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АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ ЯК НОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АПК 

Кубай О. Г. 
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Відсутність фінансування (у т. ч. державного) сільського господарства, а 

також постійний дефіцит обігових коштів у товаровиробників, необхідних для 

закупівлі насіннєвого матеріалу, паливно-мастильних та інших матеріалів 

зумовлює низьку конкурентоздатність даної галузі у порівнянні з аграрним 

сектором інших країн. Тому створення механізмів залучення інвестицій у 

сільгоспвиробництво стає важливим завданням. Одним із таких механізмів є 

аграрні розписки. 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag
http://gazeta.ua/ru/blog/339/ukrajini-potribno-zberegti-potuzhnij-derzhavnij-sektor-ekonomiki
http://gazeta.ua/ru/blog/339/ukrajini-potribno-zberegti-potuzhnij-derzhavnij-sektor-ekonomiki
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Аграрна розписка – це документ, який містить зобов’язання поставити 

майбутню сільськогосподарську продукцію або сплатити отримані внаслідок її 

реалізації кошти задля сьогоднішнього отримання ресурсів (фінансових, 

товарних чи у вигляді наданих послуг/виконаних робіт), необхідних для 

ведення сільськогосподарської діяльності. 

Аграрні розписки є двох видів – щодо поставки сільгосппродукції 

(товарні) та щодо сплати грошової суми, отриманої від реалізації 

сільгосппродукції (фінансові). 

Видавати аграрну розписку (бути боржником за нею) може як фізична, 

так і юридична особа, яка: 

- має речове право на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення (власність або користування) на законних підставах; 

- здійснює на такій ділянці виробництво сільськогосподарської продукції 

груп 01–14 розділів I та II УКТЗЕД згідно із Законом України від 19.09.2013 р. 

№ 584-VII «Про Митний тариф України». 

Кредитором за аграрною розпискою може бути фізична чи юридична 

особа, яка: 

- має безпосередній зв'язок із боржником, бо кредитувала його: надала 

йому грошові кошти, послуги, поставила товари, виконала роботи, тобто є 

стороною договору, за яким боржник видав їй аграрну розписку; 

- не має безпосереднього зв'язку із боржником, оскільки отримала права 

кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора. 

Сторони за аграрною розпискою: позичальники (особи, які мають право 

власності на земельну ділянку с/г призначення, або право користування 

земельною ділянкою для здійснення виробництва с/г продукції мінімальний 

розмір ділянки погоджується сторонами аграрної розписки) 

Кредитори (банки, фінансові компанії, кредитні спілки; постачальники 

насіння, добрив, ЗЗР, ПММ; агротрейдери; виконавці робіт та послуг; 

постачальники с/г техніки; інші учасники ринку. 

Основні властивості аграрної розписки: (безумовне зобов'язання; право 
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кредитора на моніторинг врожаю, затверджене на рівні закону; реєстрація 

розписок нотаріусом у Реєстрі аграрних розписок; особлива процедура 

стягнення; предмет застави – майбутній врожай; прив’язка майбутнього 

врожаю до конкретної земельної ділянки; гнучкість у визначенні ціни: 

фіксована, майбутня, прив’язка до валютного обмінного курсу; зобов'язання, 

забезпечення та їх реєстрація в одному документі) [1]. 

Станом на 9 жовтня 2018 року за весь період дії аграрних розписок 

сільгоспвиробникам видано 696 розписок на суму 4,4 млрд грн, з яких товарних 

– 290 на суму 2,5 млрд грн, фінансових – 406 на суму 1,9 млрд грн. При цьому, 

в січні-вересні поточного року аграрії оформили 514 аграрних розписок на 

загальну суму 3,2 млрд грн. 

У 2018 році оформлено 74% від загальної кількості аграрних розписок. Це 

говорить про те, що даний фінансовий інструмент є ефективним і стає все 

більш популярним серед агровиробників. Аграрні розписки є зручними завдяки 

своїй простоті та швидкості оформлення, а також можливості задоволення 

потреб саме малого і середнього бізнесу.  

Аграрні розписки охопили широкий спектр напрямків сільського госпо-

дарства. Цим фінансовим інструментом користуються виробники зернових та 

олійних культур, а також ті, хто зайнятий в овочівництві, садівництві та тварин-

ництві. Також аграрні розписки видані під заставу майбутнього врожаю – 

кукурудзи, пшениці, гороху, рису, молока, яблук, гарбуза та інших культур. 

Крім того, із загальної кількості укладених розписок 60% – фінансові, що 

передбачає відносини в грошовій формі. На сьогодні виконані та закриті 

зобов'язання щодо 176 аграрних розписок на загальну суму 1,4 млрд грн. [2]. 

В ринкових умовах господарювання та розвитком інтеграційних процесів 

сформувався фінансовий ринок в Україні. Одним із його сегментів став 

валютний ринок. Найактивнішими учасниками цього ринку є комерційні банки, 

які першими почали здійснювати як спотові, так і строкові операції з 

валютними коштами. Одними з основних договірних документів, що діють на 

валютному ринку є вексель та форвардний контракт. Для порівняння 



22 
 

ефективності боргових інструментів, зобразимо (табл. 1) та порівняємо 

переваги аграрних розписок за юридичними критеріями. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця юридичних критеріїв боргових інструментів [3] 

Юридичні критерії Вексель Аграрна розписка Форвардний контракт 

Де-юре застава 

майбутнього врожаю 
 + + 

Можливість отримання 

банківської гарантії (аваль) 
+ + + 

Можливість виконання 

зобов'язань частинами (за 

формулою) 

 + + 

Можливість отримання 

товару в якості виплати 
 + + 

Можливість управління 

валютними та ціновими 

ризиками 

 + + 

Безумовне зобов'язання 

позичальника 
+ +  

Виконання у позасудовому 

порядку 
+ +  

Зобов'язання, забезпечення 

та їх реєстрація в одному 

документі 

 +  

Наявність кредитної історії 

у державному реєстрі 
 +  

 

Таким чином, найбільш популярними формами кредитування у 

сільському господарстві є вексель, аграрна розписка та форвардний контракт, 

які мають свої переваги та недоліки. Однозначно можна стверджувати, що 

вексельна та форвардна форма кредитування агробізнесу не задовольняє в 

повній мірі вимог позичальників. Аграрна розписка має суттєві переваги над 

такими сталими механізмами залучення ресурсів. Загалом аграрні розписки 

можуть стати для українського агробізнесу саме тим інструментом, який 

допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту 

сільськогосподарської продукції, відкриє нові можливості для розвитку галузі. 
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У сучасних економічних умовах прийняття оптимальних логістичних 

рішень, вміння моделювати логістичні процеси із застосуванням математичних 

методів та інструментів є запорукою ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання. Головною вимогою ринкової економіки є орієнтація виробни-

ків на споживача. ТОВ «МЕГАБУД-ДНІПРО», що займається монтажно-

будівельними роботами, було визнано переможцем у тендері на монтаж нових 

портальних кранів в п’ятьох річкових портах України (м. Київ, м. Кременчук, 

м. Кам’янське, м. Запоріжжя, м. Дніпро). Товариство співпрацює з виробничим 

об'єднанням «RIGHT SOLUTIONS», яке складається з трьох підприємств з 

виробництва металоконструкцій, які базуються на території Дніпропетровської 

області.  

Розглянемо задачу визначення оптимального плану перевезень продукції 


