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ВСТУП
Упродовж останніх років Україна незмінно

зміцнює свої позицій на світовому агропродо�
вольчому ринку як виробник сільськогосподарсь�
кої продукції. Не дивлячись на несприятливі
фінансово�економічні та політичні умови в 2014
р., аграрному сектору вдалось зібрати рекордний
урожай зернових та зернобобових культур і на�
ростити обсяги експорту. Зокрема в 2014 р. Ук�
раїна зайняла сьоме місце з виробництва пшениці
у світі [8] (у 2012 р. Україна посідала 10 місце),
п'яте з виробництва кукурудзи та третє по ячме�
ню. Найбільшими за останні 23 роки стали фізичні
обсяги та валовий дохід від експорту соняшни�
кової олії. В цілому, частка агропромислового
комплексу в структурі загального обсягу експор�
ту України в 2014 р. зросла до 27%, випередивши
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продукцію металургії (21,6%), яка завжди була
лідером зовнішньої торгівлі.

Однак, не дивлячись на позитивні зрушен�
ня, експортна орієнтація зосереджена на вузь�
кому продуктовому сегменті, а загальна про�
дуктивність виробництва не дозволяє говори�
ти про серйозну структурну перебудову. Про�
блеми, з якими зіштовхуються експортоорієн�
товані виробники можуть гальмувати не тільки
темпи зростання експорту але й загрожують
скороченням валютних надходження, що ста�
новить небезпеку для зовнішньоторговельно�
го балансу країни. Саме тому дослідження
та вирішення проблем, які нині постали перед
агротрейдерами та агровиробниками, є акту�
альним завданням як для держави, так і для га�
лузевих асоціацій та громадськості в цілому.
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність розвитку агробізнесу в кон�
тексті нарощування експортного потенціалу
зумовила значну кількість наукових дос�
ліджень в цьому напрямі. Зокрема чинники
розвитку аграрного підприємництва вивчали
О. Кундицький [4], Ю. Лупенко [5], П. Саблук,
О. Шубравська [6] і ін. І. Бураківський [1],
С. Кваша і В. Власов [3] займалися питаннями
стимулювання бізнесу та розвитку експортно�
го потенціалу, зокрема, в контексті асоціації
України з Європейським Союзом. О. Яценко [7]
досліджувала зовнішні та внутрішні чинники
виходу вітчизняних агровиробників на ринки
країн Перської затоки. Однак досі не було
здійснено комплексного апостеріорного ана�
лізу середовища агробізнесу, орієнтованого на
зовнішні ринки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення маркетин�

гового макро� та мікросередовища експортоо�
рієнтованих виробників сільськогосподарської
продукції та визначення ключових проблем
українських виробників та експортерів аграр�
ної продукції методом експертного опитуван�
ня. Предметом цього дослідження є система
організаційно�економічних відносин щодо ви�
робництва та експорту продукції аграрного
сектору.

У ході дослідження були сформовані на�
ступні завдання: з'ясувати перелік актуальних
проблем, які гальмують нарощування темпів
виробництва та експорту товарів аграрного
сектору; намітити найбільш ефективні шляхи
(механізми) їх запобігання та вирішення; оці�
нити ефективність впливу регуляторної політи�
ки на агроекспорт, а також виявити рівень
сприяння держави виробникам�експортерам.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті моніторингу аналітичних ма�

теріалів, новин, коментарів, а також інтерв'ю з
експертами�аналітиками ДП "Держзовнішін�
форм", "Украгроконсалт" та "АПК�інформ"

нами було сформовано ряд наступних пробле�
ми у сфері виробництва та експорту продукції
товарів аграрного сектора, які було покладено
в основу гіпотези цього дослідження: дефіцит
фінансових ресурсів (як програм розвитку, так
і оборотного капіталу); нестабільність регуля�
торної політики (податки, мита, законодав�
ство); обмеженість потужностей інфраструк�
тури; високий рівень конкуренції на світових
ринках, недосконалість маркетингового комп�
лексу; значний вплив негативних макроеконо�
мічних факторів; недостатній рівень державної
підтримки агроекспорту.

Першоджерелом даних про проблеми та
перепони будь�якого сектору економіки є
бізнес, тобто безпосередньо компанії, які є опе�
раторами на ринку. На основі гіпотези, цілей
та завдань нами була сформована анкета досл�
ідження, розрахована на 20�хвилинне інтерв'ю.
Домінантними були прямі закриті запитання
анкети. Відкриті запитання використовувались
для: перевірки відповідей респондентів; визна�
чення самопозиціонування підприємств, в яких
працюють респонденти тощо. До репрезента�
тивної вибірки увійшли великі (агрохолдинги)
та середні компанії, а також агротрейдери,
адже за обсягами експорту саме на їх долю
припадає біля 80% експортних поставок.

Експертами виступали фінансові директо�
ри та їх заступники, керівники відділів зовніш�
ньоекономічної діяльності та аналітики. Таким
чином, більше половини опитаних — представ�
ники багатопрофільних агрохолдингів, 17%
респондентів представляють великі трейдин�
гові компанії, 1/3 експертів — представники
агробізнесу середнього рівня. На нашу думку,
це цілком відповідає структурі експорту то�
варів агарного сектора.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі обробки результатів опитування

нами було виділено три блоки ендогенних фак�
торів, які, на думку експертів, перешкоджають
інтенсивному розвитку експортоорієнтовано�
го виробництва (табл. 1). Зокрема першочерго�
вою проблемою експерти вважають недоско�
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Таблиця 1. Ендогенні фактори
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налість нормативно�правової бази, що наразі
регулює виробництво і експорт сільськогоспо�
дарської продукції. З нею безпосередньо пов'я�
заний фактор надмірного оподаткування опе�
раторів ринку.

Головним ризиком у сфері державного ре�
гулювання 2/3 респондентів назвали корупцію
(рис. 1). На думку експертів, головною вадою
податкової системи України є навіть не високі
ставки податків, а саме корупція в податковій
та митних органах. Друге місце в сфері держав�
ного регулювання посідає проблема нестабіль�
ності податкового законодавства — 60% екс�
пертів вважають цей ризик ключовим у веденні
експортоорієнтованого агробізнесу.

Разом з тим, лише половина опитаного топ�
менеджменту великих та середніх компаній
вважає податки у аграрній сфері зависокими.
Вочевидь, тут відіграє роль наявність спроще�
ної системи оподаткування та спеціального ре�
жиму відшкодування ПДВ при здійсненні екс�
портних операцій. Крім того, лише 27% екс�
пертів стурбовані можливим скасуванням ви�
щенаведених податкових пільг. Зауважимо, що
найбільш резонансна у політичній площині про�
блема скасування спецрежиму ПДВ для агра�

ріїв для самих виробників опинилася на остан�
ньому місці — тільки 6,7% респондентів вважа�
ють ризик скасування спецрежиму ПДВ таким,
що суттєво загрожує бізнесу.

На перший погляд, українські агровиробни�
ки та експортери не вважають підтримку дер�
жави дієвою в процесі виходу на зовнішні рин�
ки. Такий висновок можна зробити, виходячи
з того, що тільки 7% опитаних вказали держав�
ну підтримку як фактор, що впливає на конку�
рентоспроможність їх продукції на зовнішніх
ринках. Разом з тим, відсутність ефективних
державних механізмів підтримки, на думку 57%
опитаних, обмежує конкурентоспроможність
продукції АПК за кордоном. На нашу думку,
відповідаючи на перше запитання, респонден�
ти керувалися фактом відсутності підтримки з
боку держави. А у другому випадку експерти в
переважній більшості зазначили, що пов'язу�
ють процес активізації експортоорієнтованої
діяльності із сучасними механізмами держав�
ної підтримки в аграрній сфері.

Досить неефективною є робота держави,
щодо лобіювання національних інтересів че�
рез відділи з економічних питань при посоль�
ствах України в іноземних країнах. Зокрема

Рис. 2. Основні джерела фінансування розвитку
експортоорієнтованого виробництва

Рис. 1. Ризики пов'язані із державним регулюванням
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73% опитаних не зверталися туди в процесі
виходу на зовнішні ринки, а 16% навіть не зна�
ють про їх існування [2]. Друге місце в рейтин�
гу ендогенних факторів посідає проблема не�
стачі оборотного капіталу та висока вартість
кредитних ресурсів. Таким чином, можна зро�
бити висновок, що вагомим комплексним фак�
тором після держрегулювання є дефіцит
фінансових ресурсів.

Головним джерелом фінансування експор�
тоорієнтованого виробництва спеціалісти вже
традиційно вважають власні коштів та бан�
ківські кредити (рис. 2). Цікавим при здійсненні
аналізу виявляється той факт, що 63% експертів
джерелом додаткового фінансування вважа�
ють залучення іноземних інвестицій, а у вихід
на ринки публічного капіталу вірять лише 13%.
Це може означати, що, по�перше, агроекспор�
тери віддають перевагу прямим іноземним інве�
стиціям в капітал українських компаній — тоб�
то продаж частки бізнесу стратегічним інвес�
торам. І по�друге, більшість українських аг�
раріїв, наразі, не готові продовжити тренд
2006—2012 рр. по залученню коштів на ринках
публічного капіталу — тобто, скоріше за все,
не готові стати публічними компаніями. Необ�
хідно зазначити, що в фінансову підтримку дер�
жави агробізнес не вірить — тільки 7% опита�
них вважають реальними програми державної
підтримки (зокрема й гарантії державного ек�
спортно�імпортного агентства).

Третім блоком факторів є висока вартість
необхідних для сільгоспвиробництва основних
засобів, добрив, пального тощо (№5 у рейтин�
гу) і девальвація національної валюти (№6 у
рейтингу), що є причиною несвоєчасного онов�

лення технологій та збільшення частки змінних
витрат в структурі собівартості продукції. Дер�
жавне регулювання цін на окремі види сільсько�
господарської продукції не дуже обходить ек�
спортерів, що і не дивно. Наразі держава май�
же не регулює експортні ціни, а лише контро�
лює їх відповідність ринку в процесі трансфер�
тного ціноутворення.

Що стосується екзогенних чинників пов'я�
заних із зовнішніми ринками (табл. 2), то пер�
шочерговими для виробників�експортерів є
проблеми валютних ризиків, а також труднощі
пов'язані із кон'юнктурою світового агропро�
довольчого ринку — посилення конкуренції та
волатильність цін. Незважаючи на певні конку�
рентні переваги (географічне положення, деше�
ва робоча сила, родючі грунти), українським
аграріям важко конкурувати із високотехноло�
гічними західними конкурентами.

Необхідно відмітити, що українські аграрії
вірять у свій експортний потенціал. 64% екс�
пертів вважають, що стабілізація та зростання
в аграрній сфері можливі саме за рахунок роз�
витку експортоорієнтованого виробництва
(рис. 3). Ще 23% вважають, що однаково важ�
ливим є як експортний, так і внутрішній ринок.
І тільки 7% бачать розвиток агросектору вик�
лючно в межах України.

Найбільш перспективним експерти, перш за
все, вважають виробництво зернових та олій�
них, що є традиційною картиною сьогодення
(рис. 4). На 3�му місці — м'ясна та молочна про�
дукція — 23%. Такий підхід демонструє одну з
основних проблем аграрного сектора — спе�
ціалізація на світовому ринку на товарах з низь�
кою доданою вартістю.
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Таблиця 2. Екзогенні фактори

Рис. 3. Перспектива розвитку експортоорієнтованого
виробництва
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Щодо потенційних ринків збуту, то рес�
пондентам було поставлено відкрите запитан�
ня. Переважна більшість експертів визначила
перспективними ринки Євросоюзу (51%), Ки�
таю (43%), Близького Сходу (зокрема Сауді�
вську Аравію, Єгипет, Пакистан, Іран — 33%
відповідей). Згадувалися також Туреччина,
Корея, Індія та Північна Африка. Однак щодо
прогнозів активізації зовнішньоторговельних
відносин з Євросоюзом з огляду на підписан�
ня Угоди про зону вільної торгівлі, експерти
були досить обережні — лише 20% однознач�
но позитивно оцінили її вплив на розширення
ринків збуту для українського аграрного сек�
тора і 33% — скоріше позитивно. Не дивлячись
на те, що це більше половини опитаних, відчу�
вається насторога та невпевненість. Таку си�
туацію можна пояснити великою кількістю
виробників�експортерів, яким ще важко пере�
орієнтуватися на ринок ЄС. Крім того, 47%
вважають, що угода з ЄС не сприятиме
збільшенню обсягів їх експорту. Вочевидь,
мова йде про значну кількість технічних
бар'єрів для сільськогосподарської продукції
та високий рівень конкуренції. Головними
проблемами при виході на ринки Азії експер�
ти також вважають технічні перепони, а також

недостатність інформації та інформаційно�
торговельних майданчиків.

Конкурентоспроможність українських
продуктів на світовому ринку, на думку пере�
важної частини експертів (57%), в першу чер�
гу, визначає їх якість (рис. 5). Наступним фак�
тором є відповідна маркетингова політика
(47% відповідей). Технологія виробництва, пе�
реробки і зберігання продукції замикає топ�3
позицій, що впливають на конкурентоспро�
можність. Цікаво, що сертифікація та стандар�
тизація, яка так турбує вітчизняний агробізнес
на ринках Європи та Азії, опинилася н 4�му
місці — тільки 13% опитаних вважають її важ�
ливим фактором.

Головним обмежувальним фактором для
розвитку експорту продукції аграрного секто�
ра, на думку 73% експертів, є значні транс�
портні витрати (рис. 6). На перший погляд, це
викликає подив, оскільки вигідне географічне
розташування України повинно здешевлювати
транспортну складову. Але все пояснюється,
коли бачимо проблему №2 — недостатній роз�
виток транспортної інфраструктури України
(57% опитаних). Основними складовими транс�
портної проблеми є нестача зерновозів, високі
залізничні тарифи, непрозорі тарифи в портах

Рис. 5. Фактори, що визначають конкурентоспроможність продукції
на зовнішніх ринках

Рис. 4. Галузі, перспективні для розвитку
експортоорієнтованої діяльності
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тощо. Ще одним обмежувальним чинником є
відсутність ефективних державних механізмів
підтримки експортерів (57% експертів).

Блок проблем, пов'язаних із маркетинговою
політикою: просуванням, каналами збуту,
ціною, повинен вирішуватися на рівні підприє�
мства, самостійно або на умовах аутсорсингу,
залучаючи відповідні консалтингові та марке�
тингові агенції. Державна ж підтримка повин�
на здійснюватися комплексно та бути направ�
лена не тільки на покращення ринкової інфра�
структури, але й на створення фінансових
інструментів та механізмів стимулювання, пра�
вової та дипломатичної підтримки тощо. Адже
наступним фактором виступає протекціоні�
стська політика держав�імпортерів, а узгод�
ження торговельних бар'єрів є безпосередньо
функцією держави. В тому числі і технічних
бар'єрів, що є ще одним вагомим обмежуваль�
ним фактором для українського агроекспорту.
На конкретне питання про те, яка ж саме під�
тримка від держави була б найбільш бажаною,
експерти в переважній більшості акцентують на
пільговому оподаткуванні, фінансовій підтрим�

ці та вдосконаленні нормативно�правової бази
(рис. 7).

На низькому рівні оцінили експерти і робо�
ту структур громадянського суспільства, які
мають бути посередниками між державою та
бізнесом, а в цьому випадку між відповідними
державними інституціями та бізнесом, що пра�
цюють у напрямі підтримки агроекспортерів.
Так, на думку 73% експертів, галузеві бізнес�
асоціації не здійснюють дієву підтримку роз�
витку експортного виробництва в аграрному
секторі. І тільки 23% респондентів можуть
відзначити їх окремі дії, називаючи при цьому
Українську зернову Асоціацію, Українську
Асоціацію аграрного бізнесу та Американську
торговельну палату.

Досліджуючи макросередовище розвитку
експортоорієнтованої діяльності, доцільно та�
кож визначити основні тенденції та макропа�
раметри, притаманні стану національної еконо�
мічної системи в цілому. Згідно з доповіддю
СОТ з торговельної політики України, опублі�
кованій у березні 2016 р. [10], Українська еко�
номіка має ознаки затяжної рецесії, яка роз�

Рис. 6. Фактори, що обмежують
конкурентоспроможність української аграрної продукції

на зовнішніх ринках

Рис. 7. Види підтримки, яку експортоорієнтовані виробники
очікують від держави
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почалась у 2008 р. у зв'язку із розгортанням
глобальної фінансової кризи з певним еконо�
мічним пожвавленням протягом 2010—2011 рр.,
і посилюється в наші дні під впливом політич�
ної дестабілізації, подій в Криму та військово�
го конфлікту на Сході України. Головну роль в
економічній системі продовжує відігравати
держава, реформи якої ускладняються приват�
ними інтересами фінансово�промислових груп
та корупційною складовою. Це серйозно впли�
ває на погіршення бізнес — клімату, формує не�
прозорі інституційні структури, породжує
прийняття неправомірних судових рішень з ко�
мерційних суперечок тощо. В таблиці 3 наведе�
но основні макроекономічні показники еконо�
мічного розвитку України.

Не дивлячись на погіршення макроеконо�
мічного клімату, що не може не вливати на ви�
робників агропродовольчих товарів, прямі іно�
земні інвестиції в цей сектор відновили тенден�
цію до зростання, що говорить про зацікав�
леність з боку крупного іноземного капіталу.
Підтвердження цьому є оцінка бізнес�середо�
вища на основі індексу Світового банку "Doing
business", який підняв Україну з 140 місця в 2013 р.
до 112 у 2014 р. та на 96 у 2015 р. На думку світо�
вого банку [9], це зумовлено спрощення систе�
ми отримання дозволів на будівництво, проце�

дури реєстрації та отримання кредитів для
бізнесу. Однак, даний показник все ще зали�
шається найнижчим у регіоні, а найбільшу про�
блему для бізнесу складають процедури під�
ключення до систем енергопостачання, систе�
ма оподаткування та міжнародна торгівля. Ук�
раїнський клуб аграрного бізнесу склав свій
рейтинг "Doing agribusiness in Ukraine, 2016". На
рисунку 8 наведено головні перепони для ве�
дення бізнесу в аграрному секторі.

 Таким чином, на основі апостеріорного
аналізу бізнес�середовища ведення агробізне�
су та експертного оцінювання проблем
здійснення експортоорієнтованої діяльності за
допомогою PESTL підходу можна згрупувати
основні можливості та загрози здійснення ек�
спортоорієнтованої діяльності в аграрному
секторі (табл. 4).

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідження бізнес�середо�

вища експортоорієнтованих товаровиробників
сільськогосподарської продукції за допомогою
експертного методу та оцінка макроекономіч�
них умов дали можливість визначити ключові
проблеми українських виробників та експор�
терів аграрної продукції. До них відносяться:
недосконалість нормативно�правової бази, ви�

 2015 .  
2011 ., % 2011 2012 2013 2014 2015 

  ,  . 62,3 64,4 59,1 50,6 26,1 41,9 
  ,  . 80,4 86,3 81,2 56,7 28,1 35,0 

   ,  ., 7,2 8,2 4,5 0,8 3,1 43,1 
     0,7 0,7 0,8 0,6 1,0 142,9 

 , % 8,0 0,6 -0,3 12,1 49,9   6,2 . 

Таблиця 3. Макроекономічні показники розвитку України,
2010—2015 рр.

Джерело: сформовано автором.

Рис. 8. Рівень впливу негативних факторів на умови ведення
агробізнесу в Україні

Джерело: сформовано автором за даними [8].
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сокий рівень оподаткування, дефіцит фінансо�
вих ресурсів, валютні ризики та волатильність
цін на продукцію АПК на світових ринках. Го�
ловними обмежувальними фактори для інтен�
сифікації експортоорієнтованої діяльності є:
значні транспортні витрати, недостатній роз�
виток транспортної інфраструктури України,
відсутність державної підтримки як прямої, так
і опосередкованої, протекціонізм держав�
імпортерів, у тому числі технічні бар'єри.

Значна частина проблем та обмежувальних
факторів здійснюють негативний вплив внас�
лідок неефективного державного регулювання
та підтримки виробників�експортерів аграрної
продукції. Саме тому наступні дослідження
будуть направлені на вивчення існуючих та роз�
робку перспективних напрямків політики дер�
жавного регулювання, які повинні базуватися
на механізмах фінансової підтримки та пільго�
вого оподаткування, заходах покращення

Таблиця 4. PESTLEIаналіз середовища експортоорієнтованої діяльності
аграрного сектора України

Джерело: розроблено автором.
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інфраструктури, яка повинна відповідати су�
часним технологічними та ринковим вимогам,
інтенсифікації консультаційно�інформаційно�
го забезпечення операторів ринку та лобіюван�
ня інтересів держави на міжнародній арені.
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