
 
 

Інтеграція систем кредитування 
сільського господарства під 

заставу майбутнього та зібраного 
врожаїв 

 
 

Інститут розвитку аграрних ринків 



Система фінансування під заставу 
складських документів на зерно 

Концепція IDERCY 



 
Фермер / 
виробник 

 
 
Склад 

 
Фінансові установи 

Розміщення 
продукції 

Складський 
документ 
 

Складський 
документ 

Кредити для 
фермера / 
виробника 

Загальна схема фінансування після 
збору врожаю  



Цільові групи  

• Власники зерна  
• Кредитні установи  
• Зернові склади  

 



 Ключові компоненти системи   

• Бланки складських документів на зерно з 13 
технічними ступенями захисту, система їх друку та 
замовлення  

• Ценральний електронний реєстр для обліку 
складських документів на зерно (національний 
рівень) та реєстр для обліку документів на рівні 
елеватора 

• Сертифікація зернових складів   
• Гарантійний фонд для виконання зобов’язань по 

складським документам у випадках 
неплатоспроможності елеваторів 
 
 



Міністерство 
аграрної політики 
України  

Законодавча база  

Державне 
підприємство 
«Держреєстри 
України»   

Головна державна 
інспекція з контролю за 
якістю сільгосп. 
продукції та моніторінгу 
аграрного ринку  

Закони 
України  

Укази 
Президента  

Постанови Кабінету 
Міністрів  

Накази Міністерства 
аграрної політики   

Розпорядження 
Національного 
банку  

Державний реєстр 
обігу складських 
документів та 
сертифікованих 
складів 

Бланки 
складських 
документів 
на зерно  

 
Гарантійний 
фонд  

 
Сертифікація 
зернових 
складів  

Загальна структурна схема системи складських документів - IDERCY 

Система складських документів на зерно в 
Україні  

Зв’язки системи з 
зовнішніми 
користувачами 
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Страхові  
компанії 

Зерно 

Складські 
свідоцтва  
Складські свідоцтва 

Кредити   

 
Гарантійний 
 фонд  Трейдери Банки Зернові склади 

Система складських документів на зерно в Україні 

Пропонується створити 
Гарантійний фонд 
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Сертифікація та видача сертифікатів 

Держ. інспекція та 
контроль 

Держ. підпр. “Державні  
реєстри України” 



Структура електронного реєстру 

Склад 
№ XXX 

Чорний 
лист  

Склад  
№ 1 

Білий 
лист  

Склад  
№ 1 

 

Склад  
№ ХХХ 

 

               регіональний рівень 

Електронний реєстр 
обліку бланків 
складських документів  

Електронний реєстр 
сертифікованих складів Електронний реєстр 

обігу складських 
документів на зерно   

                                       Інформаційні потоки  

Державний центральний 
електронний реєстр обігу 
складських документів 



Система сертифікації зернових складів 
(Держ.інспекція як підрозділ МінАП, 
органи сертифікації, уповноважені МінАП) 

Процедура сертифікації 
Подання заявки. Розгляд документів.  
Перевірка склада. Видача сертифіката. 

Державний контроль  
(Інспекція та оцінка відповідності) Скарги 

Санкції 
(Призупинення дії сертифікату  
або його анулування) 

Загальна схема підсистеми сертифікації  



 
Публічно доступна інформація 

Технічний регламент по контролю якості 
сільськогосподарської продукції і 
сертифікації складів  

Лабораторія 
вхідного  
контролю 
якості  

 

Складська 
інспекція по 
відповідності та 
сертифікації 

 

Система технічного 
регулювання сертифікації 

Стандарти  
зберігання, 
переробки та 
відповідності 
якості 

Стандарти 
вхідного 
контролю 
якості 

Агентство сертифікації / Орган контролю якості 
сільськогосподарської продукції 
(Держконтрольсільгоcпрод) 

Зворотній зв’язок Зворотній зв’язок 

Технічне регулювання процесу сертифікації  



Структурно-функціональна модель Системи складських документів на зерно.  
Концепція IDERCY 

1 - Інтегрованість 

Один утримувач системи - 
один хазяїн системи 

2 -  Дуалізм 
 Рівність для державного 
та приватного секторів 

4 – Надійність та стабільність 
 чотири компоненти системи 
для зниження ризику 
користувача 

1 - Когерентність та синергія 

Одна спільна когерентна та 
синергетична правова основа 

IDERCY = CONMOD 
{1I;2D;3E;4R;1СY} 
де:  
CONMOD - 
концептуальна модель  
1I, 2D, 3E, 4R, 1CY - 
функціонали і тензори 
простору станів системи  
1 → Інтегрованість = 
один утримувач системи 
- один хазяїн системи  
2 → Дуалізм = рівність 
для державного та 
приватного секторів  
3 → Рівновага = три 
цільові групи 
користувачів системи в 
рівних балансах 
інтересів і вигод  
4 → Надійність і 
стабільність = чотири 
компоненти системи для 
зниження ризику 
користувача  
1 → Когерентність та 
синергія = одна спільна 
когерентна та 
синергетична правова 
основа  

3 – Рівновага  
три цільові групи користувачів 
системи в рівних балансах 
інтересів і вигод  



Структурно-функціональна модель 
Системи складських документів на зерно.  

Концепція IDERCY 
Топологія простору 

функціональних станів моделі 
IDERCY. 



Шляхи вирішення проблем  
• Подальший розвиток системи  складських документів, включаючи гнучку, 

регіонально- та функціонально- орієнтовану складську інфраструктуру.  
• Розробка поправок до первинного та вторинного законодавства  
• Оновлення підсистеми електронної реєстрації документообігу складу та 

сертифікації складів  
• Розробка та впровадження спрощених механізмів правозастосування.  
• Створення механізмів компенсації втрат в разі його дефолту  
• Розробка та впровадження спрощеної форми складських документів на зерно  
• Розробка та впровадження складських документів для зберігання та контролю 

за продуктами переробки зерна та іншої сільськогосподарської продукції.  
• Введення електронної форми складських документів, що дозволить спростити 

доступ до біржової торгівлі, фінансових ресурсів і т.д. для 
сільськогосподарських виробників. Створення електронної торговельної 
платформи.  

• Система, яка заснована на електронних складських документах повинна 
передбачати можливість інтеграції інших національних систем  

• Інтеграція системи складських документів на зерно в біржову торгівлю  
• Доповнення існуючої системи сертифікації зернових складів в частині 

введення поняття "Категорія складу зерна". Концепція "Зірки"  



Система кредитування під заставу 
майбутнього врожаю 

Концепція UDEFCE 



Механізм договору CPR  
 Починаючи з 1994 р. у Бразилії успішно функціонує 
фінансовий інструмент у вигляді розписок-договору CPR 
(Gedula de Produto Rural), які представляють собою обіцянку 
постачати сільськогосподарську продукцію у майбутньому 
взамін на отримання ресурсів (фінансових чи товарних) вже 
сьогодні для ведення сільськогосподарської діяльності.  
 
 Через механізм договору CPR сільськогосподарські 
товаровиробники чи кооперативи продають 
сільськогосподарську культуру до збору урожаю (під заставу 
майбутнього врожаю), отримуючи грошові чи товарні 
ресурси, необхідні для виробництва цієї продукції і беруть на 
себе зобов’язання поставити певну кількість в певний термін 
та місце за визначеною ціною. 



Переваги CPR (з досвіду Бразилії) 

• Ключовим фактором успіху CPR у Бразилії є проста система 
звернення стягнення: рішення про стягнення приймається 
протягом 24–48 годин. 

• Ще один важливий фактор - неможливість застосування умов 
форс-мажору до CPR. Позичальник має дуже обмежені 
можливості заперечення /оскарження такого рішення про 
звернення стягнення.  

• допомагає усім учасникам ланцюгу в збільшенні фінансових 
можливостей для їх діяльності 

• дає велику гарантію/забезпечення для трейдерів, ніж звичайні 
види угод 

• фермери можуть отримати додатковий кредит шляхом 
використання своєї с/г продукції як гарантії оплати 

• підвищує довіру до сектору агробізнесу. 
• сприяє стійкому росту навіть на ринках з високим ступенем 

ризику 



№    ПРОДУКТ____________________   КГ 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ_____________________ 
____________________ (месяц, дата) ________________ de 20___ года, 
мы обеспечим поставку, на приведенных ниже условиям и согласно 
Закону 8.929 от 22.08.94, компании ______________________________ 
РСПД/МФ  Рег. №________________, либо по Вашему указанию, 
следующее: 
Продукт / Количество/ Характеристики - 
Пункт поставки - ___________________________________ 
Период поставки– с  ___/ ____/ ____   по  ____/ _____/ _____. 
Гарантии:  
- По залоговой гарантии первого класса_____________________ 
- По ипотечной гарантии первого класса____________________ 
Место и дата выпуска: ________________________________ 
Подпись и наименование эмитента: ____________________ 
Подпись и наименование поручителя: _____________________ 

Среднесрочная расписка сельхозпроизводителя 
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банки Затрати під 6,75% 
Затрати під ринкові відсоткові 
ставки 

покупці Фючерсний продаж частини 
своєї продукції 

Продавці  
сировини 

Обмін продукції на сировину 
Закупка сировини у період 
збору урожаю 

біржі/ 
інвестори 

Фючерсний продаж частини 
своєї продукції: 

CPR з оплатою у формі 
продукції 

Отримання фінансування через 
ринок: 

CPR з с фінансовою 
ліквідацією 

Варіанти забезпечення сільськогосподарського 
виробництва у Бразилії сьогодні 



Урожай  
у полі 

 

Затрати  
постачальників 

$ Затрати /  
Послуги 

Час 

 

Незалежний агент  
з моніторингу 

4 3 

Урожай на 
елеваторі 

Урожай для 
продажу 5 

Моніторинг усіх етапів процесса 

Первинні виробники 

Час 7 

1-11 

 
 

БАНК 

1 2 

Кредит 
Сільськогосподарська  

застава 
Рухома застава / 

Складське свідоцтво  

6 

Сума кредиту + відсотки 1 

Вивільнення застави / 
Складське свідоцтво 1 

Ринкова ціна  
мінус 

Сума кредиту /  
Відсотки 

Титул 

8 
9 

 

Вигодо 
отримувач 

Схема CPR у Бразилії 



Перепони на шляху впровадження CPR в Україні: 
 

• На початковому етапі - нерозуміння   
принципів роботи цього інструменту 

• Слабкий розвиток системи страхування 
сільськогосподарського виробництва 

• Неготовність правової та судової систем в 
цілому України, зокрема, щодо швидкості 
прийняття рішень 

• Слабкий розвиток, незрілість інституту 
виконання судових рішень 

•  Можливість органів влади вливати на рішення 
судів та інших офіційних організацій 

• Відсутність єдиної консолідованої і достовірної 
бази даних по господарствах (площі, 
урожайність і т. д.), єдиного реєстру земельних 
ділянок та прав на них 

• Слабкий розвиток інфраструктури ринку, 
зокрема логістики 



Аграрні розписки в Україні 

• Метою Закону України «Про аграрні 
розписки» є запровадження системи 
використання зобов’язань, забезпечених 
заставою сільськогосподарської продукції 
як захищеного механізму кредитування 
виробників сільськогосподарської 
продукції.  



 

Структурно-функціональна модель системи складських документів на зерно.   
Концепція UDEFCE 

 
UDEFCE = CONMOD 
{1U;2D;3E;5F;2С;1E}  

де:  

CONMOD - концептуальна модель  

1U, 2D, 3E, 5F, 2C, 1E - функціонали і 
тензори простору станів системи  

1 → Універсальність = працює для 
всіх 

2 → Дуальність = рівність для 
державного та приватного секторів  

3 → Рівновага = три цільові групи 
користувачів системи в рівних 
балансах інтересів і вигод  

5 → Надійність і стабільність = п’ть 
компонентів системи для зниження 
ризику користувача  

2 → Сумісність  = сумісність двох 
систем 

1 → Стягнення = обов’язковість 
виконання зобов’язань 



Топологія простору функціональних станів моделі UDEFCE 

Обслуговуючі 
підсистеми 

Зв”язки із 
зовнішніми 
системами 

Фермер- 
позичальник 



Інтеграція моделей систем 

IDERCY        UDEFCE 



Цілі системи • Зниження ризику користувачів 
системи  

• Доступ до короткострокових 
кредитних ресурсів  

• Забезпечення якості продукції та 
надійності угод  

• Доступ до зовнішніх ринків  
• Розробка нових страхових послуг 
•  Розробка нових кредитних 

інструментів  
• Розвиток ринкової інфраструктури  

• Зниження ризику користувачів 
системи  

• Доступ до короткострокових 
кредитних ресурсів  

• Забезпечення якості продукції та 
надійності угод  

• Доступ до зовнішніх ринків  
• Розробка нових страхових послуг 
•  Розробка нових кредитних 

інструментів  
• Розвиток ринкової інфраструктури  

Цільові групи • Виробники, фермери, торговці  
• Фінансові установи  
• Власники складів  

• Виробники, фермери, торговці  
• Фінансові установи 
• Компанії-постачальники  

Мета системи • Забезпечити співпрацю між 
банками, виробництвом, 
страхуванням і торговельними 
системами на аграрному ринку на 
основі сталої платформ 

• Забезпечити співпрацю між 
банками, виробництвом, 
страхуванням і торговельними 
системами на аграрному ринку на 
основі сталої платформи 

  

Інтеграція моделей систем 



  Система складських документів Система аграрних розписок 
Мета 

системи 
• Застава врожаю, переданого на зберігання 

під складські документи 
• Застава майбутнього врожаю під аграрні 

розписки 

Основні 
принципи 

функціонування 

• Виробник розміщує продукцію на 
сертифікованих складах для зберігання  

• Після отримання продукції склад видає 
складський документ  

• Виробник може віддати складський 
документ в банк і отримати кредит  

• Виробник реалізує продукцію, коли ціни 
краще і повертає позику та плату за 
зберігання 

  

• Виробник використовує аграрну розписку для 
кредитування у банку або отримання товарів та 
послуг від компанії-постачальника 

• Після збору врожаю може продати його та 
погасити кредит або розмістити його на 
сертифікованому складі для зберігання. Склад 
видає складський документ, який може 
використовуватись для погашення існуючого 
або отримання додаткового кредиту. 

• Виробник реалізує продукцію, коли ціни краще 
та гасить кредит або розраховується з 
компанією-постачальником 

Підсистеми 

• Бланки складських документів з 13 
технічними засобами захисту 

• Центральний електронний реєстр для 
контролю обігу складських документів на 
національному рівні та рівні складу  

• Сертифікація складів для забезпечення 
відповідності необхідним стандартам  

• Відшкодування фонду виконання 
зобов'язань за складськими документами 
у разі дефолту складу 

  

• Захищені бланки аграрних розписок 
• Центральний електронний реєстр для контролю 

обігу аграрних розписок на національному 
рівні 

• Моніторинг застави (використання земельної 
ділянки від посіву до збору врожаю) 

• Сертифікація  технології вирощування та 
зберігання врожаю на відповідність необхідним 
стандартам  

• Система стягнень 

Інтеграція моделей систем 



Топологія функціональних просторів систем 

Обслуговуючі 
підсистеми 

Зв”язки із 
зовнішніми 
системами 

Фермер- 
позичальник 

Топологія простору 
функціональних станів моделі 

IDERCY. 

Топологія простору  
функціональних станів моделі  

UDEFCE 



Топологія простору  
функціональних станів інтегрованої 

системи 
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