
ПРОГРАМИ З ФІНАНСУВАННЯ
АГРАРНИХ КОМПАНІЙ

малого і середнього бізнесу України

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).



вступ
Матеріал створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток») та 
Міжнародної фінансової корпорації (МФК, англ. IFC).

Метою Проекту «Агросільрозвиток» є сприяння комплексному і стійкому 
економічному зростанню через зниження бар’єрів, підвищення 
конкурентоспроможності продукції та якості управління в аграрній галузі, що 
забезпечить привабливі умови для проживання в сільській місцевості України. 
Проект зосереджує свою увагу на розвитку МСП, залучених до ланцюгів створен-
ня доданої вартості у секторі виробництва овочів і фруктів, молочних та м'ясних 
продуктів. 
МФК входить до Групи Світового банку і є міжнародною організацією, місія якої 
полягає у сприянні стабільному інвестуванню у приватний сектор країн, що розви-
ваються, наданні допомоги з метою зменшення бідності та покращення життя 
людей.

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
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БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-
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ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).



БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-
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ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).



БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

5



БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
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БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
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Назва програми Організація-надавач Короткий опис

Довготермінове 
фінансування

Представництво Oikocredit EDCS U.A.  в Україні – 
ТОВ «Фінансова компанія «Ойкокредит Україна»
фінансує проекти по всій території України, 
надаючи перевагу партнерам/позичальникам, що 
працюють в невеликих містах та в сільській 
місцевості.

Oikocredit EDCS U.A. – це один з 
найбільших в світі приватних 
(недержавних) джерел фінансування 
мікрофінансового сектору. 

Кредити від EFSE 
та партнерів

ДПП для кредитування малих та 
мікропідприємств в Україні 

Європейський фонд для Південно-
Східної Європи (EFSE)



БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

ПАТ «ПриватБанк» 
ПриватБанк пропонує кредитну лінію «Агросезон», за допомогою якої аграрії 
зможуть вирішити питання фінансування поточного сільгоспциклу та забезпечи-
ти ефективний розвиток підприємства. Серед основних переваг «Агросезону»: 
• кредитування «живими» грошима; 
• використання коштів на різнопланові потреби сільськогосподарського циклу; 
• графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій 
сільськогосподарського циклу; 
• за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузе-
вих партнерів банку, – можливість придбання агрокомпонентів за більш вигідною 
ціною.
«АгроКУБ». Програма дозволяє отримати до 500 000 грн строком на 1 рік без 
застави вже за кілька днів і передбачає пільгові умови для аграріїв. Також 
ПриватБанк пропонує послуги лізингу сільськогосподарської техніки, за умовами 
яких клієнт має можливість купити найкращу техніку під низькі проценти – від 
0,1% річних. Умови кредитного продукту «Гарантовані платежі» передбачають 
фінансування аграріїв терміном до 365 днів під 4% річних.

Державний ощадний банк України
«Ощадбанк» пропонує низку кредитних програм із кредитування компаній 
малого і середнього бізнесу, що працюють в агропромисловому комплексі 

України, зокрема, акційні умови кредитування поширюються на кредитні операції 
з підприємствами — сільськогосподарськими виробниками продукції рослинницт-
ва, тваринництва, а також переробниками сільськогосподарської продукції. 
Кредити банк видає на будь-які цілі, в тому числі - поповнення обігових коштів, 
придбання основних засобів, сільгосптехніки тощо, крім фінансування 
інвестиційних проектів. Фінансування на придбання нових та б\в транспортних 
засобів, сільгосптехніки та обладнання можуть отримати як юридичні особи, так і 
фізичні особи-підприємці.  

АТ «Укрексімбанк»
АТ «Укрексімбанк» з урахуванням перспектив розвитку аграрного сектору України 
і, зокрема, підприємств малого та середнього бізнесу, пропонує низку 
спеціалізованих банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності: 
• Агрокредит «Інвестиційний» 
• Агрокредит «Сільгосптехніка» 
• Агрокредит «Оборотний» 
• Фінансування закупівлі засобів захисту рослин, добрив, посівного матеріалу та 
техніки 
Також банк пропонує аграріям скористатися партнерськими програмами 
фінансування, зокрема, на придбання сільськогосподарської техніки, транспор-
тних засобів та обладнання, устаткування, що вироблені у Республіці Білорусь та 
реалізуються на території України, відповідно до умов договору про співпрацю, 
укладеного між АТ «Укрексімбанк» та урядом Республіки Білорусь. 
Серед переваг цього продукту: 
• низька процентна ставка за кредитом – від 10,5% річних у гривні (незалежно від 
строку кредитування) після отримання позичальником компенсації частини 
процентної ставки за кредитом від Уряду Республіки Білорусь (2/3 облікової 
ставки НБУ, але не більше 8% річних); 
• мінімальний початковий внесок за кредитом – від 15%; 
• можливість відстрочки погашення основного боргу (тіла кредиту) за 
індивідуальним графіком на строк до 12 місяців.

АБ «Укргазбанк» 
АБ «Укргазбанк» нещодавно оновив кредитний продуктовий ряд для клієнтів 
малого і середнього бізнесу з урахуванням потреб клієнтів, їх видів діяльності та 
відповідно до кон’юнктури ринку. Зокрема, банк актуалізував умови кредитування 
в рамках співпраці з Німецько-Українським фондом, особливість якого – лояльні 
умови для ЕКО-кредитів, пов’язані з захистом довкілля, зменшенням викидів 
шкідливих речовин, використанням відновлюваних джерел енергії, проведенням 
енергоефективних заходів.
АБ «Укргазбанк»  у рамках договору про співпрацю  з Урядом Республіки 

Білорусь, пропонує  програми  кредитування для бізнесу на купівлю нового облад-
нання, сільськогосподарської техніки  та транспортних засобів, що вироблені в 
Республіці Білорусь та реалізуються на території України.
У межах договору, Укргазбанк пропонує три програми кредитування:
• «Нове обладнання від Республіки Білорусь» 
• «Сільськогосподарська техніка від Республіки Білорусь» 
• «Транспортні засоби від Республіки Білорусь» 
Також є спеціальна кредитна пропозиція для клієнтів МСБ на придбання нової або 
б\в сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, 
сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в 
господарській діяльності. Термін кредитування до 7 років для придбання нової 
сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, 
Японії та Південної Кореї.
АБ «Укргазбанк» пропонує і інвестиційне кредитування, зокрема, програму 
«Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ». Цільове призначення 
фінансування: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з 
реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат, повернення 
кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування 
(кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були 
направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.
 
ПАТ «Кредобанк» 
ПАТ «Кредобанк» для розвитку клієнтів з сектору малого і середнього бізнесу 
пропонує як інвестиційні кредити, так і кредити на поповнення обігових коштів, 
овердрафти, банківські гарантії. Цільове призначення «Інвестиційного кредиту» — 
фінансування та рефінансування витрат пов’язаних з придбанням, будівництвом, 
ремонтом, реконструкцією нерухомості, придбанням обладнання, устаткування, 
купівлею земельної ділянки під забудову. Максимальний термін кредиту сягає 7 
років.З урахуванням польського походження банку, окрім традиційних UAH, USD, 
EUR, доступне фінансування  у польському злотому — PLN. Також «Кредобанк» 
пропонує кредит на купівлю нових та вживаних легкових та вантажних 
автомобілів, автобусів та спецтехніки. 

ПАТ «Мегабанк»
Драйверним продуктом для підприємців аграрного сектору у Мегабанку є 
"Агро-мікрокредит", причому отримати попереднє рішення про його видачу можна 
не виходячи з дому, завдяки сучасному онлайн сервісу «Онлайн кредит для 
сільгоспвиробників». 
Сервіс розроблено на базі агроскорингу в межах мікрокредитування 
сільгоспвиробників. Треба зазначити, що мікрокредитування від Мегабанку — це 
не характеристика обсягу кредитування, а технологія ухвалення рішення щодо 

фінансування аграріїв.  Фінансування на умовах «Агро-мікрокредиту» можна 
використати як на поповнення оборотних коштів, так і на придбання основних 
засобів. Максимально можлива сума кредиту за програмою – 5  млн. грн. (або 
еквівалент у доларах США, євро), терміном до 60 місяців. Технологія унікальна 
для вітчизняного ринку і розроблена спеціально для клієнтів, які самі ведуть 
бухгалтерію. Крім того, з метою оновлення техпарку Мегабанк пропонує клієнтам 
МСБ ще 8 партнерських кредитних програм.  
 
Credit Agricole
Французький банк Credit Agricole пропонує клієнтам МСБ як кредити на поповнен-
ня обігового капіталу, так і на фінансування витрат пов’язаних із поточною 
діяльністю компанії. Унікальним продуктом банку є Комплексна програма для 
агробізнесу від Credit Agricole, Syngenta, СК «АХА Страхування», за сприяння 
IFC. За допомогою продукту банк надає можливість аграріям ефективно захисти-
ти свій врожай, а, отже, і прибутки від ризиків, пов’язаних з вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Наразі програма доступна сільгоспвиробникам у 
Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Правекс-Банк
Правекс-Банк пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, 
зокрема, банк кредитує вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво 
елеваторів та сховищ. Термін фінансування від 1 до 16 місяців для оборотного 
капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби. Умови кредитування передбачають 
сезонний графік погашення  і можливість комбінованої застави.
«Кредити на фінансування посівної кампанії». Продукт призначений для задово-
лення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для 
фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної 
кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.
«Кредити під зібраний врожай (товарні)». Основна цінність для клієнта полягає в 
отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціною продавати врожай та 
наявність достатнього фінансування для поточних потреб підприємства. Термін 
цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівну кампанію. Основним джерелом 
погашення боргу виступає продаж заставленого врожаю. 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Райффайзен Банк Аваль пропонує аграріям великий перелік партнерських 
програм із провідними дистриб’юторами сільгосптехніки та засобів захисту 
рослин.  Переваги яких: мінімальний пакет документів, знижені відсоткові ставки, 
швидкість прийняття рішення. Партнерами банку є офіційні дилери техніки John 
Deere: Агрістар, Агросем, Агротек, Ландтех, Райз, Рдо Україна, Юпітер 9 
Агросервіс. Постачальники техніки та елеваторного обладнання: Адепт-Комплект, 

Варіант Агро Буд. Постачальники техніки та обладнання: Аграрна Індустріальна 
Компанія, Агроальянс, Агро-Союз, Дойче Аграртехнік, Ерідон Тех та інш. Поста-
чальники засобів захисту рослин: Байер, Сингента. 

ПАТ «Пумб»
«ПУМБ» активно співпрацює з МСБ компаніями аграрного сектору, тому банк 
пропонує кредити і на поповнення обігового капіталу, і на покупку 
сільськогосподарської техніки, а також кредити під заставу депозиту. Цільове 
призначення кредиту на поповнення обігового капіталу може бути – на посівну чи 
збиральну кампанію, закупівлю насіння та ЗЗР, поточні витрати. Серед переваг 
такого кредиту – графік погашення з урахуванням сезонності, відсутність прихова-
них платежів та комісій. У банку також діють партнерські кредитні програми 
спрямовані на оновлення техніки, серед виробників с/г техніки –компанії США, 
Японії, Європи, СНГ та України.

АТ «ОТП Банк»
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до фінансування 
для невеликих аграрних виробників і переробників сільгосппродукції, ОТП Банк 
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) реалізував спрощений і 
прискорений підхід до фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». 
Спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дозволяє приймати 
принципове рішення про кредитування за 1 день і здійснювати видачу кредиту в 
рекордно короткі для України терміни – протягом 7-10 днів. Також програма 
«Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування агровиробників під 
оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що зменшує витрати на 
оформлення застави. Разом з тим зменшені і вимоги до застави, оскільки у якості 
застави може використовуватись майбутній урожай. 
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які займа-
ються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком оброблюваної землі 
від 500 до 5 000 га, отримують доступ до швидких грошей для посівної і 
збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: 
• сума кредиту: від 2 000 000 до 8 000 000 грн;
• типи фінансування: строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія, авалю-
вання векселів, гарантії на користь дистриб’юторів засобів захисту рослин, 
добрив та палива, факторинг;
• термін: до 1 року.

ПроКредит Банк
Спеціальні умови кредитування аграрних компаній МСБ пропонує і ПроКредит 
Банк. Банк фінансує на умовах кредиту «Агро Бізнес» як купівлю обладнання, 
виробничих приміщень, так і сировину, паливо, добрива, насіння. Спільна програ-

Примітка

Матеріал підготовлений на основі відкритих джерел і у суто інформаційних цілях, з метою 
полегшити пошук джерел фінансування для малих та середніх підприємств сільського 
господарства та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Інформація, викладе-
на в цьому буклеті, не є рекламою. Автори буклету не несуть відповідальність за повноту і 
точність викладення даних і не можуть відповідати за надання чи ненадання фінансування 
переліченими тут банками, компаніями чи організаціями. Детальну інформацію про 
особливості і умови надання коштів обов’язково дійзнавайтеся у відповідного банку, 
компанії чи організації. Наведений перелік джерел фінансування не є вичерпним, тож 
автори закликають читача докласти власних зусиль до пошуку інших можливостей 
фінансування.

Крім банківських кредитів, підприємці, які працюють в агросфері, мають 
можливість отримати і гранти від міжнародних донорів:

Контактна особа проекту USAID «Агросільрозвиток»: 
Сергій Сліпченко
фінансовий спеціаліст у галузі сільського господарства
Телефон: +380674461010 
Ел. пошта: sslipchenko@ukraineards.com; https://www.facebook.com/usaid.ards.

ма кредитування з Німецько-Українським Фондом передбачає кредитування 
СПД, підприємств малого та середнього бізнесу, що мають не більше 250 
співробітників, і валовий річний прибуток від реалізації товарів/послуг – не більше 
5 млн. євро. 

Агропросперіс Банк 
Агропросперіс Банк – це єдиний в Україні банк, який спеціалізується на 
фінансуванні виробників зерна, зокрема, малих і середніх фермерів із площею 
земель 200-8000 га. Банк має розвинуту аграрну експертизу та ефективні 
ІТ-інструменти. Банк надає кредити під мінімальну заставу – майбутній урожай 
або зерно на елеваторі, також використувє новий вдосконалений інструмент 
фінансування – аграрні розписки. Банк фінансує як посівну кампанію – «АП 
Урожай», так і надає швидкі кредити – «АП Експрес», так і пропонує інвестиційні 
кредити – «АП Інвест».

Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро обрав сільське господарство у якості стратегічного напрямку 
для своєї грошово-кредитної політики. Банк видає кредити на фінансування 
поточних потреб, зокрема, фінансує повний виробничий цикл з вирощування 
продукції і до моменту її реалізації. Також, користуючись кредитом для поточних 
потреб від Банку Кредит Дніпро, клієнт  має можливість придбати насіння, засоби 
захисту рослин, добрива. Діють в банку і партнерські програми кредитування на 
купівлю обігових засобів для агробізнесу. Також банк пропонує аграріям 
інвестиційне кредитування, зокрема, з метою оновлення с\г техніки.

НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розвиткові невеличких підприємств малого і середнього бізнесу, що переважно 
перебувають у віддаленій сільській місцевості, фінансово сприяють такі 
міжнародні  компанії як: Oikocredit EDCS U.A. – це одна з найбільших в світі 
приватних компаній, що  фінансує мікрофінансовий сектор, Європейський фонд 
для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Назва програми Організація-надавач Короткий опис

Проект «Підтримка аграрного і 
сільського розвитку» 
(«Агросільрозвиток»)
https://www.facebook.com/usaid.ards

Програма комплексної підтримки 
українських сільгоспвиробників МСБ 

Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID)

«COSME» (Competiveness of Small 
and Medium Enterprises)

Пул програм підтримки малого та 
середнього підприємництва

Європейський Союз

«Горизонт 2020»
 (Horizon 2020)

Програма Євросоюзу щодо 
фінансування інновацій

Європейський Союз

«Програма малих грантів» Програма малих грантів для України і 
Білорусії

Посольство Норвегії

«Малі гранти» Фінансовий інструмент для підтримки 
інноваційних МСП України

Посольство Польщі

«Підтримка малого бізнесу» Програма для оплати 50-75% 
вартості послуг консультантів для 
бізнесу

ЄБРР


