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У грудні Нацбанк оприлюднив підсумковий «Звіт про фінансову стабільність» за 2017 рік. Регулятор 

банківської системи надав обнадійливі оцінки агропромисловому комплексу України та сфокусував увагу 

суб’єктів фінансового ринку на найбільш привабливих, за його версією, галузях АПК. На думку начальника 

відділу «ОТП Агро-фабрика» (є частиною «ОТП Банк») Івана Єрко, комерційні банки поділяють 

оптимізм НБУ, проте агарну галузь пріоритетною вважають лише деякі з них. І мають власне бачення 

перспектив взаємодії аграрного сектору і банків  

Нацбанк у своєму звіті про фінансову стабільність виділив дві основні тези для аграріїв: 1) аграрна галузь 

– найбільш прибутковий сектор економіки України; 2) сільськогосподарські компанії демонструють 

найменшу частку проблемних кредитів. Фактично для банкірів це означає: «Кредитуйте аграріїв, тому що 

це найменш ризиковий сектор української економіки!». При цьому НБУ зазначає, що агровиробники 

практично повністю забезпечені обіговими коштами. Варто лише додати, що це є заслугою не тільки 

банків, але і дистриб’юторів та постачальників, які фінансують фермерів шляхом надання їм товарних 

кредитів. 
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У Національному банку звертають увагу також на те, 

що аграрії відчувають потребу в середньо- і 

довгострокових кредитних ресурсах на оновлення 

техніки, будівництво складів та елеваторів. У свою 

чергу, українські банки вже розробили і запустили 

велику кількість спеціальних програм, спрямованих на 

задоволення даного попиту – це лізингове та 

інвестиційне фінансування. У найближчі роки попит на 

такого роду фінансування буде тільки зростати. Тому 

банкіри зараз активно спрощують процедури і 

оптимізують процеси, щоб стати більш доступними для 

клієнтів. Зокрема, ОТП Банк спільно з IFC розробив і 

запустив в березні 2017 року спрощену та прискорену 

процедуру фінансування виробників зернових і олійних 

культур. Так, компанія з банком землі від 500 га може 

отримати попереднє рішення про фінансування за 1 

день, а безпосередньо кредитні кошти – протягом 9 

робочих днів. Клієнт може розраховувати на суму від 2 

до 8 млн грн., при цьому в заставу може бути переданий виключно майбутній урожай. 

Ключовою для комерційних банків від НБУ є рекомендація фінансувати тваринництво. У поточний 

момент українські банки підходять до роботи з даним сектором сільського господарства з обережністю, 

оскільки у свинарів є проблеми через африканську чуму, а у виробників молока – внаслідок зниження 

попиту на продукцію і втрат російського ринку. Але зміни, які відбулися на макрорівні, говорять про те, 

що дана галузь буде активно розвиватися в найближчий період, відновлюючи втрачені позиції останніх 

років. З основних позитивних сигналів варто відзначити відкриття для тваринників ринку ЄС, 

підвищення цін на молочну продукцію та дозвіл на поставки в Китай замороженої свинини. Таким чином, 

від банків варто очікувати більш лояльних підходів при затвердженні лімітів для тваринників. 

КЛЮЧОВОЮ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

ВІД НБУ Є РЕКОМЕНДАЦІЯ ФІНАНСУВАТИ 

ТВАРИННИЦТВО 
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Нацбанк також рекомендує звернути увагу на борошномельні та зернопереробні підприємства, так як 

прибутковість цих напрямків останнім часом зросла. Комерційні банки вже фінансують подібного роду 

клієнтів, хоча дані угоди мають вибірковий характер. 

Боргове навантаження та EBITDA 

 
Активний розвиток сільського господарства позитивно впливає і на суміжні галузі, які постачають свою 

продукцію агровиробникам. Так, НБУ рекомендує звернути увагу на машинобудівників та будівельні 

компанії, які виробляють елеваторне обладнання та будують склади. Адже агрокомпанії дійсно все ще 

відчувають потребу в потужностях для зберігання зерна, а ті потужності, які є в наявності, вимагають 

модернізації. 

В цілому, звіт НБУ сповнений оптимізму в частині фінансування агровиробників. Цей оптимізм 

поділяють комерційні банки, для яких аграрна галузь вже є пріоритетною. Однак таких банків поки не 

багато, а для розкриття всього потенціалу сільського господарства України необхідна більш активна 

участь у фінансуванні всіх без винятку банків. 
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