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20 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 1792 “Про забезпечення 

масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та 

здешевлення кредитування експорту” (далі – Закон).1 

Задекларованою метою Закону є підтримка експортної діяльності підприємств шляхом страхування, 

гарантування та здешевлення кредитування експорту. Це має забезпечити захист українських 

експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищити їх конкурентоспроможність на 

зовнішніх ринках, а також активізувати експортну діяльність українських виробників. 

Законом передбачається створення Державної агенції з підтримки експорту – експортно-кредитного 

агентства (далі – ЕКА), що здійснюватиме страхування, перестрахування і надаватиме гарантії за 

договорами, а також виступатиме агентом Уряду України щодо здешевлення вартості експортних 

кредитів. 

Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом має утворити ЕКА, 

забезпечити формування та сплату його статутного капіталу, а також прийняти нормативно-правові 

акти, що регулюють діяльність ЕКА. 

Необхідно зазначити, що в інших країнах існують подібні структури, основним завданням яких є 

сприяння експорту вітчизняних підприємств. Разом з цим, у кожній країні є свої особливості їх 

функціонування. Ці структури є важливим інструментом системи сприяння експорту. Тому практично 

всі країни – члени Організації економічного співробітництва і розвитку та майже всі європейські 

країни у державній політиці використовують ЕКА, як один з інструментів підтримки та стимулювання 

експорту. Без сумніву, розбудова інституційної структури підтримки експорту є актуальним 

завданням. Тому відповідні ініціативи тільки вітаються.  

Водночас, на нашу думку, прийнятий Закон містить значну кількість неузгодженостей та 

суперечностей, які негативно впливатимуть на створення та ефективність функціонування ЕКА в 
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Україні. При цьому, слід окремо вказати на те, що чинна законодавча ініціатива має корупційні 

ризики в частині функціонування установи. 

У цій роботі ми аналізуємо зміст норм зазначеного Закону і оцінюємо перспективи його реалізації.  

 

Слід почати з того, що викликає зауваження сама назва Закону, яка не відповідає його змісту. 

Експансія – це стратегія, що має бути загальнонаціональною, а у документі  йдеться лише про один з 

механізмів такої стратегії, а саме про створення ЕКА. Насправді, навіть уявна масштабна експортна 

експансія не може ґрунтуватися на наведеній у Законі сумі статутного капіталу. До того ж виникають 

сумніви щодо використання терміну експансія в законодавчому акті. Більш логічним виглядала б 

назва, яка відповідала б змісту нормативного акту, а саме - про створення експортно-кредитного 

агентства. 

Змістовний аналіз окремих положень Закону, які містять суперечності і протирічать діючому 

законодавству наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Коментарі до норм Закону 

Норма Закону Коментар 

Стаття 2. Експортно-кредитне агентство 
1. Для стимулювання експорту товарів 
(робіт, послуг) українського 
походження Кабінет Міністрів України 
створює Експортно-кредитне агентство 
(далі - ЕКА), що на добровільних 
засадах здійснює страхування, 
перестрахування, надає гарантії за 
договорами, які забезпечують розвиток 
експорту, а також бере участь у 
реалізації програми часткової 
компенсації відсоткової ставки за 
експортними кредитами. 

1. Виникає питання необхідності створення спеціальної 
установи, оскільки діяльність з фінансування та 
гарантування експортно-імпортних операцій 
підприємств, надання кредитно-фінансової підтримки 
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою 
просування товарів вітчизняного виробництва на 
зарубіжні ринки здійснює ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України», відповідно до власного статуту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 серпня 2000 року № 1250. 
Таким чином, за умови розширення функцій існуючого 
ПАТ «Укрексімбанк» необхідність створення додаткової 
окремої інституції відпадає. 
2. Наявність в основних завданнях ЕКА положення про 
“реалізацію програми часткової компенсації 
відсоткової ставки за експортними кредитами” є 
суперечливим з огляду на те, що: 
- в Україні відсутня діюча державна програма часткової 
компенсації відсоткової ставки за експортними 
кредитами; 
- компенсація відсоткової ставки за експортними 
кредитами вважатиметься експортною субсидією 
відповідно до норм (СОТ), що заборонено і одночасно 
протирічить п. 3 Статті 3 та п. 9 Статті 11 Закону. 

Стаття 2. 
2. Основними напрямами державної 
підтримки експортної діяльності є: 
5) надання державних гарантій для 
забезпечення виконання боргових 
зобов'язань ЕКА. 

Необхідно передбачити, що ЕКА може надавати гарантії 
виключно в межах статутного фонду. 
В іншому випадку ці норми створюють додатковий 
непередбачуваний тиск на державний борг. 
До того ж, цей пункт можна трактувати як фактичну 
передачу функцій надання державних гарантій в частині 
експорту цій структурі. 
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Стаття 2. 
4. Початковий статутний капітал ЕКА 
становить не менш як 200 мільйонів 
гривень і формується за рахунок коштів 
державного бюджету. 

З яких міркувань виходив законодавець, пропонуючи цю 
цифру? За огляду на наявні у Законі обмеження щодо 
страхування і фінансування з власного капіталу ЕКА, 
виникає питання, чи достатньо передбачених коштів для 
повноцінного функціонування агентства. 

Стаття 3. 
Завдання, напрями та принципи 
державної підтримки експортної 
діяльності 
3) створення механізму часткової 
компенсації відсоткової ставки за 
експортними кредитами 

Існує суперечність між різними нормами Закону. 
Зокрема, компенсація відсоткової ставки за експортними 
кредитами вважатиметься експортною субсидією і 
забороняється Угодою про субсидії і компенсаційні 
заходи Уругвайського раунду багатосторонніх 
торговельних переговорів. 
Одночасно з цим, п. 3 Статті 3 та п. 9 Статті 11 Закону 
забороняють порушувати норми СОТ (зокрема Угоду про 
субсидії і компенсаційні заходи) та Угоду про офіційно 
підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially 
supported export credits) ОЕСР. 
Таким чином положення про створення механізму 
часткової компенсації відсоткової ставки за експортними 
кредитами суперечить іншим положенням цього ж 
нормативного акту. 

Стаття 5.  
3. Наглядова рада ЕКА є органом, що 
здійснює захист прав акціонерів 
товариства і в межах компетенції 
контролює та регулює діяльність 
правління ЕКА. 
 
Член наглядової ради ЕКА діє в 
інтересах ЕКА, а не особи або органу, 
що висунув, затвердив чи обрав 
відповідного члена наглядової ради 
ЕКА. 

Положення Закону необхідно привести у відповідність з 
нормами Закону України “Про Акціонерні Товариства”.  
Зокрема, член наглядової ради ЕКА має діяти в інтересах 
акціонерів ЕКА, а не ЕКА відповідно до Статті 51 Закону 
України “Про Акціонерні Товариства”. 

Стаття 6. 
6. Страхова виплата становить не 
більше 90 відсотків суми 
зовнішньоекономічного договору 
(контракту) або експортного кредиту в 
разі настання некомерційного ризику 
та не більше 85 відсотків у разі 
настання комерційного ризику. 

Невизначено чіткі критерії встановлення того чи іншого 
розміру страхової виплати для компанії, що створює 
широке поле для тлумачення і є корупційним ризиком. 
Якщо з якихось причин це важко зробити, то слід хоча б 
чітко окреслити принципи визначення цих критеріїв. 

Стаття 6. 
10. Страхування прямих інвестицій з 
України здійснюється виключно за 
умови спрямування таких інвестицій на 
створення інфраструктури, необхідної 
для розвитку експорту товарів (робіт, 
послуг) українського походження. 

Потребує уточнення поняття “інфраструктура”, оскільки з 
тексту незрозуміло, що вкладається у цей термін. 
Напевно, необхідно навести конкретні приклади 
інфраструктурних об’єктів, інвестиції у які можуть 
страхуватися ЕКА. 

Стаття 7. Джерела фінансування 
Експортно-кредитного агентства 
1. Джерелами фінансування ЕКА є: 
власні кошти; 
кошти, залучені від державних та 
приватних інвесторів на поворотній або 

Виникає питання, що саме мав на увазі законодавець під 
терміном “власні кошти”, якщо кошти з різних джерел 
після їх відповідної передачі до установи стають 
власними коштами ЕКА. 
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безповоротній основі; 
кошти, надані міжнародними 
організаціями на поворотній або 
безповоротній основі; 
бюджетні кошти в разі передбачення їх 
Законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік; 
інші джерела, не заборонені 
законодавством. 

Стаття 8. Сфери підтримки 
 

1. Законодавчо встановлений перелік товарів, на які 
поширюватиметься підтримка ЕКА, а не критеріїв, за 
якими такі товари можуть обиратися (такими критеріями 
могли б бути, наприклад, тривалий виробничий цикл, hi-
tech продукція, вироби МСБ тощо), є дискримінаційним 
рішенням та веде до викривлення економічних стимулів. 
2. Відсутні чіткі і прозорі критерії отримання 
фінансування в рамках зазначених сфер підтримки. 
Необхідно додати критерії для визначення сфери 
підтримки експорту в залежності, наприклад, від обсягів, 
вартості, напрямів поставок або інших пріоритетних сфер.  
Якщо з якихось причин це важко зробити, то слід хоча б 
чітко окреслити принципи визначення цих критеріїв.  
3. При ухваленні рішення щодо визначення допустимості 
або недопустимості надання допомоги необхідно брати 
до уваги положення Закону України “Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання”2. 

Стаття 11. 
Порядок та умови надання державної 
фінансової підтримки експортної 
діяльності 
5. Для здійснення страхової виплати за 
підтримки держави за договором 
страхування комерційних та 
некомерційних ризиків, що перевищує 
10 відсотків власного капіталу ЕКА, 
можуть надаватися кредити з 
державного бюджету. 

1. У Статті наводиться перелік випадків, у яких державна 
підтримка не може надаватися суб’єкту господарювання.  
Разом з цим, як зазначалося раніше, відсутні чіткі та 
об’єктивні критерії, або хоча б принципи процесу такого 
відбору, які б дозволяли обрати підприємство, що зможе 
претендувати на отримання підтримки ЕКА. 
2. ЕКА, маючі власний статутний фонд має надавати 
кредити в межах коштів цього статутного фонду. 
У цьому контексті виникають сумніви щодо законності та 
обгрунтованості права ЕКА щодо надання кредитів або 
гарантій підприємствам з державного бюджету. 
Таким чином у Законі необхідно обмежити максимальну 
суму гарантування та виплат за відповідними 
договорами певною частиною статного фонду ЕКА, не 
залучаючи кошти державного бюджету. 
3. Виходячи з переліку сфер підтримки, можна вже зараз 
прогнозувати, що вартість значної кількості контрактів 
потенційно виходитиме за межі 10% від статутного фонду 
ЕКА. Відповідно, такі контракти матимуть можливість 
бути профінансованими/застрахованими з державного 
бюджету. Такий механізм створює передумови для 
корупції та зловживань бюджетними коштами. 

 

Висновки. 
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1. Корупційні ризики. Значна кількість суперечливих та нечітко визначених норм Закону 

створює поле для їх неоднозначно трактування та застосування, що є джерелом 

корупційних ризиків, пов’язаних з функціонуванням ЕКА. 

Корупційні ризики притаманні практично всім етапам процесу ухвалення рішення про 

страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами тим чи іншим компаніям. 

Це стосується, як процесу безпосереднього відбору компаній, так і визначення питомої 

ваги страхового покриття для їх контрактів. 

2. Відповідність зобов’язанням СОТ. В законі містяться суперечливі положення, які ставлять 

від сумнів його відповідність зобов’язанням України в рамках СОТ. У Статті 3 прописана 

норма про можливість часткової компенсації відсоткової ставки за експортними 

кредитами для експортерів, тоді як у п. 3 Статті 3 та п. 9 Статті 11 передбачена заборона 

порушувати норми відповідних норм СОТ, які забороняють використання експортних 

субсидій. 

3. Непідзвітність регуляторам. Непоширення на діяльність ЕКА положень Законів України 

"Про страхування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг", а також вимог Закону України "Про управління об’єктами державної власності" 

щодо обов’язкової виплати дивідендів може викривляти конкуренцію, надаючи переваги 

окремим підприємствам та промисловим групам, а також потенційним акціонерам ЕКА. 

Фактично, цією нормою ЕКА виводиться з під дії відповідного регуляторного поля.  

4. Вибірковість сфери дії закону. Закон передбачає надання підтримки чітко визначеним 

товарним категоріям, що викривлює ринкові стимули. 

5. Відсутність чітких критеріїв надання підтримки. У Законі відсутні чіткі критерії відбору 

кандидатів для підтримки, що створює корупційні ризики при визначенні отримувачів 

відповідної допомоги. 

6. Ризики для державного бюджету. Визначені у Законі сфери підтримки експорту досить 

часто є фінансово-ємними, вартість контрактів у деяких з них може значно перевищувати 

10% від обсягів статутного капіталу ЕКА, що створить додаткове навантаження на 

держаний бюджет, а з іншого боку провокує корупційні ризики при ухваленні відповідних 

рішень.  

У цьому контексті виникають сумніви щодо законності та обґрунтованості права ЕКА щодо 

надання кредитів підприємствам з державного бюджету. Напевно, було б логічним 

обмежити максимальну суму гарантування та виплат за відповідними договорами певною 

частиною статного фонду ЕКА. 

 

У якості підсумку слід зазначити, що даний Закон потребує суттєвого доопрацювання в частині 

мінімізації корупційних ризиків та усунення протиріч з чинними нормативно-правовими актами. 

У цілому ж, Експортно-кредитне агентство має потенціал стати одним із важливих інструментів з 

просування української продукції на зовнішні ринки. 


