельного банку, 
  фінансування посівної 
  (оборотний капітал)?
- Яка частина інвестицій буде 
  профінансована власними коштами?
- Яка частина виробничої програми  
  (оборотний капітал) фінансується  
  власними коштами?

- Який плановий термін окупності 
  здійснених інвестицій?
- Який очікуваний рівень прибутку?
- Яка частина надходжень від 
  основної діяльності буде 
  спрямована на погашення 
  кредитів?
- Чи є інші проєкти, на які будуть 
  спрямовуватися кошти компанії?

НАПРЯМ І МЕХАНІЗМ
ВИКОРИСТАННЯ

ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

₴



ЯК ОЦІНИТИ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
АГРОПІДПРИЄМСТВА

EBITDA характеризує вміння заробляти на своїй основній 
діяльності та не враховує  змінні  чинники: вартість
фінансування, інвестиції, вплив податків

Чистий прибуток, на відміну від EBITDA, враховує вплив 
податків та вміння ефективно залучати кредитні ресурси

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) —

EBITDA/ГА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ EBITDA

прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації

Показує ефективність роботи 
аграрія, його вміння 
використовувати основний 
ресурс – землю

EBITDA Операційний прибуток Амортизація

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Чистий дохід

- Собівартість
- Адмінвитрати
- Витрати на збут
- Інші операційні
  доходи/витрати EBITDA

Операційний прибуток

Амортизація

Найбільш доцільний показник для оцінювання результату діяльності — EBITDA

Розкриває внутрішню ефективність процесу 
виробництва, тобто «продуктивність» 
операційних витрат. 
Показує, яка частка виручки залишається
в розпорядженні підприємства після 
вирахування прямих витрат на її отримання

EBITDA
Виручка

Операційний 
прибуток

Інші 
неопераційні

доходи/витрати
Чистий

прибуток

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ ЗАГАЛОМ

- Фінансові витрати
- Податок на прибуток

EBITDA
Земельний

банк



Пояснює, наскільки 
діяльність підприємства 
залежить від залучення 
кредитних ресурсів

Показує, яку частку
у пасивах компанії 
становить власний капітал. 
Тобто яка частка активів 
бізнесу сформована за 
рахунок власних коштів 
цього бізнесу 

ЯК ОЦІНИТИ СТАН АГРОПІДПРИЄМСТВА

Пояснює рівень власних 
вкладень порівняно з 
обсягом взятих кредитів

Показує, скільки гривень 
банківських кредитів 
припадає на кожну 
гривню власного капіталу 
бізнесу. Тобто на якому 
рівні банки беруть участь
у бізнесі порівняно з його 
власниками

Платоспроможність за своїми зобов'язаннями та достатність власного капіталу дають основу для подальшої діяльності.
Позитивний фінансовий результат може показувати навіть підприємство, що збанкрутує наступного року. 
Тому разом із результативністю підприємства оцінюють його сталість. Для цього використовують дві основні групи
показників — коефіцієнти капіталу та платоспроможності

КОЕФІЦІЄНТИ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ

0 1,50 1

0,3

КОЕФІЦІЄНТ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТ ЗАКРЕДИТОВАНОСТІ

Перш за все варто звертати увагу на сталість діяльності агропідприємства 

Діапазон, в якому має
перебувати значення
коефіцієнта

Власний капітал
Пасиви

Формула розрахунку коефіцієнта

Діапазон, в якому має
перебувати значення
коефіцієнта

Формула розрахунку коефіцієнта

Банківські кредити
та лізинг

Власний капітал

1,0



Пояснює рівень боргового 
навантаження підприємства та його 
здатність погасити наявні 
зобов’язання

Показує, за скільки років компанія 
могла б погасити банківські кредити 
за рахунок грошового потоку від 
основного бізнесу. Без врахування 
відсотків за кредитами, податків, 
інвестицій та факторів, що виключені 
з розрахунку EBITDA

ЯК ОЦІНИТИ СТАНОВИЩЕ АГРОПІДПРИЄМСТВА

Пояснює, наскільки легко компанія 
може сплачувати відсотки за своїми
зобов’язаннями

Показує, яку частку операційного 
грошового потоку необхідно 
спрямувати на оплату відсотків за 
кредитами. Якщо вона висока, скажімо, 
60–80%, це невигідно для компанії та 
власника, адже фактично доходи 
спрямовуються здебільшого на виплату 
відсотків за залученими кредитами

КОЕФІЦІЄНТИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Пояснює, чи може підприємство 
погасити поточні зобов’язання тільки 
за рахунок поточних активів

Показує, чи спроможна компанія 
сплатити за зобов’язаннями, які 
підлягають оплаті у найближчі 
12 місяців за рахунок найбільш 
ліквідних, оборотних активів. Якщо 
коефіцієнт нижчий за 1, це свідчить 
про ризик несплати частини 
поточних платежів

0 10

FUNDED DEBT TO EBITDA

0 10

КОЕФІЦІЄНТ ПОТОЧНОЇ
ЛІКВІДНОСТІ

0 10

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ
ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

Формула розрахунку коефіцієнта

Банківські кредити
та лізинг

EBITDA

Формула розрахунку коефіцієнта

Оборотні активи
Поточні 

зобов’язання

Формула розрахунку коефіцієнта

EBITDA
Фінансові 
витрати

Діапазон, в якому має
перебувати значення
коефіцієнта

Діапазон, в якому має
перебувати значення
коефіцієнта

Діапазон, в якому має
перебувати значення
коефіцієнта

3,0

1,1

2,0



ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ

БАНКІВСЬКІ
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ
інструмент, що дозволяє отримати 
кредитні ресурси під заставу 
майбутнього врожаю 
агропродукції

ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ
інструмент, що знижує ризик непостачання
товару і водночас надає продавцю
гарантію оплати у разі постачання

ВЕКСЕЛЬ
цінний папір, який посвідчує безумовне 
грошове зобов’язання векселедавця
або його наказ третій особі сплатити 
визначену суму держателю векселя після 
настання строку платежу

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
гарантія від банку за вашими зобов’язаннями, 
що може бути використана для гарантування 
платежу, поставки товарів, повернення 
авансу або участі у тендері

СЕЗОННЕ КРЕДИТУВАННЯ
кредитування посівної (купівля насіння, 
ЗЗР, добрив, палива та ін.) та/або 
збиральної кампанії (придбання палива, 
витрати на сушіння тощо)

ФІНАНСУВАННЯ КУПІВЛІ 
АГРОТЕХНІКИ/ОБЛАДНАННЯ
кредит або лізинг, які дозволяють 
придбати техніку та обладнання на 
середньостроковій/довгостроковій основі 

КРЕДИТ НА 
РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
ресурси на нові проєкти, розширення 
вже наявного бізнесу та збільшення 
виробничих потужностей



КРЕДИТИ ДЛЯ ПОТОЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

КРЕДИТНА ЛІНІЯ

Для забезпечення сталості 
операційної діяльності та 
максимального використання 
можливостей і покриття 
тимчасових касових розривів 

КРЕДИТ НА ТЕХНІКУ
АБО ЛІЗИНГ

Для підвищення 
ефективності, збільшення 
врожайності, скорочення 
витрат на паливо та ін.

КРЕДИТ НА РОЗВИТОК

Для розширення обсягів 
виробництва, зростання 
загальної ефективності бізнесу 
на основі економії від масштабу

Можливість за потреби 
використовувати кредитні 
кошти у межах ліміту для 
фінансування поточної 
діяльності (придбання 
насіння, ЗЗР, палива, 
виплата зарплати та ін.)

Фінансування придбання 
сільськогосподарської 
техніки та обладнання на 
умовах, що адаптовані до 
агробізнесу

Призначений для 
фінансування придбання, 
будівництва, ремонту або 
реконструкції основних 
засобів (окрім транспорту)

НАПРЯМ
ВИКОРИСТАННЯ

Гнучка система 
отримання нових 
траншів, погашення
в кінці строку або 
протягом дії ліміту

ОСОБЛИВОСТІ

до 18 місяців

Графік платежів згідно 
з надходженням 
коштів від реалізації 
врожаю 

до 60 місяців

Фінансування до 
70–80% вартості 
проєкту

до 60 місяців

ЦІЛІ КРЕДИТУ

Насіння, ЗЗР
та ін. ТМЦ
Витрати на переробку,
реалізацію
Витрати на інші
операційні потреби

Техніка

Обладнання
Транспортні засоби
(вантажний транспорт,
зерновози та ін.)

Реконструкція/
ремонт нерухомості
Будівництво



АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

ПЕРЕВАГИ ВЕКСЕЛЯ ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВА

ВІДСТРОЧКА ПЛАТЕЖУ

Прийняття банком зобов’язання сплатити за векселем у разі 
несплати за ним платником у визначений строк

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Дозволяє не відволікати обігові 
кошти з операційної діяльності

ФІКСАЦІЯ ЦІНИ В ГРИВНІ
Уникнення ризику цінових коливань 
внаслідок зміни курсу або інфляції

2

ЕКОНОМІЯ
Вартість цього інструмента менша,
ніж вартість стандартного фінансування

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
Можливість придбати якісну продукцію із 
супроводом від надійного постачальника

Інструменти торговельного фінансування

1. Укладення договору поставки за 
   вексельною схемою розрахунків із продавцем
 
2. Укладення з банком угоди про авалювання  
   векселів

1.  Поставка товару  
2. Випуск векселя
3. Авалювання векселя банком
4. Передача векселя постачальнику
5. Банк гарантує оплату за векселем у разі 
    несплати платником

2 1 2

3

1

4

5



1. Укладення договору з продавцем
2. Заява до банку на видачу гарантії

1. Банк надає гарантію продавцеві
2. Продавець постачає продукцію / надає послуги
    з відстрочкою платежу 
3. Банк здійснить оплату у разі несплати покупцем

2 1

3

2

1

3 3

Інструменти торговельного фінансування

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ

ПЕРЕВАГИ ГАРАНТІЇ ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВА

Письмове зобов’язання банку сплатити продавцю (ваш контрагент) у випадку отримання 
вимоги від останнього, яка свідчить про невиконання покупцем своїх зобов’язань

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

ВІДСТРОЧКА ПЛАТЕЖУ
Дозволяє не відволікати обігові кошти з 
операційної діяльності. У рамках однієї гарантії 
можна відвантажувати продукцію багаторазово

ГНУЧКІСТЬ
Можливість використання для різних цілей, 
щоб гарантувати платіж, повернення авансу             
чи виконання зобов'язання учасника тендера

2

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
Зменшення ризиків при встановленні 
неперевірених ділових відносин дозволяє 
швидше та простіше знаходити партнерів

ЕКОНОМІЯ
Значно дешевший за традиційне 
кредитування інструмент  



МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ КОНТРАГЕНТІВ
Банк забезпечує перевірку виконання 
умов контракту та тільки в разі їх 
виконання сплачує кошти

2

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
Визнана форма розрахунків, яка 
приймається більшістю компаній

ВІДСТРОЧКА ПЛАТЕЖУ
Дозволяє гнучкі умови оплати, 
що дають можливість отримати 
відтермінування платежу

ЕКОНОМІЯ
Значно дешевший порівняно
з кредитуванням інструмент

ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ

ПЕРЕВАГИ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВУ ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВА

Зобов’язання банку, який відкрив акредитив за розпорядженням покупця, сплатити продавцю 
певну суму після надання документів, що підтверджують відвантаження товару / надання послуг

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

1. Укладення контракту з продавцем
2. Відкриття акредитиву в банку

2 1 2

1. Банк передає акредитив 
    постачальникові
2. Постачальник відвантажує продукцію
3. Постачальник надає банку  
    підтверджувальні документи

1. Банк перевіряє документи
    та проводить оплату
2. Покупець сплачує банку
    суму акредитиву

1

2

3

1

Інструменти торговельного фінансування

3 3



3 3

Єдина умова: право власності або користування 
земельною ділянкою с/г призначення

Нотаріальне посвідчення аграрної розписки

Наявність публічного реєстру, що показує обтяження на 
майбутній врожай і дозволяє формувати кредитну історію

Відсутня потреба у майні для застави.
Заставою виступає майбутній врожай

Вимоги АР для агропідприємств Переваги АР для агропідприємства

Агропідприємство разом із укладенням договору
з банком оформлює аграрну розписку як 
забезпечення за цим договором

Сплата суми грошей, розмір якої визначається за погодженою 
підприємством та банком формулою з урахуванням цін на 
сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості

БАНК АГРОПІДПРИЄМСТВО

АГРАРНА
РОЗПИСКА

КОШТИ

АГРАРНА РОЗПИСКА
Аграрна розписка – безумовне зобов'язання агровиробника поставити продукцію
або сплатити кошти під забезпечення майбутнього врожаю з конкретної земельної ділянки. 
Аграрні розписки бувають фінансовими, зобов’язання за якими виконуються сплатою коштів, 
і товарними, зобов'язання за якими виконуються постачанням сільгосппродукції.
Банки використовують тільки фінансові аграрні розписки

Інструмент залучення фінансування під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції
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АВТОРИ ДОВІДНИКА ЗА ПІДТРИМКИ

Всі виключні майнові та немайнові права на довідник належать ТОВ «ТОП ЛІД». Невиконання правил використання цього 
довідника матиме наслідки відповідно до законодавства України. Детальні правила використання за посиланням 
https://businessviews.com.ua/finansy-agrarija-rules
© ТОВ «ТОП ЛІД». Всі права захищені

DISCLAIMER
Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена 
в довіднику інформація була точною та актуальною. Незважаючи на те, що дослідження ретельно підготоване фахівцями, 
воно може використовуватися лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. 
Будь-яка інформація відображена тільки з метою ознайомлення і не може бути використана як настанова. 
Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, для професійної консультації з конкретного 
питання або для винесення професійного судження. Дані зібрані та підготовлені у 2021 році.

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
вул. Пушкінська, 42/4
03150, Київ, Україна
credit-agricole.ua
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Кращий youtube-канал
про гроші в агро

ПІДПИСУЙСЯ

https://www.youtube.com/c/AGGEEKMoney

