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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання 

економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на 

розумінні та наданні підтримки органам державного управління  щодо їх реагування на нові 

процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується  на 

інформації, щодо проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для 

порівняння досвіду реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої 

практики і роботи з координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, 

Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, 

Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, 

Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, 

Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. 

Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР. 

www.oecd.org 

 

 

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  

Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті 

прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання 

економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 

Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і у Східній Європі та на 

Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). 

Програма є складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує  Секретаріат з глобальних 

відносин. 

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ СХЕМИ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТУ 

(СГК ) ДЛЯ МСП В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ   

Проект Створення умов для започаткування схеми гарантування кредиту (СГК) для МСП в 

агробізнесі України (проект СГК) виник на базі Стратегії секторної конкурентоспроможності для 

України, в рамках якої ОЕСР визначила сектори економіки України з найбільшим потенціалом 

розвитку та спричинені компетентністю бар’єри, що стримували розвиток цих секторів. В процесі 

цієї роботи агробізнес було визначено важливим сектором, а доступ аграрних МСП до 

фінансування було визначено головним фактором, що стримує розвиток цього сектору.  В рамках 

проекту СГК ОЕСР розроблятиме інструмент для гарантування частини кредитів аграрним МСП, 

що обробляють площу від 100 до 2000 га. Перед розгортанням цієї схеми в країні, її буде 

апробовано на базі пілотного проекту, що охоплює чотири області (Черкаську, Вінницьку, 

Полтавську й Харківську).  Проект розпочав роботу у вересні 2013 року й завершиться у лютому 

2016р.  Всю діяльність проекту фінансує Уряд Швеції. 

www.oecd.org/globalrelations/ukraine-cgs.htm 

 

  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/globalrelations/ukraine-cgs.htm
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РЕЗЮМЕ 

У звіті за результатами попереднього техніко-економічного аналізу проекту були визначені 

первинні характеристики схеми — політичні рішення. У звіті з техніко-економічного аналізу 

проекту були продемонстровані економічні та фінансові можливості реалізації цих характеристик, а 

також надані деякі базові рекомендації щодо вторинних характеристик. У згаданих двох звітах 

увага також приділялася особливостям макроекономічного середовища, в якому діятиме схема — 

макроекономічній нестабільності, регулятивному та правовому середовищу, фінансовому 

становищу комерційних банків та механізмам їх відбору. 

Цей звіт містить детальні рекомендації щодо характеристик схеми та процесів, які 

забезпечуватимуть її роботу. Ці характеристики згруповані за чотирма ключовими категоріями: 

гарантовані продукти; реєстрація та фінансування схеми; управління та персонал; процес надання 

гарантій. Рекомендації щодо характеристик схематично подані на Рисунку 1. 

Рисунок 1. Схема запропонованої СГК   

 

Окрім цього, у звіті надані рекомендації щодо двох процесів, які є важливими для 

функціонування СГК: управління ризиками та моніторингу і оцінки. Очевидно, що основними 

ризиками в рамках СГК будуть: кредитні ризики, ризики контрагента, операційні ризики, ринкові 

ризики та ризики ліквідності. У звіті наведені характеристики цих ризиків та запропонований набір 

інструментів і процедур для їх зниження. Також у контексті моніторингу та оцінки визначені дві 

пріоритетні цілі СГК — стійкість та додана вартість — та запропоновані процедури і показники для 

їх моніторингу та оцінки. Для зазначених цілей рекомендується визначити ряд індикаторів 

ефективності: фінансових — щодо стійкості, та соціально-економічних — щодо доданої вартості. 

Продукти: ОК/О/І 

Реєстрація та фінансування 

Застосування гарантії: 

банки 

У разі дефолту 

Вимога:  

початок відшкодування 

Погашення вимоги 

частинами 

Реалізація предмета застави: 

банки 

Дохід від реалізації: 50/50 

Банківське ТОВ/небанківська 

фінансова установа  

для надання окремих гарантій 

Розмір фонду: 10 млн євро 

Партнери: 2–3 банки 

Критерії: розмір + вид 

д-ті компанії; тип кредиту 

Коефіцієнт покриття: 
50% 

Вартість: 1% авансом + 

2% річних 

Моніторинг та 

оцінка 

Показники стійкості 

Показники доданої вартості 

Стратегія: Наглядова рада (державна/приватна) 

Управління: компактна структура управління (приватна) 

Управління та персонал 
Гарантовані 

продукти 

Оцінка кредиту: 
банки 

Процес надання 

гарантії 
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Ці індикатори мають визначатися донорами, наглядовою радою та/або керівником (або усіма ними 

спільно) після запровадження схеми та регулярно переглядатися у процесі її еволюціонування. 
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ВСТУП 

За результатами попереднього техніко-економічного аналізу проекту були визначені первинні 

характеристики схеми — політичні рішення (див. Вставку 1), а також механізм відбору банків-

партнерів. 

 
Вставка 1. Первинні характеристики запропонованої СГК 

 
• Місія. Місія — сфера застосування СГК, погоджена заінтересованими сторонами. Для запобігання 

можливому конфлікту цілей заінтересованих сторін СГК, вони мають узгодити заяву про місію, яка 
визначатиме політичні цілі СГК. 

• Цілі. Визначення цілей — виявлення окремих груп компаній, яким бракує кредитних ресурсів та які можуть 
отримати вигоди від СГК. Після цього необхідно буде визначити критерії відповідності — характеристики, 
якими має володіти компанія, щоб отримати гарантію, а саме її розмір, кредитоспроможність та інші 
критерії. 

• Типи. Типи СГК стосуються її структури власності. Загалом, розрізняють чотири типи СГК. Також, у рамках 
цієї категорії слід визначити спосіб надання гарантій (індивідуально чи спільно). 

 
Джерело: OECD (2012) and OECD analysis (2015) 

 

У звіті з техніко-економічного аналізу проекту на основі аналізу різних вихідних даних була 

змодельована економічна та фінансова ефективність схеми. Такими вихідними даними були: 

коефіцієнт покриття, комісія, спосіб надання гарантії, термін дії гарантії, капіталізація та правова 

форма (див. Таблицю 1). Моделювання продемонструвало, що схема гарантування кредиту може 

дати відповідні результати, якщо її запровадження супроводжуватиметься додатковими реформами, 

які допоможуть знизити ринкові, операційні та кредитні ризики її функціонування у країні. 

Таблиця 1. Припущення, використані для моделювання 

Коефіцієнт 
покриття 

Комісія Термін Капіталізація 
Правова 
форма 

50 % 1%
1
 По факту 

10 млн € + 
1,5 млн € 

ТОВ 

  

У цьому технічному звіті містяться комплексні рекомендації щодо СГК, націленої на МСП в 

українському агробізнесі. У першу чергу в звіті визначені ризики, до яких чутлива схема, та засоби 

для їх зниження. Після цього увага зосереджується на чотирьох комплексних вторинних 

характеристиках. Насамкінець, наводяться рекомендації щодо механізмів моніторингу та оцінки 

стійкості схеми і доданої вартості, яку вона створює. 

 

Ці рекомендації були представлені та обговорені у ході п’ятого та шостого засідань Технічної 

робочої групи, які відбулися у жовтні 2015 року та лютому 2016 року в Києві. Члени Технічної 

робочої групи, у тому числі представники Уряду та Національного Банку України, надали свої 

висновки за результатами проведеного аналізу та ухвалили пропозиції за проектом. З 22 по 

                                                      
1 Поєднання авансу (з основної суми кредиту) та річних відсотків (з гарантованої суми). Як уже зазначалося в резюме цього звіту, в 
результаті розробки моделі визначення вартості, для підвищення стійкості річна ставка була встановлена на рівні 2%. 
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26 лютого 2016 року ОЕСР проводилися додаткові тренінги щодо наданих рекомендацій та 

принципів управління схемою.  
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1. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

У попередньому техніко-економічному аналізі проекту було визначено, що основним 

економічним призначенням схем гарантування кредитів є розподіл ризиків кредитування певних 

груп клієнтів. Також було встановлено, що у контексті української СГК питання ефективного 

управління ризиками є особливо важливим — як у розрізі її характеристик, так і в розрізі її 

діяльності. Такий висновок був зроблений, виходячи з того, що на СГК в Україні впливають не 

лише типові ризики, характерні для будь-яких фінансових установ, але й додаткові кредитні 

ризики, пов’язані з наданням кредитів більш ризикованому сегменту клієнтів, та моральні ризики, 

пов’язані з участю третіх осіб у кредитних угодах. 

Враховуючи зазначене, високу ризикованість функціонування такої схеми в Україні, а також 

рекомендації щодо компактності структури схеми (розроблені на етапі техніко-економічного 

аналізу проекту), було запропоновано зосередити роботу СГК на управлінні ризиками, а всі 

«адміністративні функції» делегувати банкам-партнерам. Орієнтованість на ризики буде 

невід’ємною характеристикою СГК, і в цьому звіті буде спроектований та представлений 

комплексний набір інструментів і процесів для управління ними. У цьому розділі міститься 

інформація про ризики, які впливають на СГК, а також інструменти для зниження таких ризиків. 

Опис довгострокових механізмів забезпечення стійкості схеми наведений в останньому розділі 

звіту, що присвячений моніторингу та оцінці й визначає стійкість і додану вартість ключовими 

цілями функціонування СГК. Також, з метою зменшення ризиковості СГК, були розроблені 

різноманітні вторинні характеристики схеми, опис яких міститься у відповідних розділах звіту. 

1.1 Чутливість до ризиків 

Ключовими ризиками, які впливають на СГК та на зниженні яких необхідно буде зосередитися 

в першу чергу в процесі її функціонування, є операційні ризики, ризики ліквідності, ринкові ризики 

та ризики контрагента. Кредитні ризики — ще одна група ризиків, які впливають на СГК. 

Незважаючи на суттєвість кредитних ризиків у контексті СГК, з метою раціонального розподілу 

обов’язків та зменшення адміністративних витрат, обов’язки з їх зниження було вирішено частково 

передати банкам-партнерам. Таким чином був збільшений обсяг відповідальності останніх у 

випадку дефолту (на них були покладені обв’язки з реалізації предмета застави, а результати їхньої 

діяльності оцінюються для майбутнього надання гарантій). Нижче наведений огляд різноманітних 

ризиків, дія яких розповсюджується на СГК. 

1.1.1 Кредитні ризики 

Кредитний ризик — ризик дефолту, який виражається у неспроможності позичальника 

здійснювати необхідні платежі. В рамках схеми кредитні ризики розподілятимуться з банками-

партнерами. Кожен банк-партнер буде відповідальним за зниження основного кредитного ризику, 

пов’язаного з його гарантованим кредитним портфелем. Роль СГК у зниженні кредитних ризиків 

обмежуватиметься моніторингом дохідності портфеля та максимальною його диверсифікацією з 

обмеженням ризиків до окремих клієнтів через використання відносно низьких коефіцієнтів 

покриття, в усіх інших питаннях СГК покладатиметься на результати оцінки, проведеної банками-

партнерами. 

Існує низка секторних ризиків, пов’язаних із фінансуванням сільськогосподарської діяльності 

первинного сектора економіки, особливо в Україні. Ці ризики є однією з основних причин низького 

притоку кредитів у сектор (Таблиця 2). У разі підписання кредитного договору, слід також 

враховувати ризик контрагента (між кредитором та позичальником). Цей ризик є високим 
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здебільшого через низький рівень дотримання формальних процедур у діяльності підприємств 

зазначеного типу в Україні. 

 

Таблиця 2. Ризики, пов’язані з фінансуванням агросектора 

Ризики Опис Рівень 

Виробничі Висока мінливість продукції 

 
Ринкові/цінові Ціна на врожай, як правило, невідома 

 
Фінансові Потенційно низькі здатність та/або бажання 

повертати кредити 

 
Ризик добросовісності Часте недотримання формальних процедур, низька 

фінансова грамотність, низький інституційний 
потенціал, мала застава  

Політичні Сектор має стратегічне значення, тобто у його 
роботу часто втручається політика.  

 

Розгорнута характеристика цих ризиків наведена нижче: 

 Виробничі ризики — основний вид ризиків у фінансуванні агробізнесу, який виникає 

внаслідок високої мінливості обсягів продукції — врожаю (наприклад, внаслідок 

несприятливих погодних умов, використання невідповідних виробничих технологій, 

хвороб рослин тощо). Вони можуть призвести до зменшення здатності або цілковитої 

нездатності фермерського господарства виконувати взяті боргові зобов’язання. Якщо 

подібних збитків зазнає значна кількість господарств, ризик набуває системного 

характеру, що призводить до масових дефолтів. Зазвичай такі ризики можна знизити за 

рахунок страхування. Однак, в Україні як ринок сільськогосподарського страхування, так і 

ринок страхування загалом розвинуті недостатньо.
2
  

 Ринковий/ціновий ризик пов’язаний з тим, що ринкові ціни на сільськогосподарську 

продукцію, особливо в Україні, дуже коливаються, внаслідок чого визначити 

спроможність позичальника виплачувати кредит наперед досить важко. Ці ризики 

стосуються здебільшого окремих позичальників, проте фінансові установи, які надають 

підтримку великим групам позичальників у одній сфері діяльності, також опиняються під 

їх загрозою. 

 Фінансовий ризик стосується спроможності позичальника виплачувати кредит і пов’язані 

як з рентабельністю бізнесу, так і з бажанням позичальника платити. У рамках СГК 

фінансовий ризик — ризик того, що позичальник не поверне кошти банку. Специфічні 

проблеми, пов’язані з макроекономічним середовищем в Україні (такі, як висока 

                                                      
2 До 2000 року сільськогосподарське страхування здійснювалося здебільшого компанією «Оранта» — спадкоємицею радянського 
«Госстраху». В процесі економічних змін у країні «Оранта» занепала, а приватні компанії не змогли заповнити утворену нішу. Ні 

фермерські господарства, ні кредитні установи в Україні не вважають страхування надійним інструментом зниження ризиків (фермери, 

як правило, не довіряють страховим компаніям). За оцінками МФК, з 2005 по 2009 рік застрахованими були лише 3% загальної посівної 
площі в Україні. Детальнішу інформацію див. «Business and Finance Consulting» (2012) 
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мінливість інфляції) мають особливе значення у контексті фінансових ризиків. Так з 

2000 року середня інфляція за ІСЦ становила усього лише 11%, проте за цей час вона 

коливалася з менш ніж одного відсотка до більш ніж 25%. Різка зміна рівня інфляції 

протягом терміну кредитування здатна разюче змінити реальний розмір відсоткової 

ставки, а відтак, негативно вплинути на ймовірність повернення боргу. Окрім того, 

коливання інфляції змушують кредиторів бути вкрай обережними при визначенні 

відсоткових ставок. 

 Ризик контрагента. Договори з фермерськими господарствами вважаються дуже 

ризикованими, з огляду на часте недотримання ними формальних процедур, низький 

рівень освіченості та фінансової грамотності, асиметричну інформацію щодо ринків і 

технологій, недостатнє правове регулювання тощо. 

 Політичний ризик — можливість політичного втручання в роботу фінансової установи з 

огляду на стратегічну важливість сектора. 

Велика кількість клієнтів має особливості, характерні саме для сектора агробізнесу. Відтак, 

щоб перевіряти їх на наявність зазначених ризиків, банкам-партнерам необхідно буде здійснити 

інвестиції у спеціальні технології та навчання. Результатом неефективних заходів щодо зниження 

кредитних ризиків можуть стати велика кількість дефолтів, прострочення кредитів, низька додана 

вартість (наприклад, неістотне покращення умов кредитування) та/або низький рівень доходу від 

реалізації предметів застави. 

1.1.2 Ризики контрагента 

Ризики контрагента є підкласом кредитних ризиків, однак у цьому звіті вони розглядаються 

окремо, оскільки гарантування кредитів передбачає участь трьох сторін замість двох. У контексті, 

що розглядається, під ризиками контрагента маються на увазі ризики, джерелом яких є кредитор 

(тобто банк-партнер). 

Ризики контрагента, які можуть стосуватися СГК, включають: 

 Операційний ризик — ризик неефективної роботи внутрішніх систем банку та, як 

наслідок, видачі невідповідного кредиту. Під такими системами у першу чергу мається на 

увазі політика банку щодо оцінки кредитоспроможності клієнтів, його заходи для 

боротьби з шахрайством і корупцією та інші механізми внутрішнього контролю. Ще 

одним ризиком для СГК є банкрутство та ліквідація банка-партнера. 

 Ринковий ризик у цьому контексті полягає у тому, що банки можуть пропонувати на 

цільовому ринку (у цьому випадку — МСП в агробізнесі) кредитні продукти з 

невідповідними характеристиками або за неадекватними цінами, які не будуть 

привабливими для позичальників. 

 Фінансовий ризик — ризик некоректної оцінки банком здатності або бажання 

позичальника повертати кредит. 

 Моральний ризик полягає в тому, що за наявності гарантії умови кредитної оцінки, 

оцінки застави та стягнення є не такими жорсткими, як у випадках, коли гарантія не 

надається, оскільки банк не покриватиме можливих збитків самостійно. Особлива 

чутливість схеми до моральних ризиків полягає в тому, що її операційною валютою буде 

євро і за нею надаватиметься гарантія в розмірі 50% вартості кредиту у євро на момент 
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підписання відповідного кредитного договору. Якщо кредит виданий у гривні, в разі 

падіння курсу гривні сума гарантії може істотно зрости порівняно з сумою, яку 

зобов’язаний повернути клієнт. Це, у свою чергу, може негативно вплинути на мотивацію 

банку проводити належну кредитну оцінку або вживати заходів із відшкодування в разі 

дефолту. 

Результатом неефективної діяльності контрагента може стати велика кількість дефолтів, 

прострочення кредитів, низька додана вартість (наприклад, неістотне покращення умов 

кредитування) та/або низький рівень доходів від кредитних операцій. 

1.1.3 Операційні ризики 

Операційний ризик — ризик зміни вартості внаслідок фактичних збитків, які понесені у 

результаті невідповідності або невиконання внутрішніх процесів та систем, помилок співробітників 

або впливу зовнішніх чинників (у тому числі правові ризики) та відмінні від прогнозованих збитків. 

Операційні ризики відрізняються від інших типів ризиків тим, що вони, як правило, не залежать від 

суб’єкта та не пов’язані з доходами. Підвидами операційних ризиків, дія яких може 

розповсюджуватися на цю схему, є: 

 Ризики, характерні для країни — ризик можливих змін у бізнес-середовищі, таких як 

непередбачене застосування засобів валютного регулювання. 

 Правовий ризик — ризик внесення до українського законодавства змін, які можуть 

негативно відобразитися на динаміці роботи схеми. 

 Політичний ризик — ризик того, що політичні рішення або події в Україні можуть 

негативно відобразитися на динаміці або прибутковості СГК. Ці ризики зростають у 

періоди зміни влади або соціальної нестабільності. 

 Регуляторний ризик — ризик того, що схема не відповідатиме вимогам українських 

регуляторних органів або того, що ці органи з незрозумілих причин на власний розсуд 

встановлять правила діяльності СГК, які заважатимуть виконанню її місії. 

Неефективне зниження операційних ризиків може негативно вплинути на ефективність 

функціонування схеми в цілому. Результатом цього може стати надання гарантій на основі 

особистих інтересів, вихід системи з ладу та/або неспроможність схеми функціонувати в якості 

установи. 

1.1.4 Ризики ліквідності 

У цьому випадку ризики ліквідності стосуються ліквідності фінансування. Це ризик браку 

фінансування або невідповідності обсягів активів та зобов’язань СГК, що може призвести до її 

неспроможності виконувати взяті фінансові зобов’язання у момент їх виникнення — перш за все 

вимог банків-партнерів за гарантіями. Дефіцит ліквідності може виникати внаслідок 

невідповідності резервів, неліквідності інвестицій та/або перевищення очікуваної кількості вимог за 

гарантіями. 

Неефективне зниження ризиків ліквідності може призвести до неспроможності СГК 

виконувати свої платіжні зобов’язання — у встановлений строк або постійно. Це може зашкодити 

репутації схеми, ослабити її позицію в переговорах із банками-партнерами, а також знизити 

вартість гарантій. Найуспішніші банки можуть відмовитися співпрацювати з такою схемою. 
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1.1.5 Ринкові ризики 

Ринковий ризик — це ризик зменшення вартості інвестицій внаслідок коливання ринкових цін. 

Для СГК в Україні, яка отримуватиме фінансування від донорів, особливе значення мають два 

підвиди ринкових ризиків: 

 Валютний ризик — стосується можливих балансових збитків внаслідок коливань курсу 

валют, які змінюють вартість активів та зобов’язань у рамках схеми. 

 Ризик відсоткової ставки — може виникати в ситуаціях, коли невідповідність між 

строками розміщення активів та строками виконання зобов’язань спричиняє 

нестабільність відсоткової ставки, яка знижує доходи СГК. 

Неефективне зниження ринкових ризиків може призвести до зменшення вартості активів та 

зниження рентабельності. 

1.2 Зниження ризиків 

Для забезпечення ефективного зниження зазначених ризиків був розроблений набір зі 

спеціальних п’яти інструментів, які будуть покладені в основу стратегії управління ризиками у 

схемі. Ефективне управління ризиками може стати конкурентною перевагою СГК, особливо з 

урахуванням мінливості умов кредитування в Україні. Окрім цього, ефективне управління 

ризиками є важливим для отримання переваг у контексті репутації, кредитного рейтингу, вартості 

фінансування, розміщення капіталу та цін. Усе це позитивно впливає на рішення банків-партнерів 

та інвесторів щодо надання підтримки схемі. 
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Рисунок 2. Огляд інструментів управління ризиками СГК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: OECD (2016) 

 

Протягом перших 1–2 років функціонування схеми — допоки вона не досягне достатнього 

господарського обороту для придбання спеціального ПЗ — в роботі більшості інструментів 

пропонується використовувати MS Еxcel (окрім інструмента обліку та забезпечення правової 

відповідності, ПЗ для яких буде придбано в Україні). Запровадження та використання зазначених 

інструментів дозволить створити ефективну систему управління СГК, однак слід зауважити, що 

саме лише існування та використання цих інструментів не означатиме, що СГК успішно уникатиме 

усіх ризиків. СГК необхідні будуть кваліфіковані та досвідчені експерти, які за допомогою 

зазначених інструментів постійно аналізуватимуть ризики та керуватимуть процесом гарантування 

кредитів. 

1.2.1 Кредитні ризики та ризики контрагента 

Управління більшістю кредитних ризиків покладається на банків-партнерів схеми. Вони 

відповідатимуть за виконання «адміністративних» обов’язків у рамках СГК, таких як перевірка 

клієнтів та оцінка кредитів. Також вони нестимуть найбільший ризик у випадку дефолту: банки-

партнери за власний рахунок покриватимуть витрати, пов’язані з реалізацією предмета застави, а 

також нестимуть збитки у вигляді невиплачених клієнтом відсотків (оскільки гарантії 

покриватимуть лише основну суму кредиту, а не відсотки). 

Однак, передбачається, що СГК також у певній мірі здійснюватиме управління кредитними 

ризиками. Так, різноманітні характеристики (подібні до тих, що згадані вище), які дозволяють 

знизити кредитний ризик, від початку закладені у схемі. До таких характеристик слід також 

віднести низький коефіцієнт покриття та скориговану на ризик комісію за надання гарантій. Окрім 

цього, були запропоновані два інструменти для перевірки двох контрагентів: інструмент оцінки та 

моніторингу банків-партнерів (призначений для аналізу процедур управління ризиками, які 

Банк СГК 

Політика управління ризиками 

Інструмент збалансування активів і 

пасивів 

Інструмент обліку, оподаткування, 

забезпечення правової відповідності 

1. Перевірка прямих контрагентів (банків): 
Оцінка та моніторинг банків-партнерів 
2. Перевірка непрямих контрагентів (МСП): 
Аналіз фінансових показників та 
порівняльний аналіз 

Кредитний 

Операційний 

Ліквідності 

Ринковий 
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застосовують банки-партнери) та інструмент аналізу фінансових показників і порівняльного аналізу 

(призначений для аналізу достатності капіталу та кредитної історії позичальників. які претендують 

на отримання гарантії). 

Інструмент зниження ризиків №1: Інструмент оцінки та моніторингу банків-партнерів 

Цей інструмент призначений для зниження кредитних ризиків, які передаються схемі від її 

контрагента — банку-кредитора. Інструмент може використовуватися для аналізу моделі ведення 

бізнесу, персоналу та процедур надання кредитів кожного банку-партнера з метою забезпечення 

його відповідності встановленим цілям та запобігання впливу на схему необ’єктивних та 

попереджуваних кредитних ризиків унаслідок співпраці з таким банком. Детальніший опис цього 

інструмента міститься у розділі 2.2. Передбачається, що такий аналіз проводитиметься в якості 

остаточної перевірки господарської діяльності перед укладанням з банком-партнером договору та 

періодично в подальшому (можливо, у спрощеній формі) для перевірки відповідності зазначеним 

критеріям та попередження ризиків, які загрожують СГК. 

Інструмент зниження ризиків №2: Інструмент фінансового та порівняльного аналізу 

Другий інструмент був розроблений для перехресної перевірки позичальників, які 

претендують на отримання гарантії, та забезпечення відповідності їхніх кредитів існуючим цілям 

схеми. Йдеться про інструмент фінансового та порівняльного аналізу, який складається з двох 

компонентів. За допомогою цього інструмента кредитний спеціаліст схеми перш за все перевіряє 

позичальника за критеріями відповідності. Якщо клієнт відповідає таким критеріям, співробітник 

проводить загальний аналіз його фінансових показників. Цей інструмент слугує лише для 

виконання контрольної перевірки: співробітник схеми проводить аналіз на основі інформації, 

наданої банком-кредитором. 

Другий компонент інструмента, який застосовується після того, як здійснений загальний аналіз 

фінансових показників клієнта, у свою чергу розподіляється на три підкомпоненти: перевірка 

ключових фінансових показників (для управління виробничими та ринковими ризиками); 

кількісний аналіз ризиків; якісний аналіз ризиків (два останніх підкомпоненти призначені для 

управління фінансовими ризиками та ризиком контрагента). 

Перший підкомпонент передбачає експрес-перевірку планових доходів клієнта (позичальника) 

протягом строку виплати кредиту, його очікуваних чистих прибутків після сплати податків 

протягом зазначеного строку, а також його доходів за аналогічний попередній період. Окрім цього, 

кредитний спеціаліст СГК оцінює активи та зобов’язання позичальника і умови кредитного 

договору (суму, строк, періодичність платежів, вартість застави). При цьому також враховуються і 

зобов’язання кредитора. 

Другий підкомпонент полягає у розрахунку різних фінансових коефіцієнтів, на основі яких 

можна визначити фінансовий стан клієнта. Зазначені показники допомагають визначити 

кредитоспроможність клієнта на основі його кредитної історії, наявності у нього майна, яке може 

бути заставою, а також співвідношення між очікуваними оборотом, зростанням доходів та обсягом 

активів і загальним обсягом зобов’язань та розміром платежів за кредитом. Ці показники 

розраховуються (кількісні) або оцінюються і отримані оцінки враховуються залежно від питомої 

ваги показника.
3
 Приклад виконання згаданого аналізу поданий у Таблицях 3 і 4. За результатом 

такого аналізу, для отримання кредиту клієнт має отримати оцінку, вищу за 0,60. Це відповідатиме 

                                                      
3 Важливість показника у рамках схеми визначається на основі експертної оцінки. 
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рейтингу «В» за шкалою СГК. Щоб отримати рейтинг «А», клієнт має отримати оцінку, вищу за 

0,80.  

Таблиця 3. Інструмент фінансового та порівняльного аналізу: аналіз ризиків (кількісні показники) 

К
іл

ь
к
іс

н
и

й
 а

н
а

л
із

 

№ 
Фінансові 
показники 

Питома 
вага 

Розрахунок 
(формула) 

Опції Бали Результат Оцінка 

1 
Коефіцієнт поточної 

ліквідності   
5% 

Оборотні активи 

 / короткострокові 

зобов’язання  

≥1 1 

2,58 0,05 
<1 0 

2а 
Коефіцієнт покриття 

оборотом 

25% 

Оборот/ кредитні 

платежі 

≥3 1 
4,79 0,25 

<3 0 

2b 
Коефіцієнт покриття 

прибутком 

Чистий прибуток/ 

кредитні платежі 

<1 0 

0,75 0,00 

≥1 і <1,2 0,3 

≥1,2 і <1,5 0,8 

≥1,5 1 

3 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними коштами 

10% 

(Усього активів - 

Усього 

зобов’язань)/ 

 Усього активів 

<0,5 0 

0,38 0,00 
≥0,5 1 

4 

Відношення 

власного капіталу до 

заборгованості 

10% 

(Усього активів - 

Усього 

зобов’язань)/  

Заборгованість  

<1 0 

2,02 0,10 
≥1 1 

5 
Коефіцієнт покриття 
забезпеченням 

5% 

Вартість 
забезпечення / 
сума 
заборгованості 

≥0 і <0,5 0 

0,53 0,04 
≥0,5 і <1 0,8 

>1 1 

6 Зростання доходів 15 % 
(Доходи П1/ 

Доходи П2) – 1 

≥0 1 

0,10 0,15 ≥-0,25 і <0 0,5 

≤ -0,25 0 

Усього (макс. 70% = 0,70) 70 % 0,59 

 
Таблиця 4. Інструмент фінансового та порівняльного аналізу: аналіз ризиків (якісні показники) 

Я
к
іс

н
и

й
 а

н
а

л
із

 

№  Показник 
Питома 

вага 
Опції Бали Результат Оцінка 

1 

Чи володіє клієнт/ 
власник компанії 
майном, окрім того, 
що надане у заставу? 

5% 

Нерухомість (у тому числі земельні 
ділянки несільськогосподарського 
призначення), транспортні засоби, 
виробниче обладнання 

1 

0 0,00 

Жодного іншого майна 0 

2 Кредитна історія 10% 

прострочення на 0-7 днів / без 
прострочень 

1 

0,8 0,08 
прострочення на 8-30 днів 0,8 

прострочення на 31-90 днів 0,5 
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прострочення на 91-180 днів 0,1 

прострочення більш ніж на 180 днів 0 

3 
Досвід ведення 

бізнесу 
10% 

більш ніж 5 років 1 

0,3 0,03 3-5 років 0,6 

1-3 роки 0,3 

4 Вік клієнта 5% 

24-55 років 1 

0,5 0,03 56-65 років 0,8 

до 24 роки або понад 65 років 0,5 

Усього (макс. 30% = 0,30) 30% 0,14 

Усього (макс. 100% = 1,00) 100 % 0,73 

 

1.2.2 Операційні ризики 

Самі лише залучення технічно грамотного, професійного та етичного персоналу, використання 

відповідних інформаційних систем та належне ведення господарської діяльності уже у певній мірі 

дозволяють знизити операційний ризик. Окрім цього, пропонується інтегрувати в схему систему 

внутрішнього контролю, подібну до тієї, яка передбачена моделлю COSO, та дотримуватися 

рекомендацій, передбачених Політикою управління ризиками проекту (що міститься у Додатку до 

звіту) у поточній діяльності схеми.  

Інструмент зниження ризиків №1: Модель COSO 

Для зниження операційних ризиків рекомендується застосовувати модель внутрішнього 

контролю у будь-якій діяльності у рамках СГК. Модель внутрішнього контролю, яку 

рекомендується застосовувати для таких цілей — модель COSO — стандартна модель, за 

допомогою якої компанії та організації оцінюють свої системи контролю. Модель складається з 

п’яти компонентів, про які мова піде далі та які представлені на Рисунку 3. Ці компоненти можуть 

застосовуватися у будь-яких фінансових установах. 

Рисунок 3. Модель COSO 

 

1. Контрольне середовище: «задає ритм» та демонструє ставлення установи до цілісності та 

етичних цінностей. Факторами контрольного середовища є: незалежність ради директорів 
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від адміністрації та здійснення нею нагляду за роботою системи внутрішнього контролю 

по всій установі; спрямованість установи на залучення. розвиток та утримання 

компетентного персоналу і забезпечення його відповідальності за виконання функцій 

внутрішнього контролю відповідно до цілей організації. 

2. Оцінка ризиків: кожна організація має визначені цілі; необхідно визначити ризики на 

шляху до досягнення цих цілей. Установа має розробити відповідні техніки управління 

ризиками, виявляти та аналізувати зміни, які можуть впливати на систему внутрішнього 

контролю, а також оцінювати можливість здійснення незаконних операцій. 

3. Контрольні заходи: установа розробляє контрольні заходи, які сприяють зниженню 

ризиків та надають їй можливість ефективно працювати з урахуванням її чутливості до 

ризиків. Контрольні заходи реалізуються через політики та процедури. 

4. Інформація і комунікація: установа має використовувати інформацію належної якості 

для забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю. Також вона повинна 

забезпечити внутрішню комунікацію — повідомляти співробітникам про цілі 

внутрішнього контролю та відповідні зобов’язання, та зовнішню комунікацію з питань 

внутрішнього контролю. Відповідно, СГК повинна мати у наявності відповідні ІТ-рішення 

для збору, аналізу та представлення інформації щодо ризиків, які загрожують установі та 

надання управлінню можливості робити обґрунтовані та своєчасні рішення щодо заходів 

внутрішнього контролю. 

5. Моніторингова діяльність: установа повинна проводити разову або безперервну оцінку 

відповідності роботи системи внутрішнього контролю. Проводиться аналіз недоліків 

системи внутрішнього контролю; інформація про виявлені недоліки своєчасно 

повідомляється особам, відповідальним за вжиття коригуючих заходів, у тому числі вищій 

адміністрації та раді директорів — за необхідністю. У випадку СГК, для моніторингу 

стану кожної гарантії та її впливу, на основі додаткових показників, про які йшлося вище, 

має використовуватися ІТ-система. 

Модель COSO визначає інституційний підхід та системну методику для застосування 

належних засобів контролю в СГК. Також використовуватимуться інші технічні інструменти, 

передбачені Політикою управління ризиків, які разом з моделлю COSO допомагатимуть Технічній 

робочій групі управляти інституційними ризиками на етапі становлення СГК. Організаційні 

структури, відповідальні за імплементацію COSO будуть визначені у розділі цього звіту, 

присвяченому управлінню. 

Інструмент зниження ризиків №2:  Політика управління ризиками 

Політика управління ризиками, що міститься в Додатку — ще один інструмент зниження 

операційних ризиків. Згаданий документ має слугувати інструкцією для управлінського персоналу 

схеми при здійсненні комплексних процедур управління ризиками. Політика пропонує 

використовувати систему управління операційними ризиками, яка складається з таких елементів: 

управління та організацію; виявлення та аналіз; моніторинг та звітність; контроль; гнучкість та 

безперервність господарської діяльності. Рекомендовані інструменти виявлення та аналізу 

включають: збір та аналіз даних про внутрішні втрати; збір та аналіз зовнішніх даних; аналіз 

власних систем управління ризиками та контролю; картування процесів господарської діяльності; 

показники ризику та ефективності діяльності; аналіз сценаріїв; оцінку капіталу та порівняльний 

аналіз. Рекомендована звітність про ризики у рамках компоненту «моніторинг та звітність» 

включає: інформацію про порушення декларацій СГК про прийнятний рівень ризику та чутливість 
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до ризиків; детальну інформацію про нещодавні значні події та втрати, а також відповідні зовнішні 

події та будь-який потенційний вплив на СГК та її капітал для покриття операційного ризику. 

Інструмент зниження ризиків №3: Інструмент обліку, оподаткування, забезпечення правової 

відповідності 

Цей інструмент включатиме управлінську інформаційну систему (УІС), яка 

використовуватиметься для моніторингу та аналізу дотримання українського законодавства у 

розрізі податкової та фінансової звітності, вимог щодо ліквідності та управління грошовими 

операціями для фінансових установ. Усі системи, рахунки та документація мають відповідати 

українським регуляторним стандартам. Планується, що вартість такого інструмента складатиме 

15 000-25 000 євро і він має бути придбаний на українському ринку ПЗ шляхом проведення 

публічної конкурсної процедури. Приклад технічного завдання (ТЗ) такої конкурсної процедури 

наведений у Додатку. 

1.2.3 Ризики ліквідності 

Схема має здійснювати ретельний моніторинг свої зобов’язань та забезпечувати наявність 

достатньої кількості активів для їх покриття. Для цього необхідно забезпечити, щоб сума активів 

могла покрити суму зобов’язань (наприклад, шляхом здійснення ретельного аналізу при визначенні 

цільового коефіцієнта левериджу в рамках схеми), а також щоб ліквідні активи могли покрити 

очікувані зобов’язання (це має враховуватися при визначенні об’єктів інвестування). Для сприяння 

виконанню зазначених цілей були розроблені два інструменти. Ці інструменти: інструмент 

збалансування активів і пасивів (ЗАП) та інструмент обліку, оподаткування, забезпечення правової 

відповідності. 

Інструмент зниження ризиків №1: Інструмент ЗАП 

На основі MS Excel рекомендується розробити інструмент для ідентифікації та зниження 

ризиків, пов’язаних з дисбалансом активів і пасивів. Цей інструмент дозволятиме виявляти 

невідповідності та розриви (%) між активами та пасивами та здійснювати аналіз нормативів (у тому 

числі нормативів ліквідності, нормативів відкритої валютної позиції, нормативів забезпеченості 

капіталом та нормативів гарантійного портфеля) в різних валютах, які використовуються схемою та 

загалом. Робота інструмента має відслідковуватися та обговорюватися Комітетом з управління 

активами та пасивами (КУАП) на постійній основі.
4
 Приклад побудови інструмента міститься в 

Додатку, а принцип його використання для зниження валютних ризиків наведений нижче. 

Інструмент зниження ризиків №2: Інструмент обліку, оподаткування, забезпечення правової 

відповідності 

Одним з рекомендованих компонентів інструмента обліку, оподаткування, забезпечення 

правової відповідності є аналіз грошових потоків, який слугуватиме механізмом аналізу ліквідності 

та портфелів. 

1.2.4 Ринкові ризики 

Зниження ринкових ризиків ускладняється з огляду на мінливість макроекономічного 

середовища у країні а також на ймовірну відмінність операційної валюти донорів та валюти 

кредитів, на які надаватимуться гарантії.
5
 Заходи зі зниження ризиків будуть закладені у самій 

                                                      
4 Див. згаданий вище розділ. 

5 Станом на сьогодні МСП дозволяється отримувати банківські кредити у валюті лише якщо вони здійснюють експортні операції. 
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моделі схеми — визначення місцезнаходження фондів схеми. При цьому для зниження ринкових 

ризиків і валютних ризиків зокрема рекомендується використовувати також згадані вище 

інструмент ЗАП та інструменти обліку, оподаткування, забезпечення правової відповідності. 

Інструмент зниження ризиків №1:  Інструмент ЗАП 

Інструмент ЗАП може використовуватися для моніторингу відкритої валютної позиції СГК. 

Відкрита валютна позиція позначає різницю між усіма активами та усіма зобов’язаннями схеми у 

кожній валюті. Відкрита валютна позиція виражається у консолідованій формі як будь-яка 

індексована позиція у валюті, відносно якої вона індексується. Відкрита валютна позиція може бути 

позитивною (довгою) — коли сума активів у певній валюті перевищує суму зобов’язань у тій же 

валюті або негативною (короткою) — коли сума зобов’язань перевищує суму активів. Загальна 

валютна позиція СГК — це сума абсолютної вартості усіх довгих та коротких позицій в усіх 

іноземних валютах (наприклад, в українській гривні та у доларах США, якщо операційною 

валютою СГК обране євро). 

Згідно з рекомендаціями, ліміти відкритої валютної позиції (як для окремих валют, так і 

загалом) мають відслідковуватися та щоквартально визначатися радою директорів СГК. 

Моніторинг відкритої валютної позиції може здійснюватися щоденно заступником керівника СГК, 

обов’язки якого включатимуть управління фінансовими ризиками.
6
 Насамкінець, рекомендується 

проводити щотижневі зустрічі КУАП, на яких прийматимуться рішення щодо використання 

фінансових інструментів для утримання відкритої валютної позиції у межах встановлених лімітів. 

Окрім цього, за потреби КУАП має наділятися повноваженнями зі встановлення жорсткіших лімітів 

за ті, що визначаються радою директорів. Інструмент ЗАП може слугувати основою для 

визначення, обговорення та оперативного управління валютної позиції СГК, як зазначено вище. 

Інструмент зниження ризиків №2:  Інструмент обліку, оподаткування, забезпечення правової 

відповідності 

Одним із рекомендованих компонентів інструмента обліку, оподаткування, забезпечення 

правової відповідності є аналіз грошових потоків, який слугуватиме механізмом аналізу ризиків та 

портфелів.  

                                                      
6 Детальніше це питання буде розглянуте в розділі звіту, присвяченому організації та управлінню. 
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2. ВТОРИННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ГАРАНТОВАНИЙ ПРОДУКТ 

2.1 Гарантовані продукти 

Згідно з пропонованим (загальним) переліком продуктів, наведеним у Таблиці 5, діяльність 

СГК має бути зосереджена, принаймні на початкових етапах її функціонування, на покритті базових 

потреб МСП в оборотному капіталі та інвестиціях. Зазвичай, щоб допомогти МСП ефективно 

використовувати оборотний капітал та інвестиційні грошові потоки, комерційні банки пропонують 

їм кредитні лінії, кредити з погашенням одноразовим платежем, кредити з погашенням у 

розстрочку або комбінації зазначених продуктів (окрім цього, для управління короткостроковими 

розривами ліквідності можуть використовуватися овердрафти). 

Таблиця 5. Пропоновані гарантовані продукти 

Тип Строк Розмір гарантії 

Об’єкт гарантії № 1 — Виробництво: оборотний 
капітал (сировина, дрібне обладнання: сіялки, 
комбайни тощо). 

В сер. 8–10 
міс. 

20 000–60 000 євро 

Об’єкт гарантії № 2 — Обладнання: придбання 
вантажних автомобілів малої вантажності, 
причепів, транспортного обладнання тощо.  

В сер. 18–
20 міс. 

60 000–120 000 євро 

Об’єкт гарантії № 3 — Інвестиції: інвестиційний 
капітал (обладнання: сіялки, комбайни; земельні 
ділянки тощо). 

В сер. 36 
міс. 

80 000–250 000 євро (в 
окремих випадках <500 000 
євро) 

 

Так, рекомендується включити усі зазначені типи кредитів до переліку продуктів, що 

покриваються гарантіями СГК. При цьому, керівництву схеми рекомендується проявляти гнучкість 

під час переговорів щодо типів кредитних договорів, які покриваються гарантією з потенційними 

банками-партнерами. Такі рекомендації надані з огляду на те, що форми кредитних продуктів у 

різних банках істотно відрізняються і змінюються з часом. Відповідно, було б нерозумно 

заздалегідь відносити будь-який тип кредитних договорів до таких, що не покриваються гарантією. 

Гарантія може надаватися на такі типи кредитних договорів, які належним чином задовольняють 

фінансові потреби цільової групи та не піддають банк та/або СГК нестандартним правовим 

ризикам. 

Ідея зосередити діяльність СГК на базових кредитах для фінансування оборотного капіталу та 

інвестиційних кредитах підтверджується нещодавнім дослідженням СГК у країнах Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи, проведеного Віденською ініціативною робочою групою зі 

схем гарантування кредиту. Дослідження показало, що багато схем надають гарантії на 

фінансування оборотного капіталу (94% усіх схем) та інвестиційні кредити (89%). Водночас, частка 

інших гарантованих продуктів, серед яких гарантії, пов’язані з лізингом (42%), гарантії на 

овердрафти (37%), проміжне фінансування (26%) та торгове фінансування (21%),
7
 є меншою. 

Для забезпечення відповідності кредитних продуктів, доступних для МСП сьогодні, у липні 

2015 року було проведене дослідження дев’яти банків, визначених як потенційні партнери. Було 

встановлено, що 88% досліджених банків пропонували кредити на фінансування оборотного 

                                                      
7 ЄІРП (2014 р.) 
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капіталу, а 78% з них — короткострокові інвестиційні кредити (у випадку, що розглядається — на 

придбання обладнання) для цільових груп; інвестиційні кредити були більш рідкісним явищем — 

лише 22% банків пропонували їх цільовій групі.  

Відштовхуючись від результатів дослідження, на поточному етапі можна запропонувати такі 

додаткові характеристики гарантованого продукту: оскільки строк кредитування прямо пов’язаний 

із ризиками (тобто що довшим є цей строк, то більшим є відповідний ризик), СГК на початковому 

етапі своєї діяльності має обмежити строк надання гарантій до 5 років — для великих 

інвестиційних кредитів, до 36 місяців — для кредитів на придбання обладнання та до 18 місяців — 

для кредитів на фінансування оборотного капіталу. За таких умов діяльність СГК загалом 

відповідатиме існуючим принципам роботи українських банків у розрізі максимальних строків 

кредитування МСП в агробізнесі. 

Керівництву СГК рекомендується аналізувати ринок кредитування та коригувати перелік 

відповідних продуктів щонайменше раз на рік. При цьому, мають враховуватися потреби МСП у 

фінансуванні, відповідність кредитних продуктів та потенційні ризики, пов’язані з ними. 

2.2 Партнери 

Як зазначалося в попередньому техніко-економічного аналізі проекту, для початку в рамках 

схеми пропонується налагодити партнерство з 2–3 банками, відібраними на конкурсній основі. 

Перелік та опис рекомендованих критеріїв відбору банків також містяться в попередньому техніко-

економічному аналізі проекту. Процедура відбору складалася з двох етапів: 

1. Етап 1: Початкова перевірка (перевірка відповідності)  кількість банків зменшилася з 

тридцяти чотирьох до сімнадцяти. 

2. Етап 2: Попередній відбір (перевірка релевантності)  з сімнадцяти банків були обрані 

десять. 

 

На першому етапі банки були проаналізовані за такими критеріями: стратегія, діяльність, 

продукція, доля на ринку, відповідність, якість, кредитний рейтинг, нещодавні зміни портфелів, а 

також «негативними» критеріями, такими як надання кредитів пов’язаним сторонам. На другому 

етапі були проведені дослідження та опитування банків, щоб з’ясувати їхню зацікавленість у 

співпраці з СГК, а також їхній досвід у кредитування МСП в агробізнесі. Ці два етапи 

здійснювалися у пілотному режимі з листопада 2014 по січень 2015 року. За їхнім результатом був 

складений перелік з десяти комерційних банків, що діють в Україні. З огляду на поточну 

нестабільність макроекономічного середовища України та хиткість її банківського сектора, перед 

запровадженням схеми її інвесторам доведеться ще раз повторити зазначений процес, доповнивши 

його ще одним завершальним етапом:  
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3. Етап 3: Перевірка господарської діяльності (перевірка якості) 

 

 

На цьому етапі попередньо відібрані банки будуть запрошені до участі у конкурсній процедурі, 

і всі банки, які подадуть заявки на участь, пройдуть ретельну перевірку господарської діяльності. 

Цей процес передбачатиме використання одного з інструментів управління ризиками — оцінки та 

моніторингу банків-партнерів. Цей інструмент ґрунтується на формальній матриці оцінювання, яка 

включає 418 питань у дев’яти ключових категоріях діяльності банків та зосереджується на 

методиках кредитування, кадрових ресурсах, моделі ведення бізнесу та роботі УІС потенційних 

партнерів. Кожна категорія являє собою перелік запитань, на які банки матимуть відповісти у 

процесі опитування. Надані ними відповіді оцінюються за їхньою важливістю у розрізі 

застосування провідних практик кредитування, політик та процедур, підготовки та досвіду 

кредитних спеціалістів тощо. Плановий строк таких перевірок складає від трьох до чотирьох днів. 

За цей час має бути перевірена, як «документальна» (існування прописаних політик), так і 

«практична» (чи справді застосовуються такі практики) діяльність банку. 

Таблиця 6. Інструмент оцінки та моніторингу банків-партнерів 

Категорія оцінювання Документальна Практична Документальна Практична 
Оцінка 
банку 

Прохідний 
бал 

Кредит — маркетинг та 
відбір 

12 20 6,5% 9,9% 72% ТАК 

Кредит — розгляд заяв 23 23 12,5% 11,3% 76% ТАК 

Кредит — Попередня 
оцінка 

17 17 9,2% 8,4% 82% ТАК 

Кредит — андеррайтинг 55 55 29,9% 27,1% 93% ТАК 

Кредит — закриття та 
фінансування 

24 24 13,0% 11,8% 79% ТАК 
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Кредит — моніторинг 23 23 12,5% 11,3% 88% ТАК 

Кадрові ресурси — відбір 
співробітників 

23 16 12,5% 7,9% 94% ТАК 

Управління — модель 
ведення бізнесу 

13 18 0,0% 0,0% 92% ТАК 

ІТ — УІС 7 25 3,8% 12,3% 89% ТАК 

Усього 197 221 100,0% 100,0% 86,4% ТАК 

 

Згідно з рекомендаціями, щоб бути обраним у партнери СГК, заявник має набрати 

щонайменше 70% у кожній категорії (відсоток визначений на основі досвіду кредитування в 

Україні). В результаті мають бути обрані два-три банки. Їхня кількість може зростати у процесі 

розвитку схеми — за наявності відповідних кандидатів. Результати діяльності обраних банків 

мають відстежуватися, а повторні конкурсні процедури — проводитися щорічно. 

2.3 Коефіцієнт покриття 

Коефіцієнт покриття позначає частку кредиту, яка покривається гарантією, а відтак і розподіл 

ризиків між кредитором і гарантом. Як уже зазначалося в техніко-економічному аналізі проекту, 

коефіцієнт покриття має бути таким, щоб заохотити кредитора до надання кредиту, при цьому 

обмежуючи моральні ризики. 

У країнах ОЕСР коефіцієнти покриття зазвичай є вищими за 50%, однак нижчими за 100% 

(OECD, 2013; KPMG, 2011). Проте, більшість схем у країнах ОЕСР є державними. Це дозволяє їм 

витримувати більші кредитні збитки. Зважаючи на новизну схеми (і, відповідно, брак будь-якої 

історії надання гарантій), стан фінансового сектора України та той факт, що портфель схеми 

включатиме кредити лише в одному (ризикованому) секторі, на першому році її функціонування 

рекомендується встановити коефіцієнт покриття у розмірі 50%. Це рішення було ухвалене за 

результатами дослідження альтернативних коефіцієнтів покриття в роботі фінансової моделі, 

розробленої на етапі техніко-економічного аналізу. 

Рисунок 4. Вплив коригування коефіцієнта покриття на загальну прибутковість. 

 

Отже, результати моделювання демонструють, що зменшення коефіцієнта покриття до 40% 

збільшує фінансовий результат СГК за перші п’ять років функціонування до 463 949 євро; у той же 

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

2016 2017 2018 2019 2020

C
h

an
ge

s 
in

 p
ro

fi
t 

o
ve

r 
b

as
e

 r
at

e
 (

m
n

.)
 

Result of adjusting coverage rate up or down 

40% 45% 55% 60% 70%

Результат коригування коефіцієнта покриття у бік збільшення або 
зменшення 

Зм
ін

а 
о

б
ся

гу
 п

р
и

б
ут

ку
 у

 в
ід

н
о

ш
ен

н
і д

о
 

б
аз

о
во

го
 п

о
ка

зн
и

ка
 (

м
л

н
) 



 

 24 

час його збільшення до 70% призводить до збитків, які є на 964 240 євро більшими, ніж за базовим 

сценарієм та які (виходячи з фінансового прогнозу в рамках техніко-економічного аналізу проекту) 

становлять майже 35% стартового капіталу схеми. Тож, попри те що збільшення коефіцієнта 

покриття кредитної гарантії може позитивно вплинути на додану вартість та зацікавленість банків-

партнерів, його негативний вплив на стійкість проекту робить відповідні корективи 

нераціональними. Прибутковість СГК може здаватися менш важливою за цілі проекту щодо 

створення доданої вартості, проте вона є украй необхідною для забезпечення довгострокового 

функціонування СГК. Це особливо важливо в умовах відсутності державних субсидій на покриття 

гарантійних збитків або операційних витрат. 

У процесі розвитку схеми можна буде скоригувати коефіцієнт покриття для окремих груп, з 

якими банки-партнери можуть відмовлятися співпрацювати — якщо для цього існуватимуть істотні 

економічні підстави та якщо буде забезпечена стійкість. Коефіцієнт покриття для таких груп може 

збільшуватися до 70%, проте разом з цим, зважаючи на підвищення ризиків, має збільшуватися і 

плата. Таке рішення має ґрунтуватись на аналізі поточної доданої вартості, яку створює початковий 

коефіцієнт покриття, а також аналізі пропонованої цільової групи і фінансового прогнозу схеми — 

це дозволить упевнитися, що воно дозволяє збільшити кредитування цільової групи, водночас 

забезпечуючи стійкість. 

2.4 Критерії відповідності 

Одним із перших завдань у розробці схеми гарантування кредиту є визначення критеріїв 

відповідності. Саме ці критерії обмежуватимуть надання гарантій і, відповідно, будуть важливим 

інструментом для забезпечення цільового застосування гарантій. Згідно з нормами провідної 

практики, ці критерії не мають бути занадто жорсткими. В інакшому випадку існує ризик того, що 

схема матиме недостатньо диверсифікований портфель ризиків та високий рівень дефолтів або буде 

не здатна досягти відповідного обсягу використання позикових коштів. 

Більшість досліджених схем гарантування кредиту в країнах ОЕСР обмежують доступ до 

гарантій лише розміром компанії, який зазвичай визначається на основі обороту, проте також може 

визначатися за кількістю працівників або залежно від цілей політики. Так, наприклад, Кредитна 

програма 7(a) в США визначає розмір компанії на основі обороту. Виняток становлять виробничі 

компанії, де критерієм є кількість працівників (щоб отримати право користуватися програмою, 

компанія повинна мати до 500 працівників).
8
 При цьому, за деякими схемами відповідність може 

залежати також від географічного розташування, сектора або статі. 

2.4.1 Рекомендації щодо критеріїв відповідності у рамках СГК 

Як і було визначено у заяві про місію СГК, гарантії будуть націлені на малі компанії (розмір 

визначатиметься за площею земельної ділянки, на якій працює компанія — від 100 до 2 000 га) у 

секторі агробізнесу. Результати аналізу, проведеного ОЕСР, встановили, що будь-яка схема має 

спершу бути випробувана у пілотних цільових областях — Черкаській, Вінницькій, Полтавській та 

Харківській. При цьому, з огляду на обмеженість капіталу схеми та істотні перешкоди у 

кредитуванні МСП в агробізнесі, які існують в Україні, схема потребувала чіткіших цілей. 

Так, у рамках аналізу відповідності враховується також розмір компанії за оборотом та інші 

критерії, покликані забезпечити продуктивне використання позикових коштів — досвід роботи 

компанії, її кредитна історія та призначення кредиту (див. Таблицю 7). Такий широкий обсяг 

                                                      
8 Леоне і Венто (2012 р). 
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критеріїв забезпечує зниження операційних витрат та сприяє обмеженню викривлення процесу 

кредитування. 

Таблиця 7. Пропоновані критерії відповідності 

№ Критерії відповідності (Так/Ні) Так/Ні Результат 

Розмір компанії 

1 
Розмір земельної 
ділянки 

100–2000 га? Так Відповідає 

2 Річний оборот 30 000–1 500 000 доларів США Так Відповідає 

Інші характеристики компанії 

3 Тип діяльності 
Більш ніж 75% доходу від 
сільськогосподарської діяльності 

Так Відповідає 

4 Термін існування Не менше двох сезонів/циклів? Так Відповідає 

5 Кредитна історія Позитивна кредитна історія? Так Відповідає 

6 
Місцезнаходження 
позичальника 

Знаходиться у цільових областях? Так Відповідає 

Характеристики кредиту 

7 
Строк 
кредитування 

5 років або менше (інв.); 1,5 року або 
менше (оборотний капітал)? 

Так Відповідає 

8 
Призначення 
кредиту 

Використовуватиметься у господарській 
діяльності? 

Так Відповідає 

Розмір компанії 

На основі техніко-економічного аналізу проекту були розроблені та затверджені два критерії 

для визначення розміру компанії (розмір земельної ділянки та річний оборот). Аналіз 

продемонстрував, що земельні ділянки розміром від 100 до 2 000 гектарів використовуються 

компаніями, які вирощують традиційні та промислові культури, а також займаються розведенням 

худоби (у пропорції 10 голів на гектар). При цьому, для потенційних секторів, таких як рибництво і 

вирощування овочів у теплицях та/або на відкритих територіях, необхідно буде використовувати 

іншу методику. Для підприємств у сільській місцевості, за якими не закріплена конкретна земельна 

ділянка, цей фактор не враховуватиметься і розмір компанії визначатиметься лише на основі 

річного обороту. Відповідний розмір річного обороту був визначений на основі розрахунку 

стандартного обороту компаній, які займаються вирощуванням двох найрозповсюдженіших 

культур: пшениці та соняшника. Було визначено, що приблизний очікуваний оборот фермерських 

господарств, які обробляють земельну ділянку розміром від 100 до 2 000 га, становить від 36 000 до 

720 000 доларів США (для виробників пшениці) або від 71 400 до 1 428 000 доларів США (для 

виробників соняшника). Таким чином, критерієм відповідності у рамках схеми є цільовий оборот у 

розмірі від 30 000 до 1 500 000 доларів США.
9
 

Інші характеристики компанії 

Додаткові критерії відповідності були розроблені, щоб контролювати високий ризик та 

порівняно низький рівень дотримання офіційних процедур деякими компаніями цільового 

сегменту. 

                                                      
9 Розрахунок проведений шляхом множення середнього річного врожаю пшениці (3 т/га) та соняшнику (2,38 т/га у Полтавській обл.) в 

Україні на мінімальні ціни виробника на зазначену продукцію протягом сезону збору врожаю (коли ціни є найнижчими), а саме 120 
доларів США за тону пшениці та 300 доларів США за тону соняшника. 
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По-перше, слід встановити вимогу, згідно з якою, щоб бути відповідною, компанія повинна 

отримувати принаймні 75% доходу від сільськогосподарської діяльності. Ця вимога ґрунтується на 

нормах українського законодавства та положеннях податкового кодексу,
10

 згідно з якими компанія 

вважається сільськогосподарською, лише коли щонайменше 75% її загального доходу надходить 

від реалізації сільськогосподарських товарів або послуг. 

По-друге, щоб бути відповідною, компанія повинна існувати не мене ніж два сезони/ 

виробничих цикли (при цьому для компаній, які займаються тваринництвом, виробничий цикл має 

бути довшим, ніж для тих, які займаються рослинництвом). Цей критерій обмежуватиме 

можливість отримання гарантій новоствореними компаніями. 

По-третє, щоб бути відповідною, компанія повинна мати позитивну кредитну історію. Цей 

критерій обмежуватиме можливість отримання гарантій компаніями, які порушували дисципліну 

повернення кредитів. 

Характеристики кредиту 

Сьогодні більшість фермерських МСП в Україні використовує для фінансування своєї 

господарської діяльності нерозподілений прибуток. Дослідження, проведене у пілотних областях 

проекту, продемонструвало, що фермерські господарства, які працюють на земельних ділянках, 

менших за 500 га, здебільшого є підприємствами сімейного типу — дружини фермерів ведуть 

фінансовий облік, а решта членів родини виконують сезонні польові роботи. Це дослідження також 

показало, що фермерам необхідний доступ до зовнішнього фінансування, і їм більше вдається брати 

кредити як фізичним, аніж як юридичним особам. Таким чином, лінія між особистими та 

господарськими витратами у невеликих фермерських господарствах, як правило, є досить 

розмитою. Саме тому одним із критеріїв відповідності в рамках схеми є отримання кредиту для 

використання його у господарській діяльності. Цей критерій також має на меті покращити показник 

подання офіційної звітності малими фермерськими господарствами, водночас зменшуючи обсяг 

незадекларованих доходів, які могли відкладатися, щоб виплачувати кредити, що бралися 

фізичними особами для використання в господарській діяльності. Окрім цього, був доданий 

критерій, який обумовлює відповідність строків кредитування. Цей критерій розрахований на 

основі стандартного виробничого циклу в Україні та має на меті контролювати гарантування 

кредитів із занадто довгими строками, внаслідок якого схема може піддаватися впливу непомірних 

портфельних ризиків. 

2.5 Визначення вартості гарантії 

Відповідність вартості гарантій, які надаються за схемою, вкрай важлива. Особливо, коли 

йдеться про схеми, які не можуть розраховувати на державні субсидії, а відтак матимуть комісії та 

відсотки за депозитами за основне джерело доходу.
11

 Відтак, цінова політика є вкрай важливою для 

фінансової стабільності схеми. Окрім цього, передбачається, що розмір винагороди за надання 

гарантій прямо впливатиме на додану вартість, яку створюватиме СГК. Якщо винагорода за 

надання гарантії буде занизькою, банки можуть пропонувати їх у першу чергу своїм ВІП-клієнтам, 

які можуть отримати кредит і без гарантії. Якщо винагорода буде зависокою, банки можуть або не 

застосовувати гарантії, або не надавати кредити ризикованим клієнтам взагалі, оскільки додаткові 

витрати зменшують очікуваний обсяг доходу банків за кредитом. Тобто велика комісія за надання 

                                                      
10 Стаття 209 Податкового кодексу України «Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 

також рибальства», пункт 6. 

11 Очікується також, що схема отримуватиме деякий дохід від реалізації предметів застави, однак такий дохід буде низьким і 
непостійним, а його отримання буде відстрочене у часі. 
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гарантії може зробити кредитування під гарантії непривабливим для банків. Відтак, постає питання: 

«Якою є «правильна» вартість гарантії?» 

Оскільки багато СГК отримують державні субсидії, вони зрідка застосовують ринкові моделі 

розрахунку вартості, які враховують усі кредитні ризики за гарантією. Проблем у визначенні 

вартості додає невизначеність витрат схеми. Тобто схема може понести або не понести витрати у 

певний момент часу в майбутньому. Згідно зі звітом Бека та ін. (Beck et al (2008)), лише 21% схем 

гарантування у світі використовують тарифи, скориговані на ризик. Проте найуспішніші з них при 

визначенні вартості своїх послуг орієнтуються саме на ризики, які впливають на схему. 

2.5.1 Базовий визначник вартості 

Як і зазначалося в техніко-економічному аналізі проекту, на початковому етапі 

функціонування схеми пропонується встановити як авансову винагороду, так і щорічну фіксовану 

комісію. Авансова винагорода розраховуватиметься виходячи з суми кредиту. Її пропонований 

розмір становить 1%, проте це значення може коригуватися з урахуванням змінних операційних 

витрат.
12

 Щорічна фіксована комісія (відсоток від гарантованої суми) має бути визначена в 

подальшому. Її розмір має забезпечувати достатню дохідність схеми, зберігаючи її привабливість 

для банків-партнерів. Початковий розрахунок (Рисунок 5) показав, що для забезпечення стійкості 

схеми може бути необхідно підвищити ставку, яка пропонувалася від початку (1%).  

Рисунок 5. Модель розрахунку річної комісії за надання гарантії 

Сума кредиту, покрита гарантією 75 000 
Наявність контргарантії Так 
Вартість зустрічної гарантії 0,5% 
Ставка рефінансування 0% 
Вартість капіталу 0,5% 
Операційні витрати 0,25% 
Рівень кредитного ризику низький 
Вартість кредитних ризиків 0,015 
Рівень операційного ризику дуже низький 
Надбавка за операційний ризик 0,1% 
Норма дохідності 0,5% 

Ставка комісії за надання гарантії 3,35% 
 

Кредитний ризик ЙД, %  Оп. ризик Надбавка 
дуже низький 1%  дуже низький 0,1% 
низький 3%  низький 0,5% 
середній 5%  середній 1,0% 
високий 7%  високий 2,0% 
дуже високий 10%  дуже високий 5,0% 
 

Розрахунок чутливості до ризиків  
Ймовірність дефолту 3% 
Збитки у разі дефолту 37 500 

Очікувані збитки 1 125 

                                                      
12 Ставка може бути вищою для менших компаній з огляду на збільшення операційних витрат. Однак, рекомендується встановити для 
всіх компаній найнижчу фіксовану ставку авансового платежу. 
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Як продемонстровано на Рисунку 5, згідно з проведеними розрахунками, річна комісія повинна 

становити 3,35%. Проте з урахуванням значного розміру та мінливості відсоткових ставок у країні, 

такий її розмір буде непривабливим для банків. Відтак, щоб забезпечити привабливість СГК для 

банків-партнерів та одночасно — її стійкість, протягом першого або перших двох років 

функціонування схеми рекомендується застосовувати максимальну загальноприйняту фіксовану 

ставку в розмірі 2%. 

Також, допоки не буде розроблена вдосконалена модель розрахунку вартості, рекомендується 

час від часу повторювати подібні розрахунки з метою здійснення перехресної перевірки 

коректності цінової політики СГК. Загалом, запропонована модель розрахунку є базовою і надає 

керівництву СГК уявлення про мінімальний розмір комісії, яка має сплачуватися за надання кожної 

гарантії для досягнення схемою необхідного рівня прибутковості.  

2.5.2 Подальше вдосконалення моделі розрахунку вартості 

З часом, після того як схема пропрацює рік або два, для визначення вартості гарантій можна 

буде використовувати більш довершену модель. Модель визначення вартості має ґрунтуватися на 

ризиках та операційних витратах для різних типів підприємств. Проте, щоб уникнути плутанини, не 

слід встановлювати забагато різних ставок. Визначники вартості в різних країнах ОЕСР 

відрізняються. Однак мінімум, на якому ґрунтується розрахунок ринкової ставки, становлять 

витрати та очікувані збитки (тобто, ризики) за гарантією (Вставка 2). В теорії, що меншим є 

підприємство, то більшим має бути авансовий внесок (з огляду на збільшення операційних витрат), 

та що ризикованішим є тип підприємства — що більшою має бути щорічна комісія. На практиці 

ситуація відрізняється: у рамках державних схем менші та ризикованіші підприємства часто 

отримують субсидії на комісію, якщо збільшення обсягу кредитування таких підприємств є 

пріоритетом відповідної схеми. 

 
Вставка 2. Визначники вартості в окремих країнах ОЕСР 

У більшості схем, які діють у країнах ОЕСР, ринкова ставка за гарантією встановлюється на 

рівні, при якому доходи схеми перевищують її витрати, у тому числі вартість ризиків. Багато 

державних схем також надають окремими МСП субсидії на повне або часткове покриття комісії за 

надання гарантії. Такі заходи вживаються з огляду на те, що додаткові (окрім відсоткової ставки) 

витрати для МСП можуть обмежити сферу застосування схеми. Згідно з дослідженням 30 схем, 

проведеним Європейською асоціацією гарантійних фондів у 2012 році, 40% схем надавали субсидії 

окремим групам МСП. 

Наприклад: 

 В Угорщині Сільськогосподарський фонд кредитних гарантій (AVHGA) встановлює комісію, 

розраховуючи ринкову ставку та пропонуючи субсидії на комісію за надання більшості 

гарантій (надаються державою). Цей вид державної допомоги надається здебільшого 

компаніям-виробникам сільськогосподарської продукції (55%), компаніям, які займаються 

виконанням сільськогосподарських робіт, переробкою та маркетингом сільськогосподарської 

продукції (31%). Субсидії не надаються лише 2% компаній, які отримують гарантії. Субсидії 

призначаються за рішенням установи, яка надає гарантію. 

       AVHGA забезпечує, щоб її ринкова комісія перевищувала або дорівнювала вартості ризиків, 

адміністративних витрат та вартості залучення капіталу. Фонд визначає розмір комісії за 

формулою: дефолти (середній % за 10-річний період) мінус відшкодування (середній % за 10-
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річний період) плюс адміністративні витрати, плюс знецінення (середній % за 10-річний 

період) плюс надбавка за ризики 8%4% = 0,32 % — фіксована ставка). Джерелом перших 

трьох показників є бухгалтерські документи, останнього — повідомлення про надання гарантії 

за схемою. 

 У Литві комісія за надання гарантії розраховується з урахуванням призначення кредиту, 

розміру гарантійного покриття, рівня ризиків, строку кредитування, наявності страховки, 

кредитної історії та наявності субсидій або будь-яких спеціальних програм. 

Джерело: AVHGA presentation (2013); Garfondas presentation (2016) 

 

 

В Україні можна взяти за основу цілу низку моделей розрахунку вартості. Один з можливих 

варіантів — розробити модель визначення вартості на основі чистої поточної вартості гарантій. 

Такий розрахунок багато в чому ґрунтуватиметься на припущеннях — таких як імовірність дефолту 

або час, необхідний для реалізації предмета застави. Такі припущення украй важко зробити у 

рамках СГК, особливо в Україні, де фінансовий сектор є менш розвинутим і більш нестійким, ніж у 

багатьох країнах ОЕСР. Однак, якщо кредитні гарантії використовуються банками-партнерами СГК 

для зниження ризиковості кредитів, що видаються фізичним особам, вартість гарантії повинна у 

максимальній мірі залежати від відповідної чутливості до ризиків, і очікувані збитки банка-

кредитора за окремим кредитом є гарною основою для розрахунку відповідної вартості гарантії, 

скоригованої на ризики. 

Варіант №1: Визначення вартості на основі чистої поточної вартості гарантій 

Зазвичай банки розраховують свої очікувані збитки за окремими кредитом на основі трьох 

показників: імовірності дефолту; експозиції при дефолті; збитків у разі дефолту. 

Очікувані збитки    = Ймовірність дефолту × Експозиція при дефолті × Збитки у разі дефолту 
(𝐸𝐿)       =  (𝑃𝐷)                  ×  (𝐸𝐴𝐷)         ×  (𝐿𝐺𝐷) 

 

Як продемонстровано на Рисунку 6, очікувані збитки за поточними кредитними 

зобов’язаннями у розмірі 75 000 євро становлять 3 000 євро, за умови, що ймовірність дефолту 

становить 5%. При цьому лише 20% кредитних зобов’язань підлягають відшкодуванню в разі 

дефолту, тобто збитки в разі дефолту складають 80%. 

Рисунок 6. Розрахунок очікуваних збитків за кредитними зобов’язаннями 

Ймовірність дефолту PD % 0,05 
Експозиція при дефолті EAD сума 75 000,00 
Збитки у разі дефолту LGD % 0,80 

Очікувані збитки EL сума 3 000,00 
(EL=PD  EAD  LGD)    

 

 

Беручи до уваги низку характеристик кредиту, таких як покриття заставою, маржа відсоткової 

ставки (посередницький спред) та покриття гарантією, можна з легкістю порівняти очікуваний 

прибуток або збиток банка-кредитора за обраним кредитом (а) з гарантією та (b) без гарантії. 

Наступний приклад — порівняння розрахунків за двома сценаріями, покриття заставою за якими 

становить 50%, посередницький спред — 4%, покриття гарантією — 50%, а максимальна комісія за 

надання гарантії СГК становить 2,5% від основної суми кредиту. Цей приклад демонструє, що 

підвищувати комісію за надання гарантії недоцільно, оскільки внаслідок цього очікуваний 
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прибуток банку за кредитом буде більшим без гарантії. За цією моделлю гарантія буде вигідна 

банку за двома сценаріями: 

 якщо без застосування гарантії банк зазнає збитків, а із застосуванням гарантії — отримає 

прибутки; 

 якщо очікувані прибутки банку у випадку застосування гарантії є вищими, ніж за її 

відсутності. 
 
 

Рисунок 7. Розрахунок очікуваних збитків за кредитом з та без гарантії 

(а) Ситуація без гарантії 

Коефіцієнт покриття заставою v % 0,50 (0≤v≤1) 
Кредит L сума 75 000,00  

Чиста вартість застави V сума 37 500,00 (0≤v≤L) 
(V = v  L)     
Очікувані збитки за кредитом 
(без гарантії) 

ELwo сума 1 875,00  

(ELwo = PD  (L – V))     
     
Відсоток за кредитом r % 0,20  
Вартість фінансування i % 0,10  

Посередницький спред  % 0,10  
(= r – i)     
     
Очікувані доходи за кредитом  сума 7 500,00  
(= (r – i)  L)     
     
Очікувані прибутки за кредитом 
(без гарантії) 

EPwo сума 5 625,00  

(EPwo = (r – 1)  L – PD  (L – V))     
 

(b) Ситуація з гарантією 

Коефіцієнт покриття с % 0,50 
Вартість (на основну суму) р % 0,0250 
    
Очікувані збитки за кредитом 
(з гарантією) 

ELw сума 0,00 

(ELw = PD  (L  (1 – c) – V))    
    
Очікувані прибутки за кредитом 
(з гарантією) 

EPw сума 5 625,00 

(EPw = (r – 1 – p)  L – PD  L (1 – c – v))    
 

Дві умови, за яких банк вимагатиме застосування гарантії, математично можна виразити таким 

чином: 
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Рисунок 8. Умови застосування гарантії банком 

 (r–1–p) PD(1–c–v) Дельта   
якщо обидві 

умови 
виконані, банк 
обере варіант 

із 
застосуванням 

гарантії 

(r–1–p)≥PD(1–v–c) 0,0750 0,0000 0,0750 якщо 
Дельта≥0 

⇨ гарантова-
ний кредит є 
прибутковим 

 PD p/c Дельта   
PD>p/c 0,0500 0,0500 0,0000 якщо 

Дельта≥0 
прибуток з 
гарантією > 
без гарантії 

 

Варіант №2: Страховий метод 

З точки зору економіки, комісія за надання гарантії еквівалентна премії за страхування банку 

від знецінення певного кредиту. Відтак, вартість надання гарантії може визначатися на основі 

комплексних методів розрахунку, що застосовуються в галузі страхування. 

Варіант №3: Опціонна модель визначення вартості 

По суті, пут-опціон є тотожним кредитній гарантії, оскільки кредитна гарантія надає банку 

право отримати вартість кредиту (або певну її частину у випадку дефолту позичальника). 

Відповідно, прогресивні моделі, які використовуються для розрахунку вартості пут-опціонів (напр., 

модель Блека-Шоулза), в теорії підходять для розрахунку вартості гарантії. 

Варіант №4: Методи кредитного дефолтного свопу 

Ще одним способом визначення базової вартості кредитної гарантії є представлення її у 

вигляді фінансового деривативу, такого як кредитний дефолтний своп (КДС), для якого в багатьох 

випадках існує ліквідний ринок. Відтак, можна використовувати ринкову ціну КДС у якості 

показника для визначення вартості гарантії. З економічної точки зору, «продавець» КДС гарантує 

покупцеві кредитного деривативу компенсувати номінальну вартість кредиту у випадку дефолту. 

Варіант №5: Методи на основі відсоткової ставки 

Ще одним (більш практичним) способом визначення ряду адекватних цін на кредитні гарантії є 

порівняння відсоткових ставок, які комерційні банки застосовують при наданні кредитів 

відповідним клієнтам з та без гарантії третіх осіб. Відсотковий спред, отриманий у результаті — 

максимальна комісія, яку СГК теоретично може стягувати за надання гарантії. Така вартість 

гарантії дозволить гаранту отримувати прибуток від надання гарантії. Однак, на практиці 

обґрунтована вартість гарантії буде нижчою, ніж прибутки, оскільки банк-партнер розраховуватиме 

на те, що отримані від надання гарантії прибутки будуть розподілятися між СГК та банком. 

Висновки 

У рамках перших трьох підходів вартість гарантії визначається шляхом її порівняння з іншими 

фінансовими інструментами, ціну яких можна розрахувати або для яких існує ліквідний ринок, що 

дозволяє швидко визначити поточне цінове котирування відповідного інструменту. Застосовуючи 

такі порівняльні методи, необхідно переконатися, що відповідний інструмент має ті самі 

характеристики, що й гарантія, і що ринок, на якому діє такий інструмент, є достатньо розвинутим і 

функціонує успішно (тобто, що на ньому існує конкуренція, немає викривлень). Лише у такому 

випадку таке порівняння буде об’єктивною основою для визначення вартості. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Default_(finance)
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На менш зрілих фінансових ринках, таких як український, застосування таких методів на 

практиці може бути вкрай ризиковим, особливо на початковому етапі функціонування схеми, коли 

ще немає відповідного досвіду надання гарантій. Недостатній рівень розвитку інших фінансових 

ринків також є істотною перешкодою для застосування деяких методів визначення вартості. З 

огляду на це, на початковому етапі роботи, поки схема напрацьовуватиме досвід, рекомендується 

встановити певну фіксовану комісію за надання гарантії, визначену на основі фінансової моделі 

схеми та відповідного аналізу чутливості. Слід також зазначити, що при визначенні розміру комісії 

мають враховуватися щонайменше кредитні ризики. 

2.6 Коефіцієнт покриття забезпеченням 

Однією з основних причин надання гарантій є те, що вони можуть слугувати замінником 

застави. Однак, навіть за наявності гарантії, банки часто вимагають від позичальника надати певну 

заставу для підтвердження відповідності позичальника та зменшення морального ризику. Це 

стосується, зокрема, і країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Згідно з 

дослідженням Європейської координаційної ініціативи у сфері банківських послуг (ЕВСІ) 2014 

року, 92,5% усіх досліджених банків-партнерів у згаданому регіоні зазначили, що вони 

продовжують вимагати надання застави, навіть за наявності гарантії. Комерційні банки в Україні 

повідомили, що вони не скасують вимог щодо застави, навіть якщо подаватимуть заявки на 

співпрацю зі схемою гарантування кредиту. Відтак, при розробці схеми від самого початку 

передбачалося, що позичальник матиме надати банку певну форму застави. 

Зважаючи на високу ризикованість кредитування в Україні, малоймовірно, що українські 

банки знизять свої вимоги щодо застави до менш ніж 100% суми кредиту. Більш того, у багатьох 

випадках вони вимагатимуть заставу, яка забезпечить співвідношення між кредитом і заставою на 

рівні 125–150%. При цьому, деякі банки допускають можливість поступового зменшення вимог 

щодо застави у процесі співпраці з СГК. У короткостроковому періоді, однак, наявність гарантій 

може лише трохи зменшити розмір застави (орієнтовно на 20–30%). 

Внаслідок цього додана вартість, яку створюватиме схема, може бути трохи нижчою за 

очікувану, проте, водночас із цим, її прибутковість на перших етапах функціонування буде вищою. 

Щоб визначити, яким чином зменшення вимог щодо застави у п’ятирічній перспективі впливатиме 

на стійкість схеми, на основі фінансової моделі схеми було проведено аналіз чутливості. Результати 

цього аналізу подані у Таблиці 8. 

Таблиця 8. Аналіз чутливості до вимог щодо застави (у євро) 

Застава 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 

50 % -11 550 -67 208 -128 455 -197 873 -283 947 -689 033 

75 % -5 775 -33 468 -60 327 -98 936 -141 974 -340 480 

База      - 

125 % 5 775 27 667 60 327 98 936 141 974 334 679 

150 % 11 550 55 334 120 654 197 873 283 947 669 358 

 

Після початку функціонування керівництво схеми має регулярно аналізувати вплив СГК на 

вимоги банків-партнерів щодо застави, та заохочувати їх до збільшення доданої вартості шляхом 

максимального зменшення вимог щодо застави для кожного клієнта, якому надається право 

користуватися СГК.  
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3. ВТОРИННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: РЕЄСТРАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

3.1 Джерело фінансування 

Згідно з рекомендаціями, що містилися у попередньому та основному техніко-економічному 

аналізі проекту, схема мала бути державною/приватною юридичною особою, фінансованою з 

донорських фондів. Це відповідає змісту заяви про місію проекту, в якій зазначено, що схема 

повинна бути незалежною (від державних органів), а її діяльність має регулюватися НБУ (або 

аналогічним регуляторним органом). Враховуючи зазначене, а також обмеженість державних 

коштів та приватних організацій, зацікавлених у фінансуванні схеми, найбільш вірогідно, що в 

Україні схема, принаймні спочатку, фінансуватиметься двосторонніми або багатосторонніми 

донорами. 

Установи, які можуть бути в змозі надати схемі таке фінансування, повинні: 

 Гарно розумітися на розвитку фінансового сектору, бажано — через банківський сектор, та 

проектах небанківської підтримки кредитування; 

 Мати значний досвід роботи в Україні (або сусідніх країнах у регіоні) та/або 

посередницької діяльності у кредитуванні сільського господарства; 

 Бути зацікавленими в Україні та стабілізації економічної і фінансової ситуації в країні 

(бажано — мати досвід у реалізації проектів у країні); та 

 Мати доступ до фондів фінансування та технічної допомоги (це передбачає наявність 

фінансових ресурсів, відповідних процедур для ідентифікації проекту та юридичного 

статусу, який дозволяє отримувати фінансування). 

На основі цих критеріїв у техніко-економічному аналізі проекту було визначено перелік 

донорів «Категорії А» та «Категорії В», до яких можна звернутися за фінансуванням. 

Рекомендується, щоб заходи із залучення фінансування здійснювалися під керівництвом 

державного службовця рівня щонайменше заступника міністра. 

3.2 Тип та обсяг фінансування 

Фінансовий аналіз, проведений у ході техніко-економічного аналізу та подальше опитування 

донорів і спонсорів показали, що для успішного запуску схеми необхідні будуть стартовий капітал 

у розмірі 10 млн євро та технічна допомога у розмірі 1,5 млн євро. Інакше кажучи, очікується, що 

для досягнення планових показників запропонована СГК потребуватиме фінансування в обсязі 

приблизно 11,5 млн євро на п’ять років. Таке фінансування має надаватися єдиним траншем — це 

буде своєрідною гарантією для банків-партнерів та регуляторів відповідності капіталу схеми, а 

також знизить ризик невідповідності обсягу активів та зобов’язань. Винагородою донорів буде 

додана вартість, створена за допомогою схеми (у найпростішій формі — збільшення кількості 

МСП, які отримали кредити) та дивіденди, які почнуть виплачуватися через три роки після початку 

функціонування схеми. 

3.3 Розміщення коштів 

Пропонується, щоб фінансування схеми здійснювалося міжнародними донорами. У зв’язку з 

цим постає питання: де мають бути розміщені кошти? Це також може бути проблемою у розрізі 
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валютних курсів, оскільки планується, що операційна валюта СГК відрізнятиметься від операційної 

валюти інвесторів схеми.
13

 Остаточне рішення в цьому питанні прийматиметься інвесторами-

засновниками схеми та українськими органами державної влади, однак потенційні результати двох 

основних варіантів можна оцінити вже на поточному етапі. Важливими є два фактори: схема 

повинна мати безперешкодний доступ до коштів, щоб виконувати свої гарантійні обов’язки, та 

форма реєстрації схеми має дозволяти їй залучити максимальний обсяг коштів (і, таким чином, 

допомогти більшій кількості бенефіціарів). 

3.3.1 Створення СГК в Україні 

Перший можливий варіант — реєстрація схеми в Україні та створення її фондів у гривні. Це 

означатиме, що інвестори-засновники схеми, конвертуючи свою операційну валюту (євро, долар чи 

іншу) в гривню в момент здійснення інвестицій, приймають ризик інвестування в іноземній валюті, 

характерний для будь-яких іноземних інвестицій в Україні. 

Перевагою цього варіанту є те, операційні витрати при сплаті суми за гарантією на вимогу, 

ймовірно, будуть меншими, оскільки банками-партнерами схеми, ймовірно, будуть українські 

банки або українські підрозділи іноземних банків, і кредити, відповідно, видаватимуться в гривні. 

Відтак, СГК погашатиме вимоги у гривні. Створення фондів у валюті країни усуває потребу 

обмінювати та переказувати гроші при кожному заявленні вимог. Окрім цього, НБУ, як правило, 

забезпечує валютний контроль. Це було продемонстровано кілька разів у кризових ситуаціях. 

Насамкінець, видається, що зареєструвати схему безпосередньо у країні набагато простіше та 

дешевше, ніж за кордоном; при цьому, схемі буде набагато простіше функціонувати з правової 

точки зору. 

Однак, описаний варіант має і недоліки. Одним з найбільш суттєвих недоліків є те, що реальна 

вартість фондів схеми може швидко зменшуватися після їх переведення у гривню. Окрім цього, 

донорів може непокоїти ризик нецільового використання коштів після їх передачі в Україну. При 

цьому, існує також ризик запровадження у майбутньому обмежень на виплату дивідендів за кордон 

іноземним інвесторам. Також, з огляду на існуючий обов’язок з продажу 75% іноземної валюти, 

отриманої юридичними особами у якості доходів з-за кордону, можливості інвестування в рамках 

схеми можуть бути обмеженими. 

3.3.2 Створення СГК за кордоном 

Другий можливий варіант — створення фондів схеми в іноземній валюті (найімовірніше — в 

операційній валюті інвестора-засновника) та її реєстрація в іноземній країні. 

Перевагою цього варіанту є те, що він дозволить розміщувати фонди СГК у більш розвинутому 

та стабільнішому середовищі. Таким чином, інвестори-засновники схеми зможуть зберігати 

інвестовані кошти у своїй операційній валюті, страхуючи себе та схему від потенціальних збитків, 

пов’язаних зі знеціненням місцевої валюти, та інших валютних ризиків. Окрім цього, розміщення 

фондів за межами України захищатиме донорів від наслідків застосування занадто слабкого або 

занадто жорсткого регулювання, високих податків, та/або інших норм та правил, які можуть 

створювати перешкоди для створення та подальшого розвитку схеми. 

Разом з цим, такий варіант має ряд недоліків. За таким сценарієм СГК буде дуже чутливою до 

валютних коливань, а відтак їх необхідно буде ретельно відстежувати валютні ризики та управляти 

ними, щоб захистити інвесторів від непотрібних збитків від валютних операцій. Окрім цього, як 

                                                      
13 Мається на увазі, що інвестором-засновникам схеми, ймовірно, буде міжнародний донор, у той час як МСП в Україні (окрім тих, які 
займаються експортом) за законом можуть отримувати банківські кредити лише у гривні. 
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уже зазначалося, операційні витрати в рамках цього варіанту, ймовірно, будуть високими, що 

вимагатиме значного обсягу гарантійного портфеля та технічної допомоги. Також, значними 

можуть бути юридичні витрати, пов’язані з вибором найбільш підходящої країни та правової форми 

фондів. 

Відтак, необхідно детально обговорити можливі варіанти з донорами та прийняти рішення 

щодо реєстрації та юрисдикційної приналежності СГК. Існує низка прикладів, які демонструють, 

що при реєстрації схеми в іноземній країні дуже важливо враховувати економічне та фінансове 

середовище у загальній перспективі. Стислий опис деяких найбільш підходящих в українському 

контексті прикладів наведений у Вставці 3. 

 
Вставка 3. СГК створені у країнах, відмінних від країни функціонування 

У випадку реєстрації фондів схеми за межами Україні, можна враховувати низку прикладів: 

1. Фонд кредитних гарантій Афганістану (ACGF) 

 ACGF був зареєстрований у вересні 2014 року як фонд, створений згідно з нормами цивільного 

законодавства Німеччини відповідно до §2 Регламенту Фонду Північної Рейн-Вестфалії. 

 Реєстрація СГК як фонду в Німеччині дозволила перенести ризики, характерні для схеми, та 

захистити її від неправомірних дій третіх осіб. Однак, реєстрація та діяльність ACGF у якості 

німецького фонду стала дуже складним завданням, обтяженим низкою бюрократичних 

процедур, що призвело до великих юридичних та операційних витрат. 

2. Європейський палестинський фонд гарантування кредиту (EPCGF) 

 EPCGF зареєстрований у Нідерландах у формі, яка згідно з нормами місцевого законодавства 

зветься «Stichting». «Stichting» згідно зі статтями 285–304 книги другої Цивільного кодексу 

Голландії (Burgerlijk Wetboek) — голландський фонд і юридична особа з обмеженою 

відповідальністю. Установи такого типу не мають учасників і статутного капіталу та 

функціонують у спеціальних цілях. 

 Переваги та недоліки цієї схеми є подібними до тих, які властиві ACGF. Відсутність 

формального власника захищає фонди від нецільового використання. Проте, юридичні та інші 

операційні витрати за нею є досить високими. 

3. Африканський гарантійний фонд (AGF) 

 AGF розпочав свою роботу 2012 року. Фонд знаходиться у спільній власності уряду Данії, 

уряду Іспанії та Африканського банку розвитку (AfDB). Фонд створений на території 

Республіки Маврикій у формі приватного товариства з обмеженою відповідальністю, згідно із 

Законом Республіки Маврикій «Про компанії» 2001 року. Континентальний офіс фонду, де 

базуються його керівництво та працівники, знаходиться в Найробі. 
 

3.4 Реєстрація установи 

У багатьох країнах ОЕСР кредитні гарантії надаються підрозділами міністерств або 

Центрального банку, міжнародними фінансовими організаціями або, як у випадку програми 

Департаменту кредитування розвитку США (DCA), двосторонніми агентства з розвитку. Такі типи 
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схем зазвичай надають гарантії в рамках портфеля на основі кредитного рейтингу державних 

органів або міжнародних фінансових організацій. Таким чином вони надають банкам-партнерам 

упевненість в погашенні вимог та автоматично видають гарантії за всіма кредитами, що 

задовольняють базові критерії відповідності. Такий тип схем, як правило, характеризується низьким 

рівнем адміністративних витрат і є відносно недорогим в імплементації. 

Попри це, українську схему пропонується заснувати у формі юридично-відокремленої 

установи. Незважаючи на простоту імплементації та відносно низькі адміністративні витрати 

описаної вище схеми, юридично-відокремлена установа краще підходить для надання окремих 

гарантій і здатна забезпечити кращий нагляд і контроль за позичальниками, кредити яких вона 

гарантує. На додачу, юридично-відокремлена установа може мати в Україні більше «показове 

значення» і здатна глибше розуміти перешкоди, з якими стикаються МСП у сфері агробізнесу та 

банки, та принцип надання фінансових послуг в українському контексті. 

Якщо схема буде заснована як юридично-відокремлена установа, в першу чергу буде 

необхідно визначити її юридично-правову форму. Юридично-відокремлені схеми гарантування 

кредиту, як правило, створюються у формі фондів або товариств з обмеженою відповідальністю 

(ТОВ). Перевагами створення схеми у формі фонду є податкові пільги та мінімальний зовнішній 

нагляд (наприклад, з боку місцевих регуляторних органів; однак, це може, навпаки, негативно 

вплинути на схему). Незважаючи на це, рекомендується створити схему у формі ТОВ. Це дозволить 

інвесторам-засновникам зберегти права власності на свої кошти і стимулюватиме їх здійснювати 

належний нагляд за схемою. Така форма також підвищуватиме гнучкість схеми в розрізі 

переміщення коштів та обміну валюти. До того ж, це єдина правова форма, яка згідно з позицією 

діючого регулятора, Нацкомфінпослуг, є прийнятною для створення СГК у країні. 

Нацкомфінпослуг пропонується на роль регулятора схеми, оскільки згідно з чинним 

законодавством України, гарантія є фінансовою послугою
14

, а фінансові послуги регулюються 

Нацкомфінпослуг.
15

 Регулювання діяльності схем гарантування кредиту — розповсюджена 

практика в країнах ОЕСР. Лише кілька схем не регулюються. Регулювання необхідне з огляду на 

те, що схеми повинні бути безпечними та мати можливість погашати вимоги, офіційно заявлені 

банками-партнерами (Green, 2003). У деяких випадках регулювання впливає на стабільність 

банківського сектору загалом (залежно від його частки у фінансовій системі), у деяких — на довіру 

банків-партнерів та вартість, яку вони встановлюють, розраховуючи достатність капіталу (це, у 

свою чергу, може впливати на обсяг кредитів, які банки видають під гарантію, а також на умови 

надання таких кредитів). 

При цьому, слід зазначити, що способи регулювання у різних країнах ОЕСР відрізняються. 

Діяльність деяких СГК регулюється державними органами, які зазвичай регулюють діяльність 

фінансових установ, у той час як діяльність інших регламентується спеціальним законодавством. 

Однак, експерти у сфері діяльності СГК (Castellanos, 1997; Green, 2003) погоджуються, що будь-які 

положення, в тому числі спеціальні, якими регулюється діяльність СГК, повинні містити такі п’ять 

компонентів: 

1) вимоги щодо достатності капіталу — для попередження фінансових ризиків;
16

 

2) фонд управління ризиками — для підвищення рівня довіри до схеми; 

                                                      
14 Стаття 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (2002 р.) 

15 Стаття 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (2002 р.) 

16 Як правило, мають бути вищими, ніж у банків-партнерів. Кастелланос та Ґрін (Castellanos (1997) and Green (2003)) пропонують 
встановити показник на рівні 10–20% від вартості виданих гарантій. 
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3) постійна оцінка кредитного портфеля — щоб забезпечити наявність достатнього обсягу 

активів для покриття очікуваних зобов’язань; 

4) обов’язкові стандарти ведення обліку — для зменшення можливості маніпуляції 

рахунками та спрощення процедур перевірки і порівняння; 

5) централізована система інформації про заборгованість — спрощує процедуру перевірки 

позичальників. 

У випадку СГК в Україні, як зазначалося вище, рекомендувалося зареєструвати схему в 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Нацкомфінпослуг) як небанківську фінансову установу (НБФУ) та провести її повну юридичну 

перевірку перед надходженням коштів від донорів. Досвід країн ОЕСР демонструє, що схеми, 

діяльність яких регулюється як діяльність фінансових установ, користуються вищим рівнем довіри 

серед комерційних банків, і банки охочіше співпрацюють з такими схемами. 

3.5 Процедура реєстрації 

Щоб зареєструвати схему як ТОВ та НБФУ і розпочати її діяльність, необхідно буде виконати 

низку спеціальних процедур (Рисунок 9). Ці процедури включають реєстрацію схеми у якості 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань та в офіційному реєстрі фінансових установ Нацкомфінпослуг. Щоб 

розпочати діяльність, також потрібно буде отримати ліцензію Нацкомфінпослуг.  

Рисунок 9. Орієнтовна процедура реєстрації схеми 

 
Джерело: ОЕCD (2016) 

Реєстрація юридичної особи в Державному реєстрі юридичних осіб 

Реєстрація юридичної особи в офіційному реєстрі ФУ Нацкомфінпослуг 

Отримання ліцензії Нацкомфінпослуг на здійснення специфічних видів діяльності

 

Вимоги 

Вимоги 

Вимоги 

 Документи про власника компанії та мету її діяльності 

 Заява про реєстрацію компанії, підписана засновниками 

 Розмір статутного капіталу компанії 

 Ідентифікаційні дані для відкриття банківського рахунку 

 Відповідність системи бухгалтерського обліку вимогам законодавства та 

положенням Нацкомфінпослуг 

 Відповідність досвіду та кваліфікації керівника встановленим вимогам 

 Повний список фінансових послуг, які надаватимуться компанією 

 Наявність документів СГК, якими регулюються процедури та договори про 

надання фінансових послуг 

 Відповідність системи бухгалтерського обліку вимогам законодавства та 

положенням Нацкомфінпослуг 

 Відповідність розміру статутного фонду/капіталу 

 Відповідність кваліфікації директора та головного бухгалтера встановленим 
вимогам 

 Документ про власні/орендовані приміщення, зареєстрований у Державному 

реєстрі юридичних осіб 
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Для отримання ліцензії Нацкомфінпослуг СГК, як установа, має задовольнити такі вимоги: 

1. Заявник має подати усі установчі документи, на основі яких надаватимуться фінансові 

послуги. Для цього необхідно добре розуміти, як діяльність схеми відповідатиме вимогам 

українського законодавства. 

2. Заявник має подати внутрішній документ, яким регулюється порядок надання фінансових 

послуг. Також заявник зобов’язаний подати зразки договорів з клієнтами, складені 

відповідно до вимог законодавства. Такі зразки мають затверджуватися інвесторами-

засновниками схеми. 

3. Заявник має подати документи на підтвердження використання ним системи 

бухгалтерського обліку, яка відповідає вимогам законодавства. 

4. Заявник повинен також надати документи на підтвердження відповідності системи 

бухгалтерського обліку (ПЗ та спеціального технічного обладнання) вимогам 

Нацкомфінпослуг. 

5. Заявник повинен подати документи, які підтверджують наявність статутного фонду/ 

капіталу, оформлені згідно з основними вимогами Нацкомфінпослуг. 

6. Досвід та кваліфікація директора та головного бухгалтера заявника мають відповідати 

професійним вимогам Нацкомфінпослуг, закріпленим у її Розпорядженні від 13 липня 2004 

року № 1590.
17

 Загалом, ці вимоги є стандартними і передбачають наявність вищої освіти, 

щонайменше п’яти років досвіду роботи (у тому числі двох років на керівній посаді), 

відмінної ділової репутації та складання стандартних екзаменів Нацкомфінпослуг. 

7. Заявник також має надати інформацію про умови, в яких надаватимуться гарантії, такі як: 

власні та орендовані приміщення, зареєстровані в українському Державному реєстрі 

юридичних осіб; наявність комп’ютерного обладнання, яке дозволяє виконувати вимоги 

Нацкомфінпослуг щодо звітності, а також наявність засобів комунікації (таких, як телефон, 

інтернет, електронна пошта). 

 

  

                                                      
17 Детальнішу інформацію див. за посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show / z0955-04.  
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4. ВТОРИННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛ 

4.1 Організаційна структура 

Згідно з наданими рекомендаціями, на початкових етапах функціонування схема повинна мати 

компактну організаційну структуру. Професійні та технічно грамотні співробітники, які неухильно 

дотримуються норм професійної етики, можуть управляти поточною діяльністю схеми, у той час як 

наглядова рада та керівник відповідатимуть за визначення стратегічних цілей схеми. Так, наглядова 

рада відповідатиме за стратегічну політику та розширення діяльності схеми, у той час як керівник 

займатиметься бізнес-стратегією та забезпечуватиме виконання схемою стратегічних цілей, 

визначених наглядовою радою. Пропонована організаційна структура схеми проілюстрована на 

Рисунку 10. 

Рисунок 10. Рекомендована організаційна структура 

 

Як зазначалося вище, чисельність персоналу повинна бути мінімальною, щоб забезпечити 

невеликий обсяг постійних витрат. Відтак, дуже важливо, щоб керівництво схеми чітко розподіляло 

функції між залученим персоналом.
18

 Для таких цілей, деякі функції можуть покладатися на одного 

і того ж співробітника. Також пропонується запровадити інститут «робочих комітетів», у яких 

ключові функції СГК, щодо яких необхідно прийняти зважені рішення, можуть обговорюватися 

визначеними співробітниками, які є експертами у відповідних питаннях. 

                                                      
18 Deelen and Molenaar (2004). 
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4.2 Управління  

У рамках схеми пропонується створити дворівневу структуру управління, в якій наглядова 

рада визначатиме цілі схеми, а керівник забезпечуватиме їх досягнення у процесі її діяльності. 

4.2.1. Наглядова рада 

Пропонується покласти на наглядову раду схеми (надалі — рада) обов’язки з визначення 

стратегії та розширення діяльності. Вона надаватиме підтримку при створенні СГК як установи, 

вестиме переговори з регуляторними органами, затверджуватиме ключові політики гарантування 

(такі як рішення щодо коефіцієнта левериджу, коефіцієнта покриття), ухвалюватиме рішення про 

призначення та звільнення керівника схеми та здійснюватиме загальне стратегічне управління, а 

також за потреби надаватиме допомогу та інструкції. 

Рада може складатися з 1–2 представників інвесторів-засновників схеми та 1–2 (загальна 

кількість має бути непарною) представників української влади.
19

 Також до складу ради можна 

включити незалежного представника приватного сектора, який має відповідний професійний досвід 

і гарну репутацію та дотримується норм професійної етики. Такі члени ради можуть відбиратись на 

основі наявних знань у сфері кредитування МСП, фінансування та розвитку агробізнесу, досвіду 

стратегічного управління, обізнаності у питаннях обліку, права, політики та/або співпраці з 

інвесторами
20

 (бажано, щоб член ради володів усіма зазначеними якостями у поєднанні з етичністю 

та професіоналізмом). Такі представники повинні скеровувати діяльність схеми на досягнення 

цілей, визначених її інвесторами-засновниками (через їхніх представників) та контролювати 

дотримання провідних практик. Ця діяльність відбуватиметься за підтримки українського уряду 

(через його представників) та забезпечить тривале функціонування схеми в Україні. У будь-якому 

випадку, остаточне рішення щодо складу ради прийматиметься інвесторами-засновниками схеми. 

Після проведення відбору членів ради, їхні резюме подаються до Нацкомфінпослуг разом із 

бізнес-планом СГК. Це є вимогою для отримання ліцензії Нацкомфінпослуг. Засідання ради можуть 

проводитися двічі на рік для обговорення роботи СГК, затвердження інструкцій, надання допомоги 

в подоланні адміністративних та інших бар’єрів, перевірки відповідності схеми заявленій місії. 

4.2.2 Керівник 

Поточна господарська діяльність схеми може здійснюватися під керівництвом її керівника. На 

керівника пропонується покласти обов’язки із забезпечення відповідності діяльності схеми 

визначеним наглядовою радою цілям, управління співпрацею схеми з банками-партнерами, 

донорами, інвесторами та заінтересованими сторонами, які представляють державу, а також 

забезпечення регулярного моніторингу та оцінювання. Керівник обирається на конкурсній основі. 

При цьому враховуються його технічні знання, лідерські якості та професійна етика. 

4.3 Персонал 

Було доведено
21

, що організаційна структура схеми (яка слугуватиме підтримкою наглядовій 

раді та керівникові) має бути максимально компактною і включати мінімум персоналу, який 

                                                      
19 Бажано, щоб це були представники принаймні кількох урядових установ, співробітники яких входять до Технічної робочої групи, а 
саме: Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та 

Національного банку України. 

20 Deelen and Molenaar (2004). 

21 У попередньому техніко-економічному аналізі проекту. 
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дозволить схемі працювати ефективно. Це дозволить знизити постійні витрати схеми, яка 

функціонуватиме в ризиковому середовищі і, теоретично, сприятиме залученню більш 

кваліфікованих працівників та забезпечуватиме вищу ефективність. 

Фінансовою моделлю, розробленою для проекту, передбачається, що на першому році 

функціонування персонал схеми складатиметься з шести співробітників на таких посадах: 

 Заступник керівника, на якого можуть покладатися обов’язки з моніторингу та 

управління ризиками, які впливають на схему; моніторингу та покращення 

ефективності портфеля схеми; визначення розміру комісії за надання гарантії та 

виявлення інших джерел доходу; розробки процедур обробки заяв на отримання 

гарантії та забезпечення реалізації предмета застави банками. 

 Юрист, на якого покладатимуться обов’язки з документального оформлення 

гарантійних угод; забезпечення належного отримання будь-яких прав, здійснення 

реєстрації та записів щодо будь-яких гарантій; моніторингу за здійсненням банками-

партнерами процедур реалізації предмета застави та розрахунку збитків у разі 

зяавлення вимог. 

 Кредитний спеціаліст, на якого покладатимуться обов’язки з видачі гарантій та 

погашення вимог; моніторингу та оцінки процедур кредитної перевірки, що 

застосовуються кожним банком-партнером — для забезпечення наявності у банків 

належних процедур кредитної перевірки, відповідного досвіду кредитування, 

достатнього капіталу та активів, а також їхньої обачності при видачі кредитів у розрізі 

відповідності таких кредитів цілям схеми. 

 Адміністративний співробітник, який за необхідності надаватиме адміністративну 

підтримку. 

Кількість співробітників на перших трьох посадах протягом п’яти років функціонування схеми 

не зміниться. Водночас із цим, кількість кредитних спеціалістів протягом цього часу може зрости 

до десяти, а кількість адміністративних помічників — до п’яти (див. Таблицю 9). Як і зазначалося у 

техніко-економічному аналізі проекту, передбачається, що один кредитний спеціаліст буде у змозі 

обробляти 200 заявок щорічно. 

Таблиця 9. Орієнтовне розширення штату схеми протягом планового п’ятирічного терміну 
функціонування схеми 

 Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5 

Керівник 1 

Заступник керівника 1 

Юрист 1 

Кредитні спеціалісти 2 3 5 6 10 

Адміністративний 
персонал 

1 2 2 3 4 

 

Окрім цього, передбачається, що схема користуватиметься послугами орієнтовно двох 

додаткових спеціалістів протягом двох тижнів один або два рази на рік. Цими спеціалістами будуть 

місцевий незалежний юрист та міжнародний експерт із СГК, які здійснюватимуть зовнішній 

контроль якості діяльності схеми. Вони надаватимуть свої висновки наглядовій раді для 
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використання при визначенні стратегічної політики та при прийнятті рішень і вжитті заходів у 

рамках розширення діяльності компанії.   

4.3.1 Функціональні структури — робочі комітети 

Для забезпечення стабільної роботи СГК пропонується створити низку робочих комітетів. 

Засідання цих комітетів проводитимуться з визначеною керівником схеми періодичністю з метою 

обговорення ключових робочих питань та надання рекомендацій щодо них. Відповідні рекомендації 

та інформація передаватимуться наглядовій раді схеми та її керівникові, який братиме участь у 

засіданнях усіх комітетів (окрім комітету з контролю якості). Окрема інформація може також 

передаватися наглядовим органам, таким як, наприклад, регулятор схеми. Кожен робочий комітет 

матиме свої специфічні завдання: 

 Комітет з управління — визначатиме, як СГК може працювати у рамках напрямків 

політики, визначених наглядовою радою. Зокрема, він може займатися питаннями 

стратегії ведення бізнесу компанії, відносин з інвесторами, питаннями фінансування 

СГК, загальними підходами до реалізації визначеної радою політики у будь-яких 

сферах, у тому числі моніторингу та управління гарантіями, роботи із заборгованістю 

та управління активами і зобов’язаннями. До складу комітету можуть входити 

керівник та заступник керівника схеми, а також старший кредитний спеціаліст. 

Рекомендується, щоб кількість членів комітету була непарною. 

 Комітет з питань видачі гарантій та партнерства з банками, обов’язки якого 

можуть включати ухвалення заявок нових банків-партнерів та розгляд заяв на 

отримання гарантії у рамках визначеної установою граничної суми (пропонується 

встановити цю суму на рівні, еквівалентному 250 000 євро за кожним кредитом). 

Комітет також може займатися аналізом проблемної заборгованості та процедур виплат 

за гарантіями з метою оновлення політики та внесення до неї змін за потреби. До 

складу комітету можуть входити керівник схеми, член наглядової ради (бажано, щоб 

він мав досвід роботи у фінансовому секторі), старший кредитний спеціаліст та 

юрист. 

 Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) — може займатися аналізом 

строків погашення, а також розривів між строками погашення гарантійних активів та 

відповідних зобов’язань СГК. КУАП повинен забезпечити дбайливе управління 

активами та зобов’язаннями, яке дозволить запобігати негативному впливу коливань 

обмінних курсів на дохідність та прибутковість СГК. До складу комітету можуть 

входити керівник та заступник керівника схеми, а також старший кредитний 

спеціаліст. 

 Комітет з контролю якості СГК буде маленькою та компактною організацією, доходи 

якої не дозволятимуть утримувати власний відділ внутрішнього аудиту. Однак, 

наглядова рада та технічна робоча група повинні мати достатню інформацію для 

прийняття рішень щодо стратегії та напрямків діяльності організації. Для таких цілей 

раді пропонується прийняти рішення про створення комітету контролю якості у складі 

закордонного експерта із СГК та місцевого юриста. Завданням комітету буде 

проведення щоквартального незалежного аналізу роботи та ефективності СГК перед 

кожним засіданням ради. Так, заходи з контролю якості проводитимуться 

щоквартально — перед кожним засіданням ради, і полягатимуть в однотижневому 

моніторингу на місці, однотижневому віддаленому моніторингу та перевірці 

дотримання визначених процедур. Звіт за результатами контролю подаватиметься раді.  
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5. ВТОРИННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПРОЦЕС НАДАННЯ ГАРАНТІЙ 

Дуже важливо визначити внутрішні процеси схеми, оскільки саме вони забезпечуватимуть 

професійність функціонування СГК і сприятимуть створенню доданої вартості й забезпеченню 

стійкості. Внутрішні процеси СГК відрізняються за типом і формою та включають основні процеси 

(такі як розгляд заяв на отримання гарантії) та спеціальних процедур (таких як виплата гарантії). 

Повна ілюстрація пропонованих процедур у рамках схеми — від заяви до виплати — міститься на 

Рисунку 11. Наведені процедури детально розглядатимуться в цьому розділі. 

5.1 Надання гарантії 

5.1.1 Заява 

Рекомендується запровадити порядок подання заяв за фактом. У рамках такого порядку, 

банки-партнери схеми подають заяву на отримання гарантії після отримання заяви на отримання 

кредиту від позичальника, який відповідає встановленим вимогам.
22

 Такий порядок подання заяв 

рекомендований з огляду на те, що він сприяє зниженню моральних ризиків з боку позичальника. 

Застосування такого порядку також є доцільним з огляду на рекомендовану компактність структури 

організації, яка передбачає тісну співпрацю та чіткий розподіл обов’язків з банками-партнерами. 

Відповідно, є сенс у тому, щоб саме банки подавали заяви на отримання гарантії, оскільки вони 

проводять основну оцінку. 

5.1.2 Оцінка 

Після того, як до СГК надходить заява на отримання гарантії, рекомендується, щоб її кредитні 

спеціалісти проводили загальну перевірку відповідності позичальника встановленим критеріям та 

загальну перевірку фінансових показників позичальника (детальну інформацію щодо таких 

перевірок див. у розділі 2.2.1 цього звіту). Після цього проводиться перевірка загальної інформації 

про роботу банка-партнера, щоб переконатися, що він застосовує відповідні процедури управління 

ризиками. Якщо позичальник задовольняє зазначені критерії, ухвалюється рішення про надання 

гарантії. Увесь процес розгляду однієї заяви має тривати щонайбільше 2–3 дні. Такий розгляд 

здійснюватиметься на основі інформації, наданої відповідним банком-партнером. 

Гарантії, сума яких перевищує встановлений ліміт  

Рекомендується встановити граничний розмір кредиту, у разі перевищення якого надання 

гарантії потребуватиме спеціального дозволу. Такий ліміт рекомендується встановити на рівні 

250 000 євро для одного кредиту. Як варіант, таким лімітом може бути сума, яка дорівнює 1–2% 

капіталу СГК. Це дозволить зменшити ризики схеми, пов’язані з окремими клієнтами, 

використовувати капітал схеми у спосіб, який максимізує охоплення клієнтів, а також захистити 

СГК і банки від перевищення службових повноважень або недбалості у процесі аналізу ризиків 

банками. 

                                                      
22 Відрізняються від попередніх заявок, які сам позичальник подає схемі перед поданням заяви про отримання кредиту до банку. 
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5.2 Погашення вимог 

5.2.1 Вимога 

Незалежно від того, наскільки ретельним буде процес аналізу ризиків, певна частина 

позичальників не виконуватиме своїх зобов’язань з повернення кредитів. Як зазначалося у техніко-

економічному аналізі, за умови застосування відповідних механізмів очікується, що рівень дефолтів 

буде меншим за 5%
23

 від загального портфеля. У таких випадках банк-кредитор вимагатиме 

гарантовану суму від СГК. Тобто, у разі дефолту позичальника, банк-кредитор має право вимагати 

від СГК сплатити суму за наданою гарантією. У цьому контексті дуже велике значення мають 

умови договору між банком і СГК, якими визначено, коли та в які строки відбувається погашення. 

СГК має належним чином заохочувати банк вести переговори з позичальником (наприклад, для 

зміни порядку виплат за кредитом), замість того, щоб одразу заявляти вимоги за гарантією. 

Зазначені умови дозволяють вирішити проблеми із забезпеченням договорів в Україні. 

Тобто, пропонується, щоб банк-партнер повідомляв СГК про порушення клієнтом порядку 

повернення кредиту і міг заявляти вимогу лише після подання позову проти клієнта та початку 

процесу реалізації предмета застави. Перед реалізацією банк має спробувати застосувати інші 

методи для вирішення проблеми. 

5.2.2. Виплата 

Ретельний аналіз систем заохочення також має істотне значення у контексті виплати гарантій. 

Правилами виплати має визначатися, коли, за яких умов та у який спосіб погашаються вимоги. Для 

забезпечення довіри між сторонами такі правила мають бути чіткими та логічними. 

Більшість зазначених умов залежить від ефективності роботи судової системи у країні. У 

країнах, де система судочинства працює ефективно, СГК у більшості випадків погашує вимоги за 

гарантіями після закінчення судових процедур, покриваючи збитки. Прикладом таких країн є 

Франція, Канада, США (World Bank, 2010). У країнах, де система судочинства працює менш 

ефективно, така процедура може бути занадто довгою та дорогою, а відтак, непривабливою для 

банків-партнерів (World Bank, 2010). Як зазначалося у попередньому техніко-економічному аналізі 

проекту, в Україні потенціал виконання договорів є слабким у порівнянні з середнім показником 68 

заможних країн ОЕСР (за цим показником Україна знаходиться на 98 місці зі 189 згідно з 

рейтингом «Ведення бізнесу» Світового банку). Ефективність судової системи у подоланні 

неплатоспроможності також є низькою (Таблиця 12). Це може поставити під загрозу процес 

заявлення вимог та негативно сплинути на привабливість схеми для банків. 

З огляду на це, датою відліку в процесі пропонується встановити дату пропуску чергового 

платежу. Сума за вимогою сплачується лише через фіксовану кількість днів після такої дати, за 

наявності підтвердження вжиття банком відповідних заходів зі стягнення заборгованості. 

Аналогічний порядок у роботі СГК використовується в інших країнах із недостатньо розвинутим 

фінансовим та судовим середовищем, таких як країни Близького Сходу та Північної Африки, де 

більшість схем гарантування передбачають можливість погашення вимог до закінчення судового 

розгляду (World Bank, 2010)
24

. Строки виплати, які відраховуються від зазначеної події, істотно 

відрізняються у різних СГК, однак найбільш загальний строк між датою відліку та моментом 

виплати становить три місяці або дев’яносто днів (Graham Bannock and Partners, 1997). 

                                                      
23 На основі аналізу, проведеного Левицьким (Levitsky, 1997) 

24 Ідеться про такі дев’ять країн: Ірак, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Туніс та ОАЕ. 
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Такі правила погашення є більш привабливими для банків, які працюють у країнах зі слабкими 

системами судочинства, проте, водночас, вони можуть підвищувати моральні ризики. Упевненість 

банку в негайній виплаті коштів за гарантією навряд чи заохочуватиме його вести переговори з 

клієнтом, який порушує договірні зобов’язання, або здійснювати повний ряд юридичних процедур 

для реалізації предмета застави.
25

 СГК, які працюють у таких умовах, випробовують різні способи 

збереження привабливості гарантій, одночасно заохочуючи банки проводити належні процедури 

для стягнення заборгованості. Наприклад, у Сирії до завершення відповідного провадження вимоги 

за гарантіями розміщуються на спеціальних цільових рахунках у банках. У Лівані та ОАЕ основний 

обов’язок із реалізації предмета застави покладається на гарантодавця (World Bank, 2010). 

Однак одним із найрозповсюдженіших підходів у вирішенні цього питання є запровадження 

виплат у розстрочку. Таку практику застосовують, для прикладу, в Тунісі й Марокко, і планують 

застосовувати в Україні. У рамках цього підходу виплати здійснюються кількома траншами у 

розмірі фіксованої частки загальної суми гарантії. В теорії, такий підхід повинен бути привабливим 

для банків-партнерів, оскільки він гарантує їм негайний початок виплат, водночас заохочуючи їх 

вживати усіх можливих заходів для стягнення заборгованості (за рахунок того, що вся сума не 

сплачується одразу).
26

 Ефективність цього підходу ще не була достатньо доведена на практиці, 

проте він досить часто застосовується, коли гарантійні виплати мають дві конкуруючі цілі, і 

видається придатним для України. 

Ще одним важливим питанням є кількість днів між датою відліку та датою здійснення виплат. 

Пропонується, щоб СГК виплачувала 50% суми заборгованості за кредитом протягом 61–91 дня
27

 з 

дати відліку (тобто, дати пропуску чергового платежу), за умови, що банк ужив усіх відповідних 

заходів для стягнення заборгованості. Решта основної суми кредиту виплачуватиметься через 180 

днів, у разі виконання тих самих умов (Таблиця 10). 

Таблиця 10. Схема виплат за гарантією 

Кількість днів 1–30 31–60 61–90 90–180 

Виплата банку основної суми за гарантією 0% 0% 50% 50% 

В основу такої схеми виплат покладена оцінка впливу простроченої заборгованості на резерв 

на покриття кредитних збитків за наявності та за відсутності гарантії. На початковому етапі 

заборгованість (протягом перших 2–3 місяців або 90 днів з моменту її виникнення) істотно не 

впливає на обсяг витрат з резерву на покриття кредитних збитків. Однак, через 2–3 місяці такі 

витрати (тобто витрати банку) істотно зростають. З огляду на це, ймовірно, що банки-партнери 

будуть зацікавлені у використанні схеми, яка зможе сплатити їм гарантовану суму протягом 90–180 

днів з моменту прострочення заборгованості. Такий сценарій є сприятливішим за той, що діє у 

згаданих країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також Марокко і Тунісі, де решта суми 

вплачується лише після завершення відповідного провадження. Зазначені умови дозволяють 

вирішити проблеми надмірної затягнутості судових процедур в Україні та новизни схеми. Ці умови 

можуть змінюватися з набуттям схемою досвіду або покращенням умов її діяльності. 

                                                      
25 Це також є аргументом для застосування низького коефіцієнта покриття. 

26 Цей підхід також певною мірою розширює можливості позичальників, надаючи їм певного додаткового часу для повернення 

заборгованості. 

27 Точний строк має визначатися керівництвом схеми та банками-партнерами у процесі переговорів щодо договору про надання гарантії. 
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5.2.3. Погашення заборгованості 

СГК рекомендується делегувати обов’язок з реалізації предмета застави банку-партнеру. При 

цьому, дохід від реалізації заставного майна має розподілятися порівну. Подолання 

неплатоспроможності в Україні — складний процес. Для схеми буде занадто затратно вживати 

заходів з реалізації предмета застави разом з банками-партнерами або замість них 

(див. Таблицю 11). 

Таблиця 11. Подолання неплатоспроможності в Україні 

Країна 
Коефіцієнт погашення боргу 

(центів на 1 долар) 
Час 

(роки) 

Україна 8,3 2,9 

Заможні країни ОЕСР 72,3 1,7 

Аналогічні країни в регіоні 

Білорусь 37,6 3 

Польща 58,3 3 

Росія 41,7 2 

Джерело: World Bank Doing Business (2015) 

Виходячи з досвіду кредитування в Україні, було визначено, що дохід від погашення боргу, 

який отримуватиме схема, становитиме 20% від суми за гарантією. Цей показник свідомо 

занижений, зважаючи на несприятливість умов діяльності, продемонстровану показниками 

Світового банку, що наведені вище. При цьому, банк має надати СГК інформацію про всі заходи, 

які вживаються ним у процесі погашення заборгованості. Результати діяльності банку в розрізі 

погашення заборгованості враховуватимуться при визначенні цін та перегляді договірних умов. 

5.3 Резюме процедур надання гарантії 

Резюме внутрішніх процесів, які використовуватимуться для надання та випуску гарантій, із 

розмежуванням обов’язків, які виконуватимуться банками та СГК, представлене на Рисунку 11. 
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Рисунок 11. Внутрішні процеси — аналіз заяв та видача гарантій 

Джерело: IPC (бузковим кольором відмічені процеси, пов’язані з підготовкою та підписанням офіційних документів).  

СГК 

Банк 

СГК 

Банк 

СГК/ 

Банк: 

СГК проводить 

ринковий аналіз, 

перевіряє попит 

СГК обирає банки-

партнери через 

конкурсну процедуру з 

обмеженою участю 

СГК перевіряє 

діяльність та процеси 

управління ризиками 

банків-заявників 

За наявності 

відповідного 

кандидата, СГК та 

банк(и) підписують 

договір 

Потенційні 

позичальники подають 

заяви на отримання 

кредитів до банку-

партнера 

Банк оцінює заявку, 

користуючись власними 

процедурами 

(попередньо 

затверджені) 

Банк перевіряє клієнта 

на відповідність 

критеріям для 

отримання гарантії 

Банк ухвалює 

кандидатуру клієнта і 

надсилає його 

кредитну справу до 

СГК 

СГК проводить 

загальну перевірку 

кредитної справи 

клієнта 

У разі його 

відповідності (в. т. ч. 

ризик-критеріям), 

ухвалюється рішення 

про надання гарантії 

Якщо сума гарантії 

перевищує 

встановлений ліміт, 

необхідний дозвіл 

керівництва СГК 

СГК готує гарантійні 

документи, які 

підписуються обома 

сторонами 

Банк-партнер підписує 

з клієнтом договір і 

складає графік 

платежів за кредитом 

Банк стягує з клієнта 

авансовий внесок і 

передає його СГК 

Клієнту видається 

кредит, зменшений на 

суму комісії 

Моніторинг кредиту 

здійснюється протягом 

усього терміну 

погашення, СГК 

надаються щомісячні 

звіти та щорічна комісія 

У разі порушення 

клієнтом графіку 

платежів, банк 

інформує про це СГК 

Банк-подає позов 

проти клієнта та 

розпочинає процес 

реалізації предмета 

застави 

СГК передає банку 

погоджену суму на 

покриття ризиків 

Банк і клієнт порівну 

розподіляють дохід від 

реалізації предмета 

застави 



 

 48 

6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА 

Механізми моніторингу та оцінки істотно впливають на якість політики і мають створюватися 

заздалегідь — у ході розробки політики, а не лише після початку діяльності установи, як це часто 

відбувається. Навіть найбільш грамотно розроблена політика може зазнавати невдач, проте 

застосування ефективних механізмів моніторингу та оцінки може або запобігти таким невдачам, 

або зменшити їхні наслідки. Ці механізми здатні також допомогти уникнути невдач, оскільки 

створюють можливості для реагування та вжиття коригуючих засобів у процесі діяльності. 

6.1 Додана вартість, стійкість та політичні важелі 

6.1.1 Цілі СГК: додана вартість та стійкість 

Як і зазначалося в техніко-економічному аналізі проекту, двома основними цілями СГК є 

створення доданої вартості та досягнення стабільності, передбачених заявою про місію проекту. 

Додана вартість складається з двох компонентів: фінансової доданої вартості — збільшення обсягу 

кредитування (та умов кредитування) цільової групи МСП в результаті діяльності схеми; та 

економічна додана вартість — вплив розширення доступу до фінансування на загальне економічне 

благополуччя. Загалом, це передбачає збільшення рівня продажу, працевлаштування, інвестицій та 

інновацій в МСП, яким надаватиметься підтримка, або підвищення конкуренції та зростання — на 

макрорівні. Стійкість — це здатність СГК покривати свої витрати, водночас збільшуючи доходи за 

рахунок надання гарантій цільовій групі. Для успішної роботи схема гарантування кредиту повинна 

досягати обох зазначених цілей одночасно. Схема, яка не досягає жодної з цілей або досягає лише 

однієї з них, наражається на ризики, такі як викривлення ринкового середовища, значні збитки 

банків-партнерів та припинення діяльності схеми (в разі браку стійкості) та значні альтернативні 

витрати коштів, які б могли бути застосовані для інших цілей (у разі браку доданої вартості).
28

 

6.1.2 Політичні важелі впливу на стійкість та додану вартість 

Існує кілька політичних важелів, які можуть використовуватися з метою збільшення стійкості 

зі зменшенням доданої вартості або навпаки. Серед таких важелів коефіцієнт левериджу та 

коефіцієнт покриття. Загалом, коефіцієнт покриття встановлює розмір ризику схеми, пов’язаного з 

кожним окремим клієнтом, у той час як коефіцієнт левериджу визначає рівень ризику збитків у її 

загальному портфелі та постійних витратах. 

6.1.2.1 Коефіцієнт левериджу 

Коефіцієнт левериджу схеми — це відношення між портфелем її гарантій та розміром її 

фондів. Такий ефект мультиплікатора є однією з найістотніших переваг кредитної схеми — завдяки 

ефекту левериджу, сфера її охоплення може бути значно ширшою, ніж в інших інструментів 

політики. При цьому, слід дбайливо підтримувати баланс між левериджем і довірою до схеми, 

забезпечуючи її стійкість. Левицький (Levitsky (1997)) вважає нормою п’ятикратне перевищення 

коефіцієнтом левериджу розміру фондів схеми через п’ять років її функціонування, та щонайбільше 

десятикратне — через сім років — залежно від прийнятного рівня ризику та за умови, що кількість 

вимог за гарантіями не є занадто великою. Аналіз СГК у світі продемонстрував, що на коефіцієнт 

левериджу впливає також розмір схеми. Так, більші схеми (тобто схеми, обсяг гарантій яких 

перевищує 100 мільйонів євро) мають значно вищий коефіцієнт левериджу, ніж менші схеми. 

                                                      
28 Це стосується і занизького коефіцієнта левериджу 
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Відштовхуючись від такої провідної світової практики, різні значення коефіцієнта левериджу 

були випробувані у фінансовій моделі. Враховуючи труднощі у фінансовому середовищі України, 

новизну схеми та її націленість на єдиний ризиковий сектор, протягом першого року її 

функціонування рекомендується встановити досить консервативний розмір коефіцієнта. На основі 

моделювання для першого року пропонується встановити коефіцієнт на рівні 1,5 та поступово (до 

п’ятого року її діяльності) збільшувати його до 5. 

При цьому слід зазначити, що показник левериджу повністю контролюється СГК. СГК 

самостійно визначає цільове значення коефіцієнта левериджу та укладає домовленості з банками-

партнерами для забезпечення обсягу кредитів, який дозволяє досягти такого цільового значення. У 

ході виплати кредитів та в разі їх прострочення СГК може постійно коригувати встановлений 

коефіцієнт левериджу залежно від ситуації, враховуючи при цьому, необхідність забезпечення 

стійкості та не виходячи за рамки договірних зобов’язань із банками-партнерами й не ставлячи під 

загрозу відносини з ними. Таким чином, коефіцієнт левериджу буде відношенням цілей СГК до її 

капіталу та слугуватиме для визначення можливих збитків схеми за кредитами і очікувань банків-

партнерів щодо платоспроможності схеми в майбутньому на основі їхніх прогнозів щодо збитків за 

кредитами. 

6.1.2.2 Коефіцієнт покриття 

Частка кредиту, гарантована СГК, демонструє обсяг зобов’язань, які СГК готова взяти на себе 

в разі дефолту. Коефіцієнт покриття є важливою характеристикою схеми, оскільки він має бути 

таким, щоб обмежувати моральні ризики, при цьому заохочуючи банки до співпраці. Зависокий 

коефіцієнт покриття може призвести до великої кількості дефолтів, що може поставити під загрозу 

стійкість схеми; занизький коефіцієнт покриття може не забезпечити достатній обсяг нових 

кредитів. Коригуючи розмір коефіцієнта покриття, СГК може збільшувати стійкість або додану 

вартість. Схема також може встановлювати різні коефіцієнти покриття — підвищуючи або 

знижуючи його розмір для певних груп позичальників у процесі своєї діяльності, якщо це 

належним чином обґрунтовується у розрізі збільшення доданої вартості (так, коефіцієнт покриття 

може збільшуватися до 70% для МСП, яким особливо бракує доступу до кредитних ресурсів) або 

підвищення стійкості. 

6.2 Моніторинг 

Для здійснення моніторингу стійкості схеми та доданої вартості, яку вона створює, необхідно 

від самого початку визначити показники ефективності її діяльності. Моніторинг та оцінка таких 

показників здійснюватимуться на постійній основі. Це дозволить керівництву схеми (її наглядовій 

раді та дирекції) аналізувати діяльність схеми у розрізі досягнення нею встановлених цілей, а також 

відслідковувати динаміку її розвитку. Такі показники — важлива складова процесу прийняття 

рішень та вжиття коригуючих дій (Deelen and Molenaar, 2004). 

У зв’язку з цим, особливо з розширенням сфери діяльності схеми, буде необхідно вести 

систему зберігання даних для накопичення, відслідковування та пошуку значних обсягів даних. 

Така система має дозволяти відслідковувати ключові показники, зазначені вище, такі як кількість та 

обсяг наданих гарантій, терміни їхньої дії, інформація про клієнтів (наприклад, назви компаній) та 

відсоток вимог за гарантіями. Система повинна мати зручний інтерфейс і дозволяти легко 

знаходити потрібну інформацію. 

Інтеграція такого рішення в діючу систему СГК вимагатиме здійснення таких основних кроків: 
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1) Визначення вимог до центральної бази даних. Необхідно чітко визначити вимоги щодо 

діяльності центральної бази розміщення даних. 

2) Створення бази даних. На основі визначених вимог, створюється центральна база даних, 

яка слугує моделлю для створення баз даних на рівні установ. 

3) Приведення джерел даних на місцях у відповідність до встановлених вимог. Це 

найскладніший крок, оскільки він передбачає аналіз наявних даних на рівні банків-

партнерів та приведення їх у відповідність до встановлених вимог. На цьому етапі 

необхідно буде прийняти рішення щодо фільтрування та стандартизації даних. У деяких 

випадках необхідно буде адаптувати банківські системи таким чином, щоб вони могли 

постачати дані, які відповідають встановленим вимогам. Однак, такі заходи будуть 

необхідні лише в тих випадках, коли наявні в базах дані на місцях не можна 

трансформувати у формат, що відповідає встановленим вимогам. 

4) Використання центральної та місцевих систем і зв’язок між ними Система 

накопичення даних має застосовуватися як на центральному, так і на місцевому рівні. При 

цьому, між цими двома рівнями має бути встановлений та протестований зв’язок. 

5) Завантаження даних. Після визначення формату даних, установи-партнери СГК можуть 

починати завантажувати дані у свої бази на місцях. 

6) Передача та консолідація даних. Завантажені банком дані можуть передаватися в 

центральний пункт зберігання даних СГК та перевірятися в ньому. 

7) Формат звітів. За наявності даних як у центральній, так і в місцевій базах даних, для 

кінцевого користувача можуть створюватись аналітичні звіти. 

Слід заздалегідь зазначити, що вартість розробки та встановлення такого рішення 

спеціалізованою компанією з розробки ПЗ не повинна перевищувати 100 000 євро. Така вартість 

покриватиметься за рахунок згаданої вище технічної допомоги в розмірі 1,5 млн євро. 

6.2.1 Стійкість 

Фінансові показники 

Щоб контролювати стійкість схеми, СГК рекомендується здійснювати моніторинг фінансових 

показників (Таблиця 12). Такі показники демонструватимуть ефективність та стан портфеля схеми 

та сигналізуватимуть про необхідність ужиття коригувальних заходів. Такі фінансові показники 

відображатимуться у фінансовій звітності схеми. 
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Таблиця 12. Пропоновані фінансові показники 

Показник Що вимірює Як розраховується 

Коефіцієнт виплат Понесені збитки 

Вартість виплат за рік ділиться на середньорічну 
суму виданих гарантій. Коефіцієнт виплат 
розраховується за кожним позичальником окремо. 
Показник вважається задовільним, якщо він не 
перевищує 3%. У повністю сформованому фонді 
гарантування показник у жодному разі не має 
перевищувати 7%. 

Коефіцієнт чистих 
збитків 

Понесені чисті 
збитки 

Виплати мінус доходи від реалізації заставного 
майна за рік, поділені на середньорічну суму 
виданих гарантій. Цей коефіцієнт розраховується 
за кожним позичальником окремо. Показник 
вважається задовільним, якщо він є нижчим за 2%. 

Коефіцієнт 
погашення 
заборгованості 

Здатність 
кредитора та 
гарантійного 
фонду 
відшкодувати 
збитки за рахунок 
позичальника 
після заявлення 
вимог 

Доходи від реалізації заставного майна розділені 
на суму виплат. Цей коефіцієнт розраховується за 
кожним позичальником окремо. Показник 
вважається задовільним, якщо він є вищим за 
20%. 

Ризикова вартість 
портфеля гарантій 

Якість портфеля 
Загальна вартість портфеля гарантій поділена на 
загальну вартість активних гарантій у портфелі. 

Операційні витрати 
на один євро виданої 
гарантії 

Операційну 
ефективність 

Обсяг операційних витрат за період поділений на 
загальну вартість гарантій, випущених за цей 
період. Операційні витрати також можуть 
виражатися у витратах на видачу однієї гарантії. 

Середня кількість 
днів на видачу 
гарантії 

Операційну 
ефективність 

Кількість днів з моменту подання позичальником 
заяви на отримання гарантії до моменту видачі 
гарантії (цей показник розраховується лише для 
індивідуальних гарантій). 

Середня кількість 
днів на погашення 
вимоги 

Операційну 
ефективність 

Кількість днів з моменту подання банком вимоги 
до схеми гарантування до моменту погашення 
такої вимоги. 

Леверидж Ефективність 
Сума виданих під гарантії кредитів поділена на 
вартість капіталу гарантійного фонду. 

Кількість та вартість 
виданих гарантій 

Ефективність Відповідні показники порівнюються з цільовими. 

 

Джерело: Deelen and Molenaar (2004). 

Зазначені показники можуть відслідковуватися за допомогою системи накопичення даних 

СГК. Дані витягатимуться з системи для цілей звітності та оцінки. 
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6.2.2 Додана вартість 

Соціально-економічні показники 

Щоб контролювати стійкість схеми, СГК рекомендується здійснювати моніторинг соціально-

економічних показників. (Таблиця 13). 

Таблиця 1. Пропоновані соціально-економічні показники 

Показник Що вимірює Як розраховується 

Збільшення кількості 
гарантій 

Фінансова додана 
вартість 

Загальна кількість наданих гарантій 

Збільшення обсягу 
гарантій 

Фінансова додана 
вартість 

Загальний обсяг наданих гарантій 

Характеристики 
одержувачів гарантії 
та призначення 
кредитів 

Економічна додана 
вартість 

Фінансова оцінка та порівняльний аналіз, які 
здійснюються при прийнятті рішення про видачу 
гарантії, можуть використовуватися для 
дослідження отримувачів гарантії та динаміки 
використання кредитів. 

Характеристика 
виданих під гарантію 
кредитів 

Фінансова додана 
вартість 

Середньорічна сума гарантії на клієнта; 
середньорічна кількість коротко-, середньо- та 
довгострокових кредитів, виданих під гарантію; 
середньорічна відсоткова ставка за кредитами, 
виданими під гарантію. 

6.3 Оцінка 

Оцінка стійкості схеми та доданої вартості, яку вона створює, повинна проводитися 

щонайменше один раз на рік, а результати такої оцінки — подаватися наглядовій раді та дирекції 

схеми для прийняття ними відповідних рішень щодо коригування розміру комісійних, коефіцієнта 

левериджу, коефіцієнтів покриття та партнерства з комерційними банками. Оцінка 

здійснюватиметься шляхом консолідації та аналізу інформації, зібраної в процесі моніторингу. В 

деяких випадках оцінка може вимагати збору додаткових матеріалів, наприклад, інформації щодо 

доданої вартості, створеної схемою за п’ять років її функціонування. Часто оцінка здійснюється 

незалежними експертами, такими як згаданий вище комітет з контролю якості. Оцінка стійкості 

певною мірою може також здійснюватися наглядовою радою, яка регулює діяльність схеми, або 

зовнішніми аудиторами (яких, наприклад, можуть залучати донори схеми). 

6.3.1 Стійкість 

Для оцінки стійкості схеми різноманітні фінансові показники, про які йшлося вище, можуть 

розраховуватися та аналізуватися шляхом порівняння з найкращими світовими показниками та 

моделюватися в її фінансовій звітності. 

Таким чином, оцінка стійкості схеми може здійснюватися шляхом порівняння результатів її 

діяльності з визначеними показниками (рекомендації див. у Таблиці 13), а також аналізу 

прогнозованого впливу таких показників на фінансову звітність схеми у майбутньому. Така 

фінансова звітність включає: прогноз ліквідності схеми, звіт про стан портфеля, звіт про прибутки 

та збитки (відомий також як звіт про фінансові результати) та баланс. Зазначена звітність дозволяє 

моделювати прогнозовану ліквідність схеми, якість її портфеля, а також прибутковість та фінансову 



 

 53 

структуру за умови збереження зафіксованих показників. Таким чином можна передбачити 

ймовірність досягнення схемою своїх цілей у розрізі стійкості. Схемі рекомендується також 

проводити аналіз чутливості, щоб аналізувати, яким чином збільшення або зменшення різних 

показників, таких як рівень дефолтів, інфляції або розмір чистих збитків, (Таблиця 14) може 

вплинути на фінансові результати та стабільність. 

Таблиця 14. Пропоновані показники для здійснення аналізу чутливості та їхні еталонні значення 

Фактори Мін. Макс. 
Еталонний 

діапазон 

1 Комісія за новими гарантіями 1% 3% 1–1,5% 

2 Непогашені комісії за гарантіями 1% 2% 1–2% 

3 Відсоткова ставка за депозитами 2% 4% 2–3% 

4 Коефіцієнт покриття 50% 70% 50% 

5 Коефіцієнт виплат 1% 3,5% 1–3% 

6 Витрати на фінансування 0% 3% 1–2% 

7 Стартові витрати 500K 1M 900K 

8 
Коефіцієнт погашення 

заборгованості 
10% 50% 20–40% 

9 Річне зростання витрат 1% 5% 1–2% 

10 Інші (юридичні) витрати 50K 500K 100K 

11. Ставка оподаткування 18% 20% 18% 

 

Як правило, оцінка має здійснюватися щоквартально або щорічно. Результати оцінки 

повідомляються керівництву схеми (її наглядовій раді та дирекції), яке, за необхідності, вживає 

коригувальних заходів. Серед таких заходів можуть бути сповільнення або зменшення коефіцієнта 

левериджу; збільшення комісії за гарантіями (наприклад, для найризикованіших позичальників або 

банків, які демонструють найгірші показники діяльності); зменшення коефіцієнтів покриття; 

диверсифікація портфеля (наприклад, шляхом зміни критеріїв відповідності) або заходи, 

спрямовані на підвищення операційної ефективності. 

6.3.2 Додана вартість 

Аналіз фінансової доданої вартості, яку створює схема, може здійснюватися шляхом 

регулярного (один раз на рік або на два роки) збору та оцінки відповідних соціально-економічних 

показників, що були згадані вище (та інші — рішення про це прийматиметься керівництвом схеми, 

у тому числі її інвесторами-засновниками). Аналіз економічної доданої вартості, яку створює схема, 

пропонується здійснювати рідше, оскільки відповідні процеси збору даних є складнішими та 

дорожчими. З огляду на це, навіть у країнах ОЕСР СГК в рідкісних випадках аналізує економічну 

додану вартість. Проте, така оцінка є корисною (особливо для схем зі значними політичними 

схемами, таких як державні схеми або схеми, що фінансуються міжнародними донорами), а відтак 

стає дедалі розповсюдженішою. 

Окрім показників, що запропоновані вище, гарантійним спеціалістам схеми рекомендується 

оцінювати гарантії за різними показниками доданої вартості. Це може бути корисним для аналізу 

діяльності як самої схеми, так і її банків-партнерів. Відповідні показники були визначені, 
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відштовхуючись від даних про перешкоди для кредитування та політичних цілей, отримані у 

пілотних регіонах.
29

 

За результатами порівняння результатів діяльності схеми з такими показниками, її керівництво 

може прийняти рішення про вжиття коригувальних заходів — як правило, для збільшення доданої 

вартості, яку створює схема, без надмірної шкоди для її стійкості. Серед таких заходів можуть бути 

збільшення коефіцієнта левериджу схеми; збільшення коефіцієнтів покриття (наприклад, для 

сегментів цільової групи, які мають вкрай обмежений доступ до кредитних ресурсів); проведення 

тренінгів, надання технічної допомоги або консультативних послуг МСП або банкам-партнерам. 

ACGF Литви продемонструвала важливість постійної комунікації між схемою та банками-

партнерами для успішної діяльності першої. Комунікація, ймовірно, також відіграє важливу роль у 

збільшенні доданої вартості схеми — постійний діалог з банками-партнерами забезпечує 

поінформованість про цілі схеми, а також розуміння перешкод, з якими можуть стикатися банки 

при досягненні таких цілей. 

Рисунок 12. Пропонована матриця оцінки додатної вартості для СГК 

В. 
Економічна додана 
вартість 

Питома 
вага 

Мін. 
цільове 

значення 
1 2 3 4 5 

1 
Розмір ділянки, га 
(1 гол. худоби = 
100 га) 

15% 3 
1 500–
2 000 

1 000–
1 500 

400–1 000 200–400 100–200 

2 Рівень доходу в агро 10% 3 — — 75–90% — 90–100% 

3 
Річний оборот 
(дол. США) 

15% 3 
1 200 001–
1 500 000 

700 001–
1 200 000 

250 001–
700 000 

110 001–
250 000 

30 000–
110 000 

4 
Покриття заставою 
(без гарантії) 

5% 3 — > 100% 50–100% 31–50% 10–30% 

5 Попередні кредити 10% 3 

отримав 
кредит 

протягом 
останніх 2 

років 

 

не 
отримував 
кредитів 
протягом 
останніх 2 

років 

 
ніколи не 

отримував 
кредитів 

6 
Термін та 
призначення кредиту 

10% 3 — о.к. о.к.+обладн. обладнання інвестиції 

7 
Вік наявного 
обладнання 

5% 3 <7 років — 7–12 років — ≥ 12 років 

Проміжний підсумок 70% 2,10  
         

С. 
Соціально-економічна 
додана вартість 

Питома 
вага 

Мін. 
цільове 

значення 
1 2 3 4 5 

1 Кількість працівників 10% 3 — 1-10 10-20 > 20 
сімейне 

господарство 

2 
Місцезнаходження 
позичальника 

15% 3 — — 
Харківська/ 
Полтавська 

— 
Черкаська/ 
Вінницька 

3 Походження 5% 3 — — закордонне міське сільське 
Проміжний підсумок 30% 0,90  

         
Всього 100% 3,00  

         

Розмір доданої вартості Середній 
≤ 2= 

низький 
2–3,5 = середній > 3,5= високий 

 

 

 

                                                      
29 Зібрані у ході згаданого навчального візиту навесні 2015 року. 
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Вставка 4. Оцінка економічної доданої вартості СГК у країнах ОЕСР 

Оцінка економічної доданої вартості проводиться у країнах ОЕСР досить рідко (на відміну від 

оцінки фінансової доданої вартості). Однак, механізми для проведення такої оцінки існують. Леоне 

та Венто (Leone and Vento (2012)) демонструють цей механізм на прикладі дванадцяти досліджень 

СГК у дев’яти країнах ОЕСР.
30

 

Наприклад: 

 У Кореї, 
31

 з 2000 по 2003 рік була проведена оцінка 40 000 компаній, які отримали кредити під 

гарантію. У рамках дослідження загальні результати діяльності компаній визначались на основі 

групових ланцюгових індексів; оцінка видачі гарантій здійснювалась на основі пробіт-моделі, а 

ефект від гарантій оцінювався на основі непараметричного методу відбору, подібного за 

коефіцієнтом схильності та спостереження за певними аспектами діяльності отримувачів 

гарантії, пов’язаних зі змінами у їхньому статусі та результатами діяльності. Дослідження дало 

змогу отримати інформацію про збільшення розмірів, коефіцієнт виживаності, обсяг розробок 

та інвестицій та про зростання загалом. 

 У Канаді
32

 1995 року була проведена порівняльна оцінка 682 компаній, які отримали гарантії, з 

контрольною групою у складі 850 000 компаній. На основі даних, зібраних шляхом проведення 

стандартних телефонних опитувань, було здійснено описовий аналіз для визначення впливу 

кредитів Програми фінансування малого бізнесу (SBLA) на доходи, прибутки, чисельність 

персоналу та виживання компаній. Отримані результати були порівняні з відповідними 

показниками контрольної групи. 

 У Франції
33

 було проведено порівняльний аналіз 1362 компаній, які отримали гарантії, з 

205 852 компаніями, яким гарантії не надавались. Метод «оцінки розбіжностей» застосовувався 

у дослідженні з метою оцінки впливу схеми на різні показники: насамперед, на заборгованість 

(відповідні змінні); чисельність персоналу та приріст капіталу, а також на рівень фінансових 

витрат та ймовірність банкрутства. 

Джерело: Leone and Vento (2012). 

 

 

 

                                                      
30 Повний перелік країн та детальну інформацію див. у дослідженні П. Леоне та Г. А. Венто «Установи гарантування кредиту та 
фінансування МСП» (“Credit Guarantee Institutions and SME Finance” by P. Leone and G.A. Vento (2012)). 

31 Study by Oh et al (2006), on the Korean Credit Guarantee Fund. 

32 Study by Riding and Haines (2001), on the Canadian Small Business Loan Act. 

33 Study by Lelarge et al. (2008), on OSEO (ex SOFARIS). 
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ПОДЯКА 

У цьому звіті подано підсумок роботи. Виконаної Програмою ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії в рамках проекту Створення умов для започаткування Схеми 

гарантування кредиту (СГК) для МСП в агробізнесі України, повне фінансування якого надано 

Урядом Швеції. ОЕСР вдячна Швеції за фінансову й політичну підтримку надану впродовж 

реалізації цього проекту, зокрема щиро дякуємо пані Софі Фірк, Першому секретарю і  Керівнику 

програм розвитку співробітництва та пані Крістіні Даніельссон, Керівнику Відділу сприяння 

реформам Посольства Швеції в Україні. 

ОЕСР висловлює вдячність керівництву Міністерства аграрної політики та продовольства 

України за підтримку цього проекту. Особлива подяка – пані Владиславі Рутицькій, Заступнику 

Міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції за 

керівництво Технічною робочою групою (ТРГ) і надання відповідних підтримки й зворотного 

зв’язку. ОЕСР висловлює подяку членам ТРГ за активну участь в засіданнях і зворотний зв'язок 

щодо роботи, а саме представникам Міністерства аграрної політики та продовольства (пану Віталію 

Саблуку – колишньому Директору Департаменту економічного розвитку та пані Олені Ковальовій, 

Заступнику Міністра аграрної політики та продовольства);  представникам Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (пані Сергію Шпиченко, Заступнику керівника відділу 

розвитку підприємництва, Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики; пну 

Дмитру Боярченко, Головному спеціалісту відділу розроблення політики фінансових ринкув, 

Департамент фінансової політики; пані Тетяні Борисюк, Керівнику Сектору міжнародного 

співробітництва, Департамент розвитку середовища бізнесу);  представникам Міністерства фінансів 

України (пані Наталі Шипіловій, Головному економісту-фінансисту Відділу кредитних гарантій та 

боргової політики, Управління фінансової політики та міжнародних фінансів та пані олені Теплій, 

Заступнику начальника відділу кредитних і гарантійних відносин. Управління боргової політики, 

Департамент боргу і міжнародної фінансової політики), а також представникам Національного 

банку України (НБУ) (пану Олександру Козюбенко, Керівнику ГУП і пану Олександру 

Вороновичу, Заступнику керівника ГУП).   

Окрім членів ТРГ, хочемо подякувати іншим представникам державних органів України, НБУ і 

Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

представникам банків, асоціацій та всім зацікавленим сторонам, які знайшли можливість зустрітися 

з представниками ОЕСР, зробити цінні інтелектуальні внески в реалізацію проекту та формування 

цього звіту.  Зокрема, ОЕСР дякує пані Олені Трегуб, Директору і пані Ірині Корж, Старшому 

спеціалісту, Департамент координації міжнародної допомоги і співробітництва з МФО, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. . Також дякуємо пану Ігорю Пашку, Голові 

Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пану 

Юрію Гелетею, Директору і Павлу Карташову, Заступнику директора, Департаменту 

співробітництва з МФО, Міністерство фінансів України  та пану Валерію Майбороді, НБУ за 

готовність зустрічатися з  представниками ОЕСР і надавати відповідну для виконання аналізу 

інформацію. ОЕСР вдячна за приділений час і надану інформацію пану Жан-Жаку Ерве, члену Ради 

директорів, Credit-Agricole Bank; пану Домініку Мену, Керівникові представництва  BNP Paribasв 

Україні та пану Роману Шпеку, Голові, Незалежна асоціація банків України (НАБУ).  

Впродовж періоду реалізації проект звертався за консультаціями до низки експертів в Україні, 

які надали корисну інформацію та поділилися свої ми думками під час складання цього звіту. Це – 

пан Жером Ваше (МВФ); пан Гунар Вольцхольц і пані Людмила Гордіюк (KfW, Німецький банк 

розвитку);  пані Анна Богданова, панове  Чарльз Дєвіс, Джеймс Боргер і Кеннет Дан (USAID 



 

 59 

Україна); панове Генрі Рассел, Нік Тессеман, Александр Павлов, Василь Ховгера та пані Марина 

Ісмаіла, Анна Лебединець і Леся Кузьменко (ЄБРР); пані Леа Сорока і пан Хайнц Штрубенхоф 

(IFC), пані Наталя Ліщитович (USAID Агроінвест), пані Рікарда Рігер (ПРООН Україна), панове 

СтефенПоттер, Женг Жанг і пані Катрін Пелєтьє-Харді  (Посольство Канади в Україні), а також пан 

Лука Понцелліні (ЄІБ) і пан Янніс Тсакіріс (ЄІФ). 

Даний звіт написаний аналітиком політики пані Анні Норфолк Бідл, Програма ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії із скеруванням пана Вільяма Томсона, Керівника відділу та пані 

Габріели Міранда, Керівника проекту, Програма  ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії   на базі 

інтелектуальних внесків IPC – Internationale Projekt Consult GmbH. Технічну і аналітичну підтримку 

надавали пан Дірк Нєбоек, Виконавчий директор IPC, пан Дєніел Гіс. Міжнародний консультант 

IPC з  СГК  і пані Оксана Козак, Директор IPC в Україні.  

Звіт базується на результатах проекту, що був реалізований за участю пані Габріели Міранда, 

Керівника проекту, Єрім Парк і Одрі Вернь, Координаторів проекту, та аналітиком політики пані 

Анні Норфолк Бідл, Програма  ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії.  Пан Антоніо Сомма, 

Керівник програми і пані  Єрім Парк,  Координатор проекту, Програма  ОЕСР 

Конкурентоспроможність Євразії, Секретаріат з глобальних відносин виконали аналіз даного звіту 

і зробили цінні інтелектуальні внески аналізований до нього. Крім цього, для завершення цього 

звіту відповідну інформацію надав пан Анджей Квічинскі,Старший аналітик аграрної політики, 

Директорат ОЕСР з торгівлі та сільського господарства. Відповідний матеріал та інтелектуальний 

внесок надали пані Інга Балзекайте, Менеджер з розвитку та міжнародних проектів, литовський 

фонд гарантування сільськогосподарського кредиту, пан Арон Геребен, Старший економіст, ЄІБ та 

пані Катрін Штурм, Генеральний секретар, Європейська асоціація установ гарантування (AECM).  

Редагування звіту здійснила пані Фіона Хінчкліф. Переклад цього звіту на українську мову 

виконав центр перекладу «Алеско». Реалізацію проекту підтримували панове Михайло Семчук і 

Сергій Пєтухов, місцеві консультанти у Києві. Підтримку первинного пошуку надав пан Дай 

Ямавакі. Цінну адміністративну підтримку надавали пані Марія Штефанець, Крістіна Грабовська та 

Йоланта Хмелік, Програма  Конкурентоспроможність Євразії. 
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