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Збудувати аграрний бізнес без фінансових вкладень – неможливо. Це факт. Та де 

новачку взяти гроші? Росказуємо. Перший варіант - це гранти. 

«Їхня основна проблема - це бюрократія. А також те, що вони є орієнтовані на доволі 

специфічні цілі, які аграрії самі не можуть контролювати. Тобто він може вибрати з 

того, що йому пропонується», - Мар’ян Заблоцький - заступник Голови "Української 

аграрної асоціації". Є інший спосіб. Взяти кредит від міжнародних компаній. Тут 

зазвичай крутяться великі гроші. Правда, малим та середнім фермерам їх отримати 

досить складно. “Гроші міжнародних фінансових корпорацій мають найменші 

відсотки порівняно з усіма іншими. Але, на мою думку, реально, їх вигідно залучати 

тільки великим корпораціям“, - Мар’ян Заблоцький. Для середніх і дрібних фермерів 

дуже вигідні є форвардні поставки. По закупівлях зерна. Тут ми підійшли до 

наступного варіанту - кредит під майбутній врожай агротрейдерів. “Багато трейдерів 

для того, щоб зацементувати за собою певні обороти долі ринку, готові брати в тому 

числі, в великих інститутів кошти, і давати фактично безвідсоткові кредити аграріям. 

В принципі, це працює“, - Мар’ян Заблоцький. Та у аграрія є ще один спосіб 

отримання фінансової допомоги - це дотації з Держбюджету. “У нас є цього року 

доволі значна державна підтримка АПК. Там загальна сума дотацій доходить до 

майже 5 мільярдів гривень. Але майже вся ця сума - це просто компенсація частини 

сплаченого ПДВ. Відповідно, якщо ви аграрій який платить ПДВ, ви можете 

звернутися до Держбюджету і частину сплаченого ПДВ вам просто повернуть“, - 

Мар’ян Заблоцький. 

5 спосіб отримати гроші - це взяти кредит у комерційному банку. 

Іван Єрко, директор “ОТП Агро Фабрика”: 

«Обычно сравнивают банковское финансирование с товарным. И говорят, якобы 

товарное финансирование есть возможность получить под 15 процентов. А 

банковское финансирование – 17-18 процентов годовых. Но нужно учитывать, что 

15 процентов – это отсрочка 6-8 месяцев, и получается эффективная ставка – 30 
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процентов. И в итоге банковское финансирование, даже с учетом затрат на 

оформление и страховку, получается значительно более выгодным, чем товарный 

кредит». 

Існує класичне кредитування на поповнення обігових коштів. О.Шклярук, член 

правління Агропросперіс банку: «Здесь условия кредитования - это чаще всего 

краткосрочное кредитование. До 1 - максимум 1,5 года на финансирование базовых 

затрат, связанных с производством сельскохозяйственых культур». Другий напрямок 

- фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею техніки обладнання 

та будівництвом додаткових споруд. “Обычно банк знает клиента, который придет к 

ним, поскольку он приходит от определенного поставщика, и это дает возможность 

снизить риски финансирования. И этим самым удешевить его для конечного 

клиента”, - О.Шклярук. 

Важливо! Перед тим як брати кредит аграрію слід прискіпливо вивчити усі банківські 

пропозиції. 

Іван Єрко, директор “ОТП Агро Фабрика”: 

“Агропроизводитель должен проанализировать предложения максимального 

количества банков на предмет: стоимости, сроков, залогов, дополнительных 

комиссий, и надежности банка. Далее подать документы в несколько банков, и 

вести переговоры с несколькими банками одновременно.” 

А ще, аби мінімізувати ризики, аграрій може звернутися до страхування врожаю. 

Іван Єрко, директор “ОТП Агро Фабрика”:  

“При этом очень важно учитывать имя страховой компании, которая 

предоставляет страховку. Ведь компания без имени может отказаться 

выплачивать страховое вознаграждение, в случае страхового события. “ 

Тож варіантів отримання коштів на власний аграний бізнес чи його розширення 

вистачає. Варто зважити усі варіанти. Та не боятися діяти. 


