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Сприяння торгівлі  та розвитку експорту 

Фінансування міжнародної торгівлі 

Програми торгівельного фінансування сприяють  фінансуванню всіх етапів торгового ланцюжка 

Виробництво товару 
на експорт 

Транспортування 
Склад та 

дистрибуція 
Дебіторська 

заборгованість 

Гарантії  

•Тендерні гарантії / 

державні закупівлі 

•Гарантії виконання 

зобов'язань 

•Платіжні гарантії 

 

 

Акредитиви, 

 Інкассо 

Постекспортне 
фінансування 

Факторинг 

 

•Фінансування під 
відступлення грошових 

прав вимог 

 Інструменти та рішення  торгового фінансування  



Сприяння торгівлі  та розвитку експорту 

Фінансування експортерів 

 

 

 Фінансування витрат  по експортному контракту 

• Фінансування  поточних витрат  по експортним  поставкам 

• Гарантії на підтримку експорту 
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 Фінансування  розвитку  експортного потенціалу 

• Фінансування  постачальника експортера 

• Фінансування нового  експортно - орієнтованого  виробництва 



 

 

 

 

 МІЖНАРОДНІ  ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

ІНОЗЕМНІ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ 

  

 

 

 

 

 



Original Articles Original Articles Exclusive Essays Insights 

   

 Проект з 

енергоефективності 

 

 Другий проект 

розвитку експорту з 

надання  середньо- та 

довгострокового 

оборотного капіталу та 

інвестуваня приватних 

підприємств-

експортерів 

 GTFP  -

Глобальна 

програма 

торговельного 

фінансування 

 Програма  сприяння 

торгівлі зі стимулювання 

експортно-імпортної 

діяльності в Україні 

 

 Програма кредитування  

у сфері енергетики та 

охорони довкілля 

 

 Програма 

енергоефективності в 

Україні 

 Проект у сфері 

енергоефективнос

ті  та охорони 

довкілля у секторі 

МСБ в Україні 

 Програма 

кредитування 

інвестиційних проектів 

щодо захисту 

навколишнього 

середовища 

Наші партнери - 

міжнародні фінансові організації  

Загальний 

обсяг 

реалізованих 

програм – 

понад 2 млрд 

дол.США 



Напрямки фінансових програм партнерів банку 

Програми  торгівельного 

фінансування  ЕБРР та МФК 

Розширення доступу підприємств до 

джерел коротко та 

середньострокового фінансування 

міжнародної торгівлі у т.ч. 

передекспортне  / передімпортне 

фінансування клієнтів банку, 

факторинг, гарантії 

Програми сприяння торгівлі  

та розвитку експорту 

Розширення доступу підприємств 

до джерел середньострокового 

фінансування, направлених на  

розвиток  та підтримку зони вільної 

торгівлі 

Зменшення шкідливих викидів, 

 захист навколишнього 

середовища 

Проекти, що мають вплив на захист 

навколишнього середовища та 

проекти з соціально-економічної 

інфраструктури, у т.ч. проекти з 

енергоефективності, пом'якшення 

наслідків змін клімату та адаптації до 

них 

Доступ до довгострокового 

фінансування 

Доступ  до довгострокового 

фінансування для експортно-

орієнтованих малих та середніх 

підприємств 

Енергоефективність 

Середньо та довгострокові 

проекти в сфері 

енергоефективності, спрямованих 

на зменшення енергоспоживання 

та запровадження сучасних 

технологій, розвитку 

відновлювальних джерел енергії 



Кредитні пропозиції банку для  АПК 

   Документарні операції 

   Торгівельне фінансування 

   Векселі 

   Фінансування складських запасів    

   Фінансування проектів з енергоефективності, енергозбережння,  відновлювальної енергетики 

   Фінансування робочого капіталу, інвестиційні проекти та інші видів кредитних продуктів  

Доступ до фінансових інструментів відкриває  

сільськогосподарським підприємствам альтернативну кредитам  з 

більш широкими властивостями, меншою вартістю  та 

індивідуальними властивостями 

Укрексімбанк пропонує та реалізує широку низку фінансових та консалтингових продуктів для 

корпоративних клієнтів АПК у т.ч. для* виробників зернових  та продуктів переробки, а також 

експортерів 

*зерно зернових, зернобобових та олійних культур (пшениця, ячмінь, ріпак, кукурудза, соя, насіння соняшника) 

та продукти переробки  
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АПК 
Структуроване предекспортне фінансування 
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Фінансування складських запасів:  

  Відновлювальна кредитна лінія терміном до 36 місяців 

  Валюта: гривня, долари США, євро 

  Розмір фінансування проекту: до 85% від суми проекту 

  Застава: товари на складі, товари в  обороті,інше майно 

*зерно зернових, зернобобових та олійних культур (пшениця, ячмінь, ріпак, кукурудза, соя, насіння соняшника) 

та продукти переробки  

Для сільскогосподарських підприємств - експортерів, для підтримки їх поточної діяльності у період від збору та 

переробки урожаю до моменту його продажу   банк здійснює фінансування складських запасів -  

“Структуроване предекспортне фінансування”. 

Зберігання складських запасів:  

  складські приміщення підприємства- виробника 

  сертифіковані  лінійні склади /елеватори 

  територія  перевантажувального терміналу в порту 

Додаткова перевага для позичальника: можливість оформлення подвійних  складських свідотств, що дозволяє 

отримати більший обсяг кредитних коштів (максимально - до 85% фінансування на кожні 100 грн зерна чи олії) 

Моніторинг  фактичної наявності товарів  здійснюється службами банку  або  сюовеєною компанією 
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