Терміни та визначення, що використовуються у цьому документі, а також будь-які заяви або твердження,
жодним чином не відображають офіційну позицію Міжнародного торгового центру (ІТС) щодо правового
статусу будь-якої країни, території, міста чи району, або їх державних органів влади, або демаркації
кордонів.

Звіт підготовлений Асоціацією міжнародний міжрегіональний агропромисловий кластер Херсонської області
Eastern Food Technologies Plus.
Цей документ не був офіційно відредагований Міжнародним торговим центром.
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І. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
CUTIS

Канадсько-український проєкт підтримки торгівлі та інвестицій

EU4Busines

Ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім
підприємствам у шести країнах Східного партнерства ефективніше
реалізовувати свій потенціал і стимулювати економічне зростання

ITC

International Trade Centre (Міжнародний торговий центр)

UHBDP

Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва

ВАТ

відкрите акціонерне товариство

ДП

державне підприємтсво

ЄБРР

Європейський Банк Реконструкції і Розвитку

ЗАТ

закрите акціонерне товариство

МСП

малі і середні підприємства

ОПБ

організації з підтримки бізнесу

ПКВ

підприємство колективної власності (колективне підприємство)

ПП

приватне підприємство

Проєкт ІТС

проєкт ІТС в Україні «Сприяння виходу малих і середніх підприємств
плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки
доданої вартості»

СОК

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

ТОВ

товариство з обмеженою відповідальністю

ТПП

торгово-промислова палата

УГА

ВГО «Українська горіхова асоціація»

ФОП

фізична особа-підприємець
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ІІ. ВСТУП
Протягом 2016-2021 років Міжнародний торговий центр реалізовує в Україні проєкт
технічної підтримки під назвою «Сприяння виходу малих і середніх підприємств
плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості».
Проєкт фінансується урядом Швеції та реалізується ІТС у співпраці з національними
партнерами. Мета проєкту – допомогти українським МСП у секторі виробництва та
переробки фруктів і овочів підвищити свою конкурентоспроможність, інтегруватися в
національні і глобальні ланцюжки створення вартості та отримати доступ до нових ринків.
Поставлена мета досягається шляхом надання МСП допомоги у виробництві товарів
відповідно до вимог регіональних та глобальних ринків, підвищенні конкурентоздатності, у
тому числі за рахунок поліпшення можливостей організацій з підтримки бізнесу (ОПБ), для
надання якісних послуг малому та середньому бізнесу, а також сприяння пілотним МСП у
виході на цільові ринки, з фокусом на ринки ЄС.
Проєкт почав роботу в 2016 році на Півдні України в трьох областях – Херсонській,
Миколаївській та Одеській. У 2019 році проєктна діяльність поширилась ще на три сусідні
області – Вінницьку, Дніпропетровську та Запорізьку.
Ключові напрямки роботи проєкту з МСП включають інформаційне та аналітичне
забезпечення їх діяльності з розширення експорту, експортний консалтинг, підвищення
кваліфікації фахівців підприємств з маркетингу, брендингу, ціноутворення, вимог
міжнародних технічних регламентів і стандартів, організації їх участі в міжнародних
виставкових заходах та бізнес-місіях за кордон, надання підтримки з метою інтеграції
компаній до національних і глобальних ланцюжків створення вартості і відкриття товарам
українського виробництва доступу до нових ринків, зокрема, на ринок країн ЄС.
У межах проєкту ІТС в Україні у 2016 році була розроблена і передана ключовим
зацікавленим сторонам «Дорожня карта виробничо-збутового ланцюжка фруктів і овочів для
півдня України (2016-2020 рр.)». Метою створення дорожньої карти було виявлення
можливостей і обмежень сектору фруктів і овочів та докладний опис практичних заходів, які
необхідно вжити для підвищення конкурентоспроможності.
Також у рамках проєкту розроблена «Дорожня карта стратегічного розвитку горіхового
сектору України та просування українських горіхів на експортних ринках» – комплексний
стратегічний документ, план дій і перелік рекомендації щодо стратегії розвитку галузі та
створення для українських деревних горіхів власного експортного бренду, який може стати
основою національного плану дій, спрямованого підтримати інтеграцію українських
виробників горіхів у національні та глобальні ланцюжки створення вартості й відкриття для
них доступу до нових ринків.
Важливими кроками у межах проєкту стали дослідження, спрямовані на профілювання
пропозицій, виявлення пілотних підприємств, визначення вихідних даних, аналіз ринкового
попиту і визначення потенційних ринків збуту продукції:
●
●
●

дослідження пропозиції перероблених та свіжих фруктів і овочів у цільових регіонах;
дослідження внутрішніх ланцюжків створення вартості і ринкових можливостей;
вивчення можливостей глобального ринку.
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Протягом 2017-2020 років проєкт організував 17 візитів на міжнародні виставки та форуми, в
яких українські компанії брали участь на окремому колективному стенді. Разом із
консультантами проєкту українські підприємці плодоовочевої галузі побували на таких
виставках як Gulfood, Fruit Logistica, SIAL Paris, Riga Food, Anuga, Polagra Food, Ukrainian
Food Expo та інших. Загалом, у виставках взяли участь понад 40 компаній.
У ході реалізації проєкту було організовано 46 тренінгів для представників МСП з таких тем:
●
●
●
●
●
●
●

технології виробництва свіжої плодоовочевої продукції;
технології післязбиральної доробки свіжої плодоовочевої продукції;
обчислення вартості товару та ціноутворення;
брендинг і формування цінності для клієнта;
інструменти ІТС для аналізу ринків;
участь у виставково-ярмаркових заходах з максимальною ефективністю;
сертифікація виробництва за міжнародним стандартом GLOBALG.A.P. та інших.

Тренінги для МСП відвідали представники понад 300 компаній. Загальна кількість учасників
тренінгів перевищила 800 осіб.
Проєкт організував 13 тренінгів для ОПБ, у яких взяли участь понад 120 учасників.
За підтримки проєкту 9 підприємств отримали міжнародні сертифікати з харчової безпеки,
такі як GLOBALG.A.P. та HACCP.
Реагуючи на глобальні виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, консультанти проєкту ІТС
в Україні провели низку онлайн-заходів для МСП та організували участь українських
компаній у віртуальних виставках United Fresh 2020 LIVE! та MACFRUT Digital.
У відповідь на запит про підтримку від ВГО «Українська горіхова асоціація», в 20192021 роках у межах проєкту був реалізована низка заходів для українського сектору їстівних
горіхів. Це – серія спеціалізованих тренінгів для виробників волоського горіха і фундука,
вебінари з розвитку експорту для МСП у частині маркетингу, комунікацій на експортних
ринках, залучення потенційних клієнтів та аналізу ринку, ролей, відповідальності і витрат
клієнтів. У 2019 році проєкт ІТС організував участь горіхових компаній і УГА в
ознайомлювальних поїздках на Gulfood 2019 і до Швеції, а також їх участь у колективних
стендах на Gulfood 2020-2021.
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ІІІ. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основне завдання дослідження – зібрати інформацію про стан плодоовочевого сектору в
регіонах діяльності проєкту станом на грудень 2020 року, оцінити прогрес проєкту ІТС в
Україні та визначити напрямки, за якими МСП і надалі потребують підтримки.
На старті проєкту у 2016 році було проведене подібне опитування підприємств із метою
оцінки стану плодоовочевої галузі південних областей України та визначення напрямків
підтримки бенефіціарів проєкту. В огляді результатів цього опитування ми частково
порівнюватимемо їх із даними опитування 2016 року.
У новому дослідженні зібрана інформація для оцінки поточного стану підприємств, аналізу
діяльності проєкту порівняно з початком його реалізації, для оновлення інформації про
підприємства, їх спроможності та проблеми.
В огляді дослідження аналізується досягнення результатів відповідно до плану роботи
проєкту щодо підвищення конкурентоспроможності МСП та їх інтеграції у національні та
глобальні ланцюжки створення вартості, та також виходу на нові ринки.
Результати дослідження будуть використані для остаточної оцінки першого етапу проєкту
(2016-2021 рр.). Звіт буде надано донору, основним партнерам-виконавцям і зацікавленим
сторонам, МСП-бенефіціарам і ОПБ, а також МСП і ОПБ, які беруть участь у проєктній
діяльності, та опублікований для широкого загалу на офіційному сайті проєкту.
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ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проводилося шляхом прямого анкетування. Анкета складалася з п’яти частин.
Опитування проводилося через Google Forms, методами особистого і телефонного інтерв’ю.
В опитуванні взяли участь керівники підприємств та призначені ними відповідальні особи.
Для проведення опитування були залучені торгово-промислові палати і профільні асоціації:
Херсонська ТПП, Регіональна ТПП Миколаївської області, Одеська регіональна ТПП,
Запорізька ТПП, Дніпропетровська ТПП, Вінницький клуб ділових людей.
Вибірка респондентів складалася з компаній, які вже були опитані під час першого
дослідження, компаній, які брали участь у заходах, організованих проєктом, або чули про
проєкт.
Основними критеріями відбору підприємств були такі:
●
●
●
●

реєстрація юридичної особи;
наявність виробничих потужностей або реєстрації в одному з регіонів, на які
поширюється діяльність проєкту;
понад 75% компанії перебувають в українській власності;
наявність достатніх площ для виробництва продукції (для фермерів: до 10 га – для
нішевих продуктів, таких як спаржа, салат, тепличні овочі; від 10 га – для ягід; від
20 га – для фруктів та овочів).

Дані анкет оброблені і систематизовані у цьому звіті.
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V. ВИСНОВКИ ЗА ПЕРІОД 2018-2020 рр.
У межах дослідження, яке тривало з жовтня по грудень 2020 року, на території Херсонської,
Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Вінницької та Запорізької областей було
проведено анкетування 176 виробників овочів і фруктів, а також 47 переробників цієї
продукції.
Цього разу в дослідженні взяло участь майже на 25% більше виробників свіжої продукції та
в 4 рази більше переробних підприємств, ніж у 2016 році. Також дослідження розширило
свої межі – додалися Дніпропетровська, Вінницька та Запорізька області.
Згідно з результатами дослідження, середній вік власників підприємств становить 4749 років. Майже 98% власників як виробничих, так і переробних підприємств є чоловіки.
Варто відзначити постійне зростання кількості жінок серед персоналу опитаних компаній, а
також – серед керівників середньої ланки.
Керівники підприємств відзначають плинність кадрів, що змушує їх постійно навчати
персонал. Навчанню технологіям виробництва приділяють увагу 90% респондентів серед
переробників та 77% – серед виробників. Отже, керівники підприємств зосереджуються на
технічних спеціалістах. Однак лише 40% працівників покращують свої навички продажів,
що може свідчити про недостатнє розуміння необхідності наявності якісного маркетингового
відділу. Лише 11% працівників проходять навчання у сфері управління, що може бути
пов’язано з незначною кількістю керівників середньої ланки.
За результатами дослідження, 74% підприємств орієнтовані на внутрішній ринок. Це
пояснюється тим, що багато з них зосереджені на ситуативних продажах «з поля». Така
діяльність не потребує кваліфікованих працівників з навичками продажів та розвитку
довгострокових відносин. У зв’язку з тим, що підприємства-виробники не орієнтовані на
експорт, частка компаній, які мають сертифікацію за міжнародними стандартами, невелика.
Водночас, 62% респондентів серед підприємств-переробників орієнтовані на експорт, а 90%
з них мають або ж у процесі отримання сертифікату. Можливо, це пов’язано із набуттям
чинності Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів».
Потужності підприємств-переробників не завантажені на 100%. Однією з проблем є слабка
взаємодія з виробниками, постачальниками сировини. Недостатньо розвинуте контрактне
фермерство. Обидві сторони вказують на такі проблеми: недотримання умов договорів,
низька якість сировини, непередбачувані та непрогнозовані ціни на сировину. Переробники
зацікавлені у розвитку мережі своїх постачальників плодоовочевої сировини, які б
гарантували якість і стабільність поставок.
Доступ до фінансування, дороге кредитування та неможливість оновлення обладнання
безпосередньо впливають на галузь. На стані експорту позначитися також нестача обігових
коштів (більшість покупців працюють з відстроченням платежів), нестача засобів для
правильної обробки врожаю пестицидами та відсутність достатньої кількості обладнаних
площ для зберігання (камери-холодильники з регульованим газовим середовищем). Зміни
кліматичних умов зробили врожайність непередбачуваною.
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За останні три роки основними напрямками експорту стали країни ЄС (Німеччина, Польща),
але, водночас, лише 43% респондентів зазначають, що знають про вимоги європейського
ринку стосовно експорту. Більшість вважають внутрішній ринок пріоритетним, але
відзначають незадоволеність роботою на ньому у зв’язку з низькими цінами.
Нестача обігових коштів та довгострокових інвестицій стримують розвиток експорту та
міжнародної торгівлі.

Прогрес
Понад 50% респондентів почали експортувати завдяки співпраці з проєктом. Також
більшість з них зазначає успішний досвід експорту в 2017-2020 роках під час роботи
проєкту. Спостерігається збільшення кількості компаній, які мають стратегічний план
розвитку на 3-5 років.
За час роботи проєкту спостерігається переорієнтація експорту з ринку країн СНД на ринки
ЄС та інших країн без втрати обсягів. Якщо на початку проєкту 60% респондентів
цікавилися ринками та вимогами ЄС, то зараз про це говорять лише 23%. Це свідчить, що,
завдяки ознайомлювальним тренінгам, організованим бізнес-місіям, В2В зустрічам та участі
у міжнародних заходах, і виробники, і переробники підвищили рівень розуміння вимог
міжнародних ринків.
Проєкт сприяв розвитку зв’язків не тільки з ринками ЄС, але й 4 роки поспіль організовував
колективні стенди на одній із найбільших виставок на Близькому Сході – Gulfood. В
результаті, ринки Близького Сходу та Азії стали другими за обсягами продажів.
Більше 80% опитаних підприємств зазначають важливість і необхідність участі в
міжнародних виставках.
62% переробників відзначають позитивну динаміку у виробництві. Крім того, вони планують
розширювати асортимент, купувати нове обладнання, а це вказує на зацікавленість у
розвитку бізнесу.
Якщо у 2016 році тільки 15% опитаних компаній мали досвід співпраці з міжнародними
організаціями з підтримки бізнесу, то в 2020 році таких компаній стало вдвічі більше.

Потреби
За підсумками опитування респонденти визначили такі потреби:
●
●
●
●
●

навчання у сфері технології вирощування;
запровадження нових технологій та обладнання з метою інтенсифікації та механізації
виробництва, а також зниження собівартості;
участь у міжнародних виставках, бізнес-місіях;
залучення нових клієнтів;
аналіз ринків та оптимізація бізнес-процесів з метою зниження собівартості.
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Пілотні підприємства
Під час дослідження були опитані у тому числі 33 підприємства, які отримували
індивідуальні консультації у межах проєкту (так звані пілотні підприємства). Експерти та
консультанти проєкту допомагали у підготовці підприємств до сертифікації на відповідність
вимогам міжнародних стандартів безпечності харчових продуктів GLOBALG.A.P. та
НАССР, розробляли і допомагали впроваджувати індивідуальні експортні стратегії,
організовували індивідуальні консультації та підтримували пілотні підприємства під час
виставкових заходів та у бізнес-місіях. Дані опитування пілотних підприємств демонструють
вищі показники за ключовими напрямками, порівняно з іншими підприємствами, які взяли
участь в опитуванні.
43% від загальної кількості опитаних компаній брали участь у виставкових заходах, в той час
як з-поміж пілотних компаній він сягає 89%.
Середній показник компаній, які експортують самостійно, без послуг посередників, складає
43%, у пілотних компаній – 62%, вірогідно, внаслідок їх участі у виставкових заходах, під
час яких підприємці мали змогу напрацювати контакти партнерів з-за кордону.
Хоча пік продажів у пілотних компаній припадає на 2017-2019 роки, як і у більшості усіх
опитаних підприємств, понад 50% опитаних компаній почали експортувати саме в ці роки.
89% пілотних компаній добре розуміють вимоги іноземних покупців, в той час як середній
показник інших компаній складає лише 46%. Очевидно, це стало можливим завдяки
безпосередньому спілкуванню з імпортерами, а також кращій поінформованості пілотних
підприємств щодо таких вимог за рахунок регулярної участі їх представників у тренінгах та
семінарах.
Цікавим є той факт, що саме серед пілотних підприємств відсоток жінок у керівному складі
(менеджери середньої ланки) вищий за середній показник (47%) і складає 78%
Продажі на експорт мають позитивну динаміку протягом останніх років, але саме пілотні
підприємства відзначають загальний приріст продажів у 35% (кг), з яких приріст експортних
продажів складає 55% (кг), а приріст експорту до країн ЄС – 73% (середній показник
приросту по усіх підприємствах становить приблизно 20%).
Підтримка проєкту і постійна робота з компаніями допомогли пілотним підприємствам
продемонструвати вищий рівень сертифікації, порівняно з іншими респондентами. 42%
пілотних компаній відзначили, що мають ту чи іншу сертифікацію, тоді як серед інших
компаній цей показник становить лише 17%.
Але не зважаючи на позитивну динаміку, підприємства відзначають потребу в підтримці з
боку держави або проєктів міжнародної технічної допомоги. Загалом, тематика запитів про
підтримку дуже широка. Якщо узагальнити ТОП-5 запитів виробників, стає очевидно, що
ключовий інтерес компаній у найближчому майбутньому викликатимуть питання, пов'язані з
міжнародним співробітництвом, пошуком клієнтів, дослідженням ринку та організацією
заходів, на яких буде можливість зустрічатися з потенційними клієнтами, партнерами або
інвесторами.
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На даному етапі розвитку аграрної галузі держава не передбачає такого плану підтримку
виробників, тож поки що основну роль у задоволенні таких потреб відіграють саме
міжнародні проєкти і консультанти, які мають досвід успішної співпраці з виробниками та
володіють високим рівнем компетентності в галузі.
Компанії переробного сектору потребують підтримки, переважно, у сфері реалізації
продукції та у виході на міжнародні ринки. Зрозуміло, що необхідно оцінити ступінь
готовності компаній до цього, їх рівень сертифікації продукції і виробництва та інші важливі
етапи підготовки до міжнародних торговельних відносин. Водночас, велика частка компаній
(85%) уже готова до такої роботи і налаштована на співпрацю – багато хто хотів би
познайомитися з інструментами аналізу ринків ITC (66%) і підготувати пропозиції для
іноземних партнерів. Належні та обмірковані дії у цьому напрямку стануть важливим етапом
у подальшому розвитку аграрного сектора України.
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VІ. ОГЛЯД КОМПАНІЙ-ВИРОБНИКІВ
Поточне дослідження охоплює виробників і переробників свіжих фруктів та овочів з таких
областей України:

Виробники
•
•
•
•
•
•

Переробники

Херсонська
Миколаївська
Одеська
Дніпропетровська
Запорізька
Вінницька

•
•
•
•
•

Херсонська
Миколаївська
Одеська
Дніпропетровська
Запорізька

У дослідженні взяли участь 176 компаній-виробників і 47 переробних підприємств. Розподіл
респондентів за регіонами представлений на діаграмі 1.

23

40
Миколаївська обл.

25

Винницька обл.
Запорізька обл.
Дніпровська обл

34

25

Херсонська обл.
Одеська обл.

29

Діаграма 1. Виробники. Розподіл учасників опитування за регіонами

Учасниками опитування стали як новостворені компанії, так і підприємства з багаторічною
історією, яка в окремих випадках налічує понад 100 років. 25 компаній-переробників
створені після 2014 року, серед виробників таких лише 14.

12%

7%

Площа, га

Херсонська обл.

Вінницька
Запорізька
Миколаївська
Одеська
Херсонська

14 999
12 006
6 999
6 516
5 662

Дніпровська обл.

Дніпропетровська

Вінницька обл.

30%

13%
14%

Назва області
Запорізька обл.
Миколаївська обл.

24%

Одеська обл.

Загалом

3 514
49 696

Діаграма 2. Виробники. Площа виробництва учасників опитування за регіонами
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Дослідження охоплює 49 696 га площ вирощування: 54% всіх площ розташовані у
Вінницькій та Запорізькій областях; Миколаївська, Одеська і Херсонська області
представлені приблизно однаковими розмірами виробничих площ. Найменша частка
припадає на Дніпропетровщину – 7%.

7%

17%

до 10 га

23%
13%

до 50 га
до 100 га

40%

У більшості випадків (40% опитаних)
площа вирощування складає від 10 до
50 га. Площу від 100 до 1000 га
зазначили 23% респондентів. Невеликі
підприємства з площею менше 10 га
склали 17% усіх учасників дослідження.

до 1000 га
> 1000 га

Діаграма 3. Виробники. Площа виробничих потужностей

З-поміж виробників овочів і фруктів, які взяли участь у дослідженні, 45% респондентів – це
фермерські господарства; 31% – товариства з обмеженою відповідальністю і ще 9%
зареєстровані як фізичні особи-підприємці.
ДП ‒ державне підприємство

3%5%
9% 2%

ЗАТ/ВАТ/ПрАТ/ПАТ ‒ акціонерне
товариство

5%

ПП ‒ приватне підприємство

45%

31%

СОК ‒ сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив
ТОВ ‒ товариство з обмеженою
відповідальністю
ФГ ‒ фермерське господарство
ФОП ‒ фізична особа-підприємець

Діаграма 4. Виробники. Юридична форма власності

У компаній-переробників дещо інший розподіл за формою власності: 58% – це товариства з
обмеженою відповідальністю, по 19% – приватні підприємства і фізичні особи-підприємці.
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19%

2%

ПКВ ‒ підприємство колективної власності
(колективне підприємство)

19%
2%

ПП ‒ приватне підприємство
СОК ‒ сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив

58%

ТОВ ‒ товариство з обмеженою
відповідальністю
ФОП ‒ фізична особа-підприємець

Діаграма 5. Переробники. Юридична форма власності
З компаній, які орендують землю, 24% мають договори оренди тільки з пайовиками землі
(зазвичай, це – місцеві жителі), а ще 40% орендують землі у держави.
Всі учасники дослідження – і виробники, і переробні компанії – не використовують
іноземний капітал. Згідно з результатами опитування, вони на 100% засновані на
українському капіталі.
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VІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИРОБНИКИ СВІЖИХ ОВОЧІВ І
ФРУКТІВ
А. Керівництво і персонал
Опитування показало, що середній вік керівників компаній-виробників складає 49 років.
Щодо гендерного розподілу персоналу, учасники дослідження вказали, що мають у структурі
керівного складу (на посадах керівників відділів і підрозділів) приблизно 60% жінок, однак
власниками компаній залишаються переважно чоловіки.
Варто зазначити, що протягом останніх 10 років в управлінському складі зростає число
жінок. Це підтверджують дані дослідження, а також спостереження консультантів проєкту
ІТС, які мають багаторічний досвід співпраці з представниками МСБ у різних сферах
економіки, зокрема у сільському господарстві.
За даними дослідження компанії-виробники мають у штаті в середньому 47 постійних
працівників, з яких жінки складають приблизно 47%. Для сезонних робіт ці компанії
набирають в середньому 66 додаткових працівників, з них 55% – це жінки.
44% виробничих підприємств мають у своєму складі персонал, який володіє іноземними
мовами на рівні, що дозволяє вільно спілкуватися з представниками іноземних компаній.
Ймовірно, більшість виробників овочів і фруктів тривалий час були націлені на ринок Росії,
де українські компанії практично не відчували мовного бар’єру, тому вивчення іноземних
мов не було для них у пріоритеті.
Наприклад, у 2016 році, на момент першого дослідження, цей показник становив 47%. У
поточному дослідженні кількість учасників більша, тому можна вважати, що за останні 4
роки цей показник майже не змінився.
Досвід показує, що завдання збуту продукції на експорт і перемовини з іноземними
покупцями такі компанії можуть делегувати посередникам. У такому разі вони можуть не
прагнути розвивати власний збутовий штат і не навчати менеджерів іноземним мовам.
Проте, незнання мов, найімовірніше, обмежує експортні можливості підприємств і не дає
компаніям шансів у налагодженні особистих контактів, які вкрай важливі при побудові
міцних ділових відносин. Водночас, у компаніях розуміють важливість цього компоненту,
тому число співробітників, які володіють іноземними мовами, на нашу думку, зростатиме.
Оцінивши вигоди від прямої співпраці з іноземними партнерами, українські компанії
приділятимуть більше уваги навчанню власного персоналу.
Цікаві дані щодо навчання персоналу компаніями-виробниками наведено у таблиці 6. 80%
респондентів зазначили, що в 2019 році проводили навчання для своїх працівників; у
2020 році їх кількість знизилася до 67%. Частина компаній взагалі не проводила навчання
персоналу, і кількість таких підприємств зросла до 33%.
Варто зазначити, що ті компанії, які продовжили навчати власний персонал, збільшили число
навчених співробітників у середньому із 7 до 10 осіб на рік. Вкладання ресурсів у навчання
персоналу у більшості випадків є стратегічно ефективним рішенням. Однак 2020 рік був
особливим з точки зору ведення бізнесу через глобальні виклики, пов’язані з пандемією
COVID-19. Через це багато компаній були змушені скоротити витрати на різні напрямки
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діяльності, в тому числі на навчання персоналу. Вплив пандемії ми розглянемо в окремому
розділі цього звіту.
Водночас, сам факт наявності підприємств, які не тільки продовжили навчати персонал, але
й збільшили частку навчених співробітників, говорить про позитивні тенденції серед аграріїв
та потребу в консалтингових послугах, які надавалися ІТС під час реалізації проєкту.
Таблиця 6. Виробники. Навчання персоналу

Показники
Не навчали співробітників
Навчали 1 ‒ 3 співробітників
Навчали > 4 співробітники
Середня кількість навчених за рік співробітників

7%
2%
3%
1%
6%
8%

2019 р.

2020 р.

20%
56%
24%
7

33%
49%
18%
10

0
1
33%

2
3
4

16%

5
24%

6
7
10 та більше

Діаграма 7. Виробники. Кількість співробітників, які брали участь у навчанні в 2020 році

Найпопулярнішою темою навчання серед виробників свіжих овочів і фруктів є технологія
вирощування ‒ її відзначили 90% опитаних підприємств. Також аграріїв цікавлять знання у
сфері продажів і навички використання обладнання ‒ по 25% відповідно; експорт; фінансове
планування; управління.
Великий інтерес до теми технології вирощування можна пояснити бажанням виробників
покращити показники врожайності без збільшення площ насаджень, а також експериментами
в підборі культур, засобів захисту рослин тощо.
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Знання та навички у сфері управління

17%

Навички фінансового планування

18%

Знання та навички в сфері продажів

25%

Знання з питань експорту продукції

20%

Навички використання обладнання/техніки

25%

Знання з питань технології вирощування

90%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Діаграма 8. Виробники. Теми навчання

За нашими даними, 63% виробників залишилися «дуже задоволеними» знаннями,
отриманими під час навчання. Ще 23% обрали варіант відповіді «непогано». Водночас,
жоден учасник опитування не обрав варіант «зовсім незадоволений», який також
пропонувався в анкеті. Таким чином, аграрії виявляють стійкий інтерес до навчання за
визначеними темами.
Проєкт ІТС в Україні протягом 2016-2020 років ініціював і проводив навчання представників
компаній плодоовочевої галузі. У тренінгах, семінарах і вебінарах брали участь
підприємства, які мали мотивацію до підвищення своєї конкурентоспроможності та розвитку
експортного потенціалу.
Серед опитаних нами підприємств-виробників учасниками навчальних заходів проєкту ІТС
були 32%. На тлі конкуренції багатьох проєктів міжнародної технічної допомоги, які
працюють в українському аграрному секторі, такий показник можна вважати задовільним.
Водночас, залишається значна частина компаній, не охоплених діяльністю проєкту, які
зацікавлені в отриманні подальшої підтримки від експертів ІТС.
Найпопулярнішими темами тренінгів, проведених консультантами проєкту, стали технології
виробництва свіжої плодоовочевої продукції; технології післязбиральної доробки; участь у
виставково-ярмаркових заходах; інструменти аналізу ринків ІТС; сертифікація виробництва
за міжнародним стандартом GLOBALG.A.P.; брендинг і формування цінності для клієнта та
інші.
Досвід, набутий бенефіціарами проєкту та консультантами ІТС під час участі у міжнародних
виставках, успішного супроводу компаній у процесі підготовки до сертифікації, розробки
маркетингових матеріалів, розширенні ринків збуту та проведенні тренінгів, може стати в
нагоді підприємствам плодоовочевого сектору з інших регіонів України, а також компаніям,
які раніше не співпрацювали з проєктом ІТС.
Про це свідчать і результати нашого опитування ‒ 98% компаній, які взяли участь у
навчальних заходах від проєкту ІТС, відзначили їх користь і необхідність.
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Пріоритетні теми, цікаві виробникам плодоовочевої продукції, не змінилися. Про це свідчать
результати опитування, представлені на діаграмі 9.
Сертифікація виробництва за міжнародними
стандартами

51%

Участь у виставково-ярмаркових заходах з
максимальною ефективністю

57%

Інструменти аналізу ринків ІТС

60%

Брендінг і формування цінності для клієнта

31%

Обчислення вартості товару та ціноутворення

32%

Технології післязбиральної доробки свіжої
плодоовочевої продукції

58%

Технології виробництва свіжої плодоовочевої
продукції

75%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Діаграма 9. Виробники. Теми навчальних заходів, до участі у яких респонденти хотіли б залучити своїх
співробітників

Важливим аспектом успіху будь-якого підприємства є наявність у нього високопрофесійного
персоналу. Під час дослідження виробники зазначили, що для них найбільшою проблемою
наразі є «брак кваліфікації у співробітників» (66%), а також «брак персоналу в сезон» (56%).
Приблизно чверть опитаних наголосила на проблемі поганого ставлення працівників до
роботи та неналежному виконанні ними своїх обов’язків.

Нестача персоналу в регіоні

25%

Недбале ставлення/ неякісна робота/ байдужість

27%

Недостатньо персоналу в сезон

56%

Нестача кваліфікованих кадрів

66%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Діаграма 10. Виробники. Складнощі, пов’язані з управлінням персоналом та кадровим забезпеченням
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В. Виробництво овочів і фруктів
У дослідженні взяли участь 176 компаній-виробників свіжої продукції. Лише 9% опитаних
відзначили, що вирощують сім і більше культур. Половина респондентів вирощує три види
культур, 38% – чотири культури, п’ять культур вирощує приблизно чверть.
Повний перелік вирощуваної продукції наведений у таблиці 11. Нумерація і послідовність
розташування найменувань відображає частоту їх культивування учасниками дослідження.
Таблиця 11. Виробники. Культури, вирощувані респондентами
1. Яблуко

10. Капуста

19. Спаржа

2. Черешня

11. Персик

20. Перець

3. Томати

12. Часник

21. Абрикос

4. Кавун

13. Картопля

22. Ожина

5. Полуниця

14. Малина

23. Кизил

6. Волоський горіх

15. Морква

24. Айва

7. Виноград

16. Амарант

25. Буряк

8. Цибуля

17. Багаторічні насадження

26. Зелень в асортименті

9. Огірок

18. Лохина

Частки ключових культур можна побачити на діаграмі 12. Найпопулярнішим продуктом,
вирощуваним на півдні і у центральних регіонах України, є яблуко – його виробляють 30%
опитаних компаній. Близько 10% респондентів вирощують черешню і томати.
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Діаграма 12. Виробники. Частки вирощуваних культур

Виробники свіжих овочів і фруктів зазначили, що найбільші труднощі під час виробництва
основних культур викликані погодними умовами (21%), хворобами рослин та шкідниками
(18%), великим обсягом ручної праці (17%).
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Діаграма 13. Виробники. Складнощі, пов’язані із виробництвом основної продукції

Водночас, якщо в 2016 році виробники сільськогосподарської продукції виділяли в ТОП-3
найбільших труднощів, пов’язаних із виробництвом, відсутність ринку збуту, дорогі
технології виробництва, погодні умови та зміну клімату, у 2020 році найбільшою перепоною
виявилися недостатні фінансові можливості підприємств, зокрема нестача обігових коштів
(67% опитаних) та дороге кредитування (50%). Високі відсотки набрали також варіанти
відповіді «нестача персоналу» та «застаріла техніка».
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Діаграма 14. Виробники. Найбільші труднощі у процесі виробництва

Жоден виробничий процес неможливий без втрат. У сільському господарстві це особливо
важливий індикатор, який потрібно враховувати під час планування й аналізу діяльності. У
2016 році ми запитали підприємців плодоовочевої галузі, чи ведуть вони облік втрат. 59%
респондентів тоді відповіли «так». На сьогоднішній день ситуація змінилася – такий облік
ведуть уже 74% виробників.
Втрати виникають на трьох основних етапах: у процесі вирощування, збирання і зберігання.
Основною причиною втрат у процесі вирощування в 2016 році аграрії відзначали погодні
умови, їх зміну і неякісні засоби захисту рослин.
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У 2020 році головною причиною втрат на думку опитаних виробників є відсутність
обладнаного сховища (22%). Важливими факторами залишаються також погодні умови
(16%), брак під час зберігання (9%), хвороби і шкідники (7%).
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Діаграма 15. Виробники. Причини втрат

Протягом останніх чотирьох років відбулися помітні зміни: учасники дослідження змістили
свою увагу з менш керованих факторів втрат, таких як погода, на ті чинники, на які вони
можуть впливати – це позитивна зміна.
У 2016 році лише 30% опитаних підприємців мали сховища для зберігання продукції, хоча
при цьому вони зазначали, що сховища необладнані. Сьогодні ситуація змінилася ‒ вже 70%
учасників опитування вказали на наявність сховищ. Серед них є власні та орендовані
приміщення. Відрізняється і тип сховищ.
Таблиця 16. Виробники. Можливості зберігання продукції
Кількість
компаній

Середнє
значення, куб. м

Ємність необладнаного сховища, куб. м.

56

11 655

Ємність сховища з охолодженням, куб. м.

39

4 822

Ємність сховища з охолодженням та вентиляцією, куб. м.

43

4 541

Ємність РГС (регульованого газового середовища), куб. м.

12

7 934

Тип сховища

Звичайно, дані тільки цього дослідження не відображають повну ситуацію, тому важко
стверджувати, наскільки достатніми є обсяги сховищ, які наведені в таблиці.
Водночас, згідно з нашими даними 32% опитаних підприємств досі відчувають потребу в
створенні умов для зберігання продукції. На нашу думку, на кількість сховищ і їх
використання впливають фактори, які вимагають більш детального аналізу.

- 26 -

понад 50%

8%

до 50%

11%

до 25%

17%

до 15%

18%

до 10%

24%

до 5%

22%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Діаграма 17. Виробники. Втрати основної культури під час зберігання, %

Незважаючи на наявність можливостей для зберігання продукції, 70% респондентів досі
зазнають великих втрат в процесі зберігання. У 8% відсотків опитаних вони становили понад
50% від загального обсягу продукції, ще 11% МСП вказали, що під час зберігання втратили
від 25% до 50% урожаю. І тільки чверть опитаних змогла вийти на невисокий показник втрат
до 5%. Серед основних проблем втрат під час зберігання підприємці виділяють високу
вартість електроенергії, нестачу коштів для будівництва сховищ, швидке псування продукції,
недостатню ємність сховищ, відсутність обладнання та площ з охолодженням.
Одним із важливих факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств є
сертифікація. На цьому консультанти проєкту ІТС завжди наголошували під час навчальних
заходів та в процесі підтримки компаній, які вирішили сертифікувати кінцевий продукт або
процес виробництва.
Разом із тим, 17% опитаних компаній вказали на наявність будь-якої сертифікації, у
2016 році цей показник складав 6%. Тож можна стверджувати, що протягом останніх
чотирьох років багато що змінилося, і компанії-виробники стали приділяти більше уваги
сертифікації, адже це дозволяє продавати продукцію до країн ЄС і розширює можливості для
експорту за іншими напрямками. За даними дослідження, 11% компаній-виробників
очікують отримання сертифікатів GLOBALG.A.P. та Organic в період з 2021 по 2023 рік.
Зрозуміло, що для співпраці з іноземними компаніями і виходу на міжнародний ринок самої
лише сертифікації недостатньо. Необхідно забезпечити відповідне калібрування та
пакування продукції. 54% виробників зазначили, що замовляють послуги пакування в інших
компаній, ще 15% опитаних мають власне сортувальне обладнання, а інші 14% ‒ можливості
для пакування. Водночас, 38% виробників свіжої продукції відзначили, що не мають
технічних можливостей з доопрацювання або упаковки продукції. Однак і ручним пакування
сьогодні ніхто з учасників дослідження не займається.
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Діаграма 18. Виробники. Технічні можливості для післязбиральної доробки та пакування продукції

Оцінюючи готовність виробників до постачання продукції на міжнародний ринок, варто
відзначити, що 34% опитаних заявляють про знання вимог щодо пакування у країнах ЄС,
15% опитаних розуміються на вимогах країн СНД і 9% – на вимогах країн Близького Сходу.
Водночас, 24% МСП поки що не відомі вимоги щодо опаковання продукції ‒ це доволі
високий показник, адже цей фактор може ускладнити процес співпраці з іноземними
компаніями, а отже необхідна підтримка з боку експертів.
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Діаграма 19. Виробники. Знання вимог щодо опаковання продукції

Майже 70% виробників вирощують продукцію без попереднього контракту з покупцями – це
створює значні ризики в процесі реалізації. Досвід виробництва свіжої продукції за раніше
укладеними контрактами має лише 31% опитаних, з яких 67% працюють за контрактами і
сьогодні.
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Діаграма 20. Виробники. Досвід вирощування продукції за контрактом

Працюючи на умовах контрактного вирощування, виробники здебільшого укладають
договори з оптовими покупцями (39%) та з переробниками (31%). Лише 13-15% виробників
укладають контракти з роздрібними мережами і трейдерами.
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Діаграма 21. Виробники. Контракти на виробництво

Загалом, 31% виробників зазначив, що використовують контрактне фермерство. Ще 70%
опитаних відповіли, що готові спробувати цей спосіб вирощування і співпраці з покупцями.
На нашу думку, перехід до контрактного фермерства принесе позитивні зміни в галузі. Це
навчить підприємців планувати, заздалегідь проводити закупівлі і спровокує серйозні зміни в
поведінці і принципах дій самих учасників ринку.
Якщо говорити про проблеми контрактного фермерства, учасників дослідження найбільше
хвилює нестабільність ринку і неможливість прогнозувати врожайність, через що їм важко
виконувати контракті зобов’язання. Також виробники скаржаться на низькі закупівельні
ціни, нецікаві умови від замовників та невиконання замовниками своїх зобов’язань щодо
ціни і термінів.
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Діаграма 22. Виробники. Проблеми, притаманні контрактному вирощуванню

Як свідчить досвід комунікації з учасниками ринку, такі претензії є обопільними, адже
замовники теж говорять про невиконання фермерами своїх зобов’язань та нестабільність
поставок. Вирішення проблемних питань потребує спільної участі, відкритого діалогу,
зусиль обох сторін, часу та досвіду, який би підтвердив важливість дотримання
домовленостей.
Оптимістичними з точки зору розвитку плодоовочевої галузі виглядають дані нашого
опитування щодо планів виробників із вдосконалення виробництва протягом найближчих
5 років.
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Діаграма 23. Виробники. Плани на найближчі п’ять років щодо вдосконалення виробництва

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні та глобальні виклики, пов’язані з
пандемією COVID-19, виробники свіжої продукції збираються закуповувати нову техніку і
обладнання (62%), переходити на інтенсивніші технології вирощування (58%), знижувати
собівартість продукції (50%), збільшувати площі вирощування (44%), навчати персонал та
наймати висококваліфіковані кадри (35%).
Такі дані свідчать про готовність підприємств до довгострокового і сталого розвитку.
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Якщо говорити про заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції, виробники
планують вдосконалювати технології, підвищувати врожайність, оптимізувати процеси
всередині господарств, оновлювати потужності та оптимізувати водопостачання. Лише 5%
опитаних не планують нічого змінювати, аби знизити собівартість.
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Діаграма 24. Виробники. Заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції
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С. Продажі та експорт (2018-2020 рр.)
Основним фактором, який змусив українських виробників ‒ учасників дослідження ‒ почати
експортну діяльність, став військовий конфлікт з Росією та анексія півострова Крим у
2014 році. Про це свідчать дані дослідження ITC від 2016 року.
Саме в цей період виробники серйозно задумалися про експорт своєї продукції, і не лише
задумались, а й почали шукати шляхи виходу на нові ринки. Сьогодні, за даними
опитування, до 24% виробників здійснюють прямі експортні поставки.

Ми експортуємо та імпортуємо
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Діаграма 25. Виробники. Здійснення міжнародної торгівлі

Доволі високий відсоток виробників (74%) продовжує вести свою діяльність виключно на
території України. Це свідчить про високий потенціал для розширення спектру української
плодоовочевої продукції на міжнародному ринку.
Безумовно, цей процес потребує часу, значних ресурсів (матеріальних і людських), а також
розуміння самими виробниками перспективності експортного напрямку. Досвід реалізації
проєкту доводить, що українські виробники, які вирішили експортувати, пройшли довгий
шлях: вивчення напрямків збуту, умов зовнішніх ринків, вимог до пакування, сертифікації,
участі у міжнародних виставкових заходах та вдосконалення своїх компаній. Однак,
опанувавши нові ринки, вони змогли оцінити переваги експорту і продовжують здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність.
Зрозуміло, що далеко не всі виробники плодоовочевої галузі хотіли б експортувати. На це є
різні причини: задоволеність ситуацією на внутрішньому ринку, необхідність додаткового
навчання персоналу, потреба в сертифікації тощо.
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Діаграма 26. Виробники. Канали експорту

Згідно з нашими даними, з 2014 року спостерігається стійке збільшення кількості компаній,
які почали експортувати. Пік росту припав на 2017 рік, а у 2020 році спостерігалося різке
зменшення тих, хто працював з іноземними партнерами. Тут свою роль відіграла пандемія,
карантинні обмеження та значне скорочення міжнародних контактів.
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Діаграма 27. Виробники. Рік початку експорту

Аналізуючи діаграму 27, ми бачимо невеликі відмінності у тенденціях початку експорту до
країн ЄС, але в цілому ці тенденції збігаються. Основне зростання кількості експортерів
почалось з 2016-2017 років і за період з 2017 по 2020 рік 63% учасників дослідження почали
експортувати свою продукцію до країн ЄС.
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Діаграма 28. Виробники. Рік початку експорту до ЄС

За результатами дослідження найуспішнішими експортними роками респонденти вважають
2018 і 2019 роки – 35% і 30% опитаних відповідно. В цілому, в якості успішних років за весь
час здійснення експортної діяльності респонденти виділяються 2017, 2018, 2019 роки і
меншою мірою 2020 рік. Цей період також збігається з періодом реалізації проєкту ITC в
Україні.
35,00%
35,00%
30,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
12,50%

10,00%
5,00%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2007

2011

2012

2013

2014

2015

7,50%

0,00%
2017

2018

2019

2020

Діаграма 29. Виробники. Найуспішніший експортний рік

Основний напрямками експортних відвантажень потягом останніх трьох років стали країни
СНД і країни ЄС. Характерно, що обсяг відвантажень до країн ЄС зріс із 47% до 64%, а
експорт до країн СНД поступово знижувався ‒ з 48% до 24%.
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Діаграма 30. Виробники. До яких країн здійснювався експорт (за обсягом відвантаження) у 2018-2020 роках

Відбулася зміна пріоритетів. З точки зору обсягу відвантажень можна говорити про «спроби»
співпраці з країнами Європи, Близького Сходу і Північної Америки. На діаграмі 31 бачимо,
що в 2018-2020 роках кількість компаній, які експортують до країн ЄС, лишалася в межах
61-79% з певним зниженням кількості експортерів, але зростанням обсягів експорту.
Кількість підприємств, які експортують до країн СНД, істотно не змінювалася і лишалася у
межах 21-29% від загального числа експортерів. При цьому знижувався обсяг експорту, і
якщо до 2016-2017 років експорт за іншими напрямками був практично відсутній, з 2018 по
2020 рік 11-14% компаній продавали у невеликих обсягах до країн Європи, 11-24% – до
Близького Сходу і 3-7% – до країн Північної Америки.
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Діаграма 31. Виробники. Пріоритетні для експорту країни у 2018-2020 роках

У трирічній перспективі виробники свіжих овочів і фруктів найбільше хотіли б експортувати
до країн ЄС (81% опитаних). До країн СНД планують експортувати 48% виробників.
Популярними напрямками, які хочуть опанувати українські виробники, залишаються країни
Європи, які не є членами ЄС, та Близький Схід. Поступово зростає цікавість до країн
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Північної Америки. Загалом, ситуація свідчить про високий інтерес до вивчення вимог
зазначених напрямків, а також високу оцінку виробниками переваг експорту до країн ЄС.
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Діаграма 32. Виробники. Які експортні ринки цікавлять виробників у трирічній перспективі

До яких країн найбільше експортували українські виробники? Перелік країн основного
експорту демонструє діаграма 33. У 2020 році велика частка виробників експортували до
лише двох країн – Польщі і Німеччини – 33% і 30% відповідно. Менше 10% компаній
експортувало до 6 інших країн Європи. Так чи інакше, але серед ключових країн експорту
були тільки країни Європи, що свідчить про перспективність цього напрямку в майбутньому
та вигідні умови співпраці з європейськими покупцями, порівняно з ринками інших країн.
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Діаграма 33. Виробники. Країни основного експорту в 2020 році

Безумовно, якби підприємства не стикалися з труднощами, особливо протягом 2020 року,
обсяги експорту були б більшими. Респонденти виділили два найболючіші для них питання:
пошук покупців (16%) і бюрократичні перешкоди при експорті (13%). Серед менш значущих
(по 7%) респонденти відзначили погане знання експортних вимог, відсутність сертифікатів і
нестачу інформації про можливості продажів. Це вплине на потреби підприємств щодо
підтримки.
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Діаграма 34. Виробники. Складнощі в організації експортних продажів

Найважливіше, що хотілося б побачити в результаті цього дослідження, це зміни, які
відбулися на підприємствах плодоовочевої галузі, а особливо зміни позитивні. Якщо в
2016 році тільки 3% респондентів відзначали, що «добре» проінформовані про вимоги щодо
експорту, зараз на вимогах міжнародних ринків «добре» знаються уже 13% опитаних і ще
43% – «більш-менш». Це – суттєвий крок уперед.
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Діаграма 35. Виробники. Про вимоги яких країн виробникам відомо

У 2016 році інформованість про міжнародні ринки зводилася до знання стандартів країн ЄС
(70%), і зовсім небагато виробників зналися на вимогах країн СНД. Сьогодні знання про
вимоги країн СНД зросло до 44%. До переліку додалися країни Близького Сходу, Китай,
Північна Америка, Африка ‒ інформацією про ці ринки володіють уже не один-два
виробника, а 14% або, як мінімум, 2-3% респондентів. Це теж, фактично, ривок вперед, який
слід підтримати, стимулюючи подальший розвиток у цьому напрямку.
Здавалося б, що нового могло статися за 4 роки в такому консервативному питанні як канали
збуту, проте і тут відбулися певні зміни.
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У 2016 році фермери мали такі пріоритетні канали збуту:
• оптовики – 81%;
• переробники – 39%;
• роздрібні ринки – 28%;
• супермаркети – 24%.
У відсотках вказана не частка каналу збуту, а вага каналу, тобто, яка частка від загальної
кількості опитаних фермерів користувалася цим каналом збуту.
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Діаграма 36. Виробники. Канали збуту в Україні

Сьогодні ситуація змінилася. Найбільше продукції виробники все ще продають оптовикам і
трейдерам, проте їхня частка, порівняно з іншими каналами збуту, зменшилася до 49%.
Приблизно однакові обсяги продукції реалізовуються на роздрібних ринках, тобто самими
виробниками, у супермаркетах і переробним підприємствам.
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Діаграма 37. Виробники. Складнощі в організації продажів на внутрішньому ринку

Реалізація продукції на внутрішньому ринку, на думку виробників, також пов’язана з
певними труднощами. Важливо відзначити, що три з факторів, виділених учасниками
дослідження, є основними причинами необхідності стимулювання зовнішньої торгівлі, що
підтверджує думку експертів про вектор розвитку. Зокрема, виробники вказують на
непередбачуваність ринку (66%), низьку ціну (63%) та низький попит (39%). Детальніше про
це – на діаграмі 37.
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Якщо говорити про причини, через які виробникам не вдалося реалізувати весь обсяг
продукції, за підсумками нашого дослідження переважають погодні умови, що призвели до
псування продукції. Ще 19% респондентів відчули нестачу покупців.
Важливо відзначити і той факт, що попри непередбачуваність ринку, жодній з опитаних
компаній не довелося залишити врожай на полях через нерентабельність збору. Відомо, що
це інколи трапляється з-поміж виробників плодоовочевої продукції в Україні.
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Діаграма 38. Виробники. Причини, з яких не було реалізовано весь обсяг продукції

У сьогоднішньому світі одним із трендів торгівлі є диференціація продукції. Компанії
прагнуть розвивати власні торгові марки, бути впізнаваними та виділятися на ринку. За
нашими даними, ще 5 років тому в упаковці або під торговою маркою продавали всього 1,21,5% виробників-учасників дослідження. Сьогодні ми бачимо зростання в 10-15 разів: уже
18% респондентів торгують продукцією з зазначенням торгової марки.
Для забезпечення зростання експортних продажів і початку співпраці з новими країнами
необхідно було відвідати профільну виставку або зустрітися з потенційними покупцями в
інший спосіб. На сьогоднішній день кількість респондентів, які брали участь у виставках
протягом останніх трьох років, склала 43%. Це посередній показник, який має потенціал для
зростання за умови підтримки компаній та проведення навчальних заходів, присвячених
особливостям участі у виставках. Про це говорять і власне виробники, які цікавляться
профільними виставками, але ще не брали в них участь.
Як показує діаграма 39, виробники відвідували ті країни, до яких вони почали продавати, а
також країни ЄС, до яких експортується найбільше продукції.
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Діаграма 39. Виробники. Країни, де проводились виставки або зустрічі
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Приблизно половина опитаних планує брати участь у виставках. Якщо протягом останніх
трьох років таких компаній було 43%, приріст лише за останній рік сягнув 6% – тобто на 6%
більше компаній повідомили, що планують взяти участь у виставках і заходах, спрямованих
на збільшення продажів.
У 2016 році на момент нашого дослідження тільки 9% виробників мали маркетингові
матеріали, які б представляли їх компанію або продукцію. У 2020 році слід відзначити
певний прогрес, особливо з-поміж виробників. Кількість компаній, які використовують
маркетингові матеріали, виросла в 2,5 рази і досягла 25% від загальної кількості учасників
дослідження.
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Діаграма 40. Виробники. Труднощі в організації продажів на експорт

Виробники свіжої продукції все частіше працюють над пошуком нових ринків і нових
клієнтів. Для багатьох стає очевидним, що ринок України пропонує не завжди стабільні та
привабливі ціни, високу конкуренцію, і, відповідно, низьку маржинальність, тому,
незважаючи на консервативність великої частини виробників, кількість компаній, які
експортують свою продукцію, зростатиме. Компанії шукатимуть підтримки у вирішенні
питань, пов'язаних із організацією експорту. Результати дослідження доводять, що 90%
експортерів хотіли б розширити свої знання про вимоги інших країн ‒ зокрема, країн ЄС,
Близького Сходу, СНД та меншою мірою про вимоги країни Африки і Північної Америки.
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Діаграма 41. Виробники. Країни, щодо вимог яких респонденти хотіли б розширити власні знання
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D. Стратегії розвитку підприємства
У мережі Інтернет ми знайшли багато інформації про кроки, необхідні для розвитку аграрної
сфери в період з 2015 по 2020 рік. При цьому, вкрай мало інформації про те, якою має бути
або буде стратегія розвитку сільського господарства України після 2020 року. Зрозуміло, що
це відбивається і на планах виробників овочів і фруктів – компаніям вкрай складно
планувати розвиток свого бізнесу і не бути залученими до загальних макроекономічних
процесів. Проте за підсумками дослідження, 45% компаній мають стратегічний план
власного розвитку на найближчі 3-5 років, а ще третина респондентів – на 2 роки.
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Діаграма 42. Виробники. Наявність планів розвитку

Значна частина, а саме 60%, учасників дослідження планують роботу лише на рік і не
зазирають «у далечінь». План продажів, експорту та фінансовий план мають наразі лише
25% компаній-виробників. План маркетингових дій або розвитку бренду наявний у 13%
компаній. Використання власної торгової марки для сільськогосподарської продукції доволі
довго вважалося в Україні чимось непотрібним.
Дуже хорошим показником є наявність у 76% опитаних плану з розвитку та навчання
персоналу. Схоже, ринкова ситуація змушує компанії поставитися до цієї проблеми більш
серйозно. Такі інвестиції не окупляться за рік, тож, навіть попри відсутність у більш ніж 50%
компаній стратегічного плану на 2-3 роки, до розвитку потенціалу своїх працівників вони
підходять стратегічно.
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E. Співпраця з організаціями з підтримки бізнесу, об’єднаннями,
асоціаціями
Значну допомогу у розвитку підприємств можуть надати міжнародні організації за підтримки
тих країн, яким не байдужа ситуація в їхніх сусідів та потенційних партнерів. Завдяки
проєктам економічної підтримки протягом останніх 5 років ситуація в Україні почала
змінюватися.
Якщо за даними дослідження 2016 року тільки 15% респондентів мали досвід співпраці з
міжнародними організаціями з підтримки бізнесу, в 2020 році таких компаній стало вдвічі
більше. Приблизно по 30% учасників дослідження – і серед виробників, і серед переробників
– уже мали досвід такої співпраці.
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Діаграма 43. Виробники. З якими організаціями та/або проєктами респонденти співпрацювали

Найбільша кількість виробників свіжої продукції (22%), співпрацювали з проєктом ITC, 17%
респондентів мали досвід співпраці з проєктом UHBDP, ще 9% ‒ згадали про співпрацю з
USAID.
Під час взаємодії з міжнародними проєктами, учасники опитування виявляють стійкий
інтерес до інформації про організацію участі у профільних виставкових заходах (19%
опитаних), участь у B2B-зустрічах та бізнес-місіях (19%); до тем пошуку клієнтів (18%),
дослідження ринку (16%) тощо.
94% компаній-виробників зазначили, що досвід співпраці з міжнародними організаціями був
для них корисним.
Крім міжнародних проєктів, у сфері підтримки бізнесу в Україні активно працюють місцеві
організації. До них належать також торгово-промислові палати (ТПП) та різні бізнесасоціації.
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Діаграма 44. Виробники. Сфера співпраці з міжнародними організаціями або проєктами розвитку

Як показало дослідження, майже половина опитаних виробників свіжої продукції
користуються послугами торгово-промислових палат та бізнес-об'єднань. Сфери співпраці з
місцевими структурами з підтримки бізнесу багато в чому збігаються з тими сферами, за
якими підприємства співпрацювали і з міжнародними організаціями. Вибір, з ким
співпрацювати, мабуть, залежав від двох ключових чинників: чи знає компанія про таку
можливість і наскільки вона довіряє своєму потенційному постачальнику послуг.
Найбільш запитуваними послугами місцевих організацій з підтримки бізнесу у 2016-2020
роках з-поміж виробників свіжої продукції стали такі: організація бізнес-місій і B2Bзустрічей (36%), організація участі у виставках (25%), дослідження ринку (21%), пошук
покупців – 14%, сертифікація – 11% тощо.

- 43 -

Допомога у представленні (позиціонуванні) виробника на
ринку/ пошуку торгового представника

2%

Розрахунок вартості і ціни товару

3%

Підготовка презентації підприємства для іноземних
клієнтів

3%

Виведення продукції на ринки інших країн

4%

Лобіювання та адвокасі

10%

Сертифікація

11%

Допомога у пошуку клієнтів (продавців/покупців)

14%

Дослідження ринку

21%

Організація участі у профільних виставкових заходах

25%

Організація участі у бізнес-місіях, В2В зустрічах

36%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Діаграма 45. Виробники. Сфера співпраці з організаціями із підтримки бізнесу (ТПП, бізнес-об’єднання, галузеві
асоціації тощо)

Ступінь задоволеності співпрацею з місцевими організаціями з підтримки бізнесу
знаходиться приблизно на однаковому рівні зі ступенем задоволеності взаємодією з
міжнародними організаціями та проєктами. Для 93% компаній-виробників досвід такої
співпраці був корисний.
Однак, незважаючи на те, що в Україні існують і міжнародні проекти технічної допомоги, і
різні бізнес-асоціації та консалтингові компанії, які забезпечують допомогу у вирішенні
широкого кола питань, компанії все ще зазначають стійку потребу підтримки.
ТОП-5 запитів про допомогу і підтримку від виробників свіжої продукції:
●
●
●
●
●

допомога у пошуку покупців – 70%;
допомога у дослідженні ринку – 61%;
організація участі у виставкових заходах – 55%;
виведення продукції на міжнародні ринки ‒ 53%;
пошук інвесторів – 43%.

Загалом, спектр запитів про підтримку дуже широкий. Якщо узагальнити ТОП-5 запитів
виробників, стає очевидно, що ключовий інтерес для компаній у найближчому майбутньому
становитимуть питання, пов'язані з міжнародним співробітництвом, пошуком клієнтів,
дослідженням ринку та організацією заходів, які запропонують можливості зустрічі з
потенційними клієнтами, партнерами або інвесторами.
Допомогти у задоволенні таких потреб найкраще можуть саме міжнародні проєкти і
консультанти, які мають успішний досвід співпраці з виробниками та володіють багатим
досвідом роботи в галузі.
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Діаграма 46. Виробники. Напрямки, за якими Ви б хотіли отримати допомогу/підтримку
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VІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: КОМПАНІЇ-ПЕРЕРОБНИКИ
А. Керівництво і персонал
Як уже відомо з розділу про виробників свіжої продукції, середній вік керівників у більшості
компаній близький до 50 років. У компаній-переробників цей показник склав 47 років. В
понад 60% підприємств у структурі керівного складу є жінки, однак, йдеться, переважно, не
про власників бізнесу, а про співробітників, які обіймають керівні посади у різних відділах.
Власником або генеральним директором є, як правило, чоловік.
Середній штат постійних співробітників у переробних компаніях склав 54 особи, з яких 30 –
жінки. В середньому, кожне підприємство в сезон наймає додатково 48 працівників,
збільшуючи штат удвічі. Серед найманого сезонного персоналу зазвичай приблизно 10
жінок, тобто 21%.
У деяких переробників є власні насадження свіжих овочів і фруктів для забезпечення потреб
виробництва. І за даними дослідження постійний штат у них складає в середньому 29
співробітників, 13 з яких – жінки.
Наявність у штаті персоналу, який володіє іноземними мовами на рівні, що дозволяє вільно
спілкуватися з представниками іноземних компаній, частково визначає націленість
підприємства на міжнародні ринки, а також рівень готовності до виходу на них. Серед
переробних підприємств рівень знання англійської мови набагато вищий, ніж серед
виробників свіжих овочів і фруктів, він знаходиться на рівні 64%.
Кількість компаній, які мають у штаті працівників з високим рівнем володіння іноземними
мовами, має тенденцію до зростання. Значна частина таких компаній була створена відносно
нещодавно і орієнтована на міжнародний ринок.

не брали участь

8% 6%
43%
43%

< 5 працівників
10 працівників
> 10 працівників

Підходи до навчання персоналу у 2020
році серед виробників схожі на дії
переробників. 43% опитаних зазначили,
що взагалі не навчали персонал минулого
року. Така ж кількість переробників
навчила менше 5 працівників. Лише 6%
компаній змогли забезпечити навчанням
понад 10 осіб.
Найпопулярнішою
темою
навчання
персоналу у переробників є технологія
виробництва – цим навичкам приділяли
увагу 77% опитаних компаній.

Діаграма 47. Переробники. Кількість співробітників, які брали участь у навчанні у 2020 році

38% опитаних навчали своїх працівників із теми експорту. Іншою популярною темою стала
організація продажів (36%). 34% підприємств вивчали, як використовувати нове обладнання
і техніку. Такі теми як фінансове планування та сфера управління користуються меншим
попитом, що свідчить про достатній рівень знань у цих напрямках або їх нижчу
пріоритетність.
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Діаграма 48. Переробники. Теми навчання

51% опитаних переробників залишився дуже задоволеним навчанням, ще 32% компаній
зазначили, що навчання було «непоганим». Решта учасників (17%) поставили оцінку «більшменш».
Важливим аспектом успіху будь-якого підприємства є наявність високопрофесійного
персоналу. В ході дослідження 68% опитаних переробників відзначили «брак кваліфікованих
кадрів» як проблему №1. Також компанії зауважили, що відчувають брак персоналу в регіоні
в цілому (36%) і, зокрема, брак сезонного персоналу (34%). Менш значущою, але досить
вагомою для переробних підприємств, є проблема неналежного ставлення або неякісної
роботи працівників. Про це заявили 19% опитаних.
Проєкт ITC ініціював і проводив навчання співробітників компаній з різних тем. У ньому
взяли участь здебільшого ті компанії, які були готові співпрацювати і брали участь у
першому опитуванні/анкетуванні 2016 року. На той момент учасниками дослідження стало
відносно небагато компаній-переробників, відповідно, число їх фахівців на тренінгах і
семінарах проєкту ІТС теж було незначним.
Кількість компаній, опитаних під час цього дослідження, значно більша, тому частки
виробників і переробників, які взяли участь у навчанні приблизно однакові і складають 6668%.
Компанії, які долучилися до навчальних заходів проєкту, зазначили, що найкориснішими
темами для них стали такі: участь у виставкових заходах, інструменти аналізу ринків ITC,
сертифікація виробництва за міжнародними стандартами, брендинг і формування цінності
для клієнта.
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Діаграма 49. Переробники. Теми навчальних заходів проєкту ІТС, у яких респонденти брали участь

Компанії високо оцінили навчальні заходи, проведені проєктом ITC ‒ 96% респондентів
підкреслили їхню корисність і необхідність.
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Діаграма 50. Переробники. Теми навчальних заходів, до участі у яких респонденти хотіли б залучити своїх
співробітників

Оцінюючи результати дослідження, ми спостерігаємо змінення очікувань і у переробників, і
у виробників овочів і фруктів. Якщо раніше 66% не брали участі в заходах, то сьогодні 74%
респондентів наголошують на важливих для них темах і заходах, до участі в яких вони
хотіли б долучитися.
Найважливішими темами таких заходів переробники називають сертифікацію виробництва
за міжнародними стандартами та участь у міжнародних виставках (74% опитаних),
інструменти аналізу ринків ІТС (68%), брендинг і формування цінності для клієнта (51%).
Цього разу бажання навчатися технологіям посіло аж 5 місце. Це свідчить про те, що
компанії-переробники, ймовірно, пройшли етап технологічної підготовки і готові рухатися
далі – сертифікувати свою продукцію і виходити з нею на міжнародні ринки.
Незважаючи на дещо упереджене ставлення компаній до проєктів міжнародної технічної
допомоги на початку проєкту, зараз багато компаній активно відгукнулися на ці ініціативи та
відзначили високу корисність у тому числі проєкту ІТС для їх бізнесу. На сьогоднішній день
все більше компаній питають про допомогу щодо сертифікації продукції, участі у виставках,
вивченні технології вирощування та освоєнні інструментів аналізу ринків ITC.
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В. Виробництво продукції
Доволі складно аналізувати ситуацію з асортиментом продукції у компаній-переробників,
адже у них немає єдиного підходу до виділення кількості асортиментних позицій.
Про стан справ у переробних підприємств говорить показник завантаженості виробничих
потужностей. Згідно з нашими даними, лише 40% усіх респондентів завантажують свої
потужності на 80%; в 1/5 учасників дослідження потужності завантажені до 20%. Потужності
решти (40%) переробних підприємств завантажені від 20 до 75%. Це ‒ не найкращі
показники для галузі.
Аналізуючи динаміку виробництва останніх років у сфері переробки сільськогосподарської
продукції, в 2020 році (9 місяців) в порівнянні з 2019 роком підприємства продемонстрували
такі результати:
● 62% – зростання виробництва;
● 32% – падіння виробництва;
● 6% – виробництво лишилося на тому ж рівні.
У компаній, які повідомили про падіння виробництва, показник динаміки виробництва склав,
в середньому, 35%.
Завантажити власне виробництво можливо за рахунок виконання замовлень інших
виробників під їхньою торговою маркою. За підсумками дослідження 79% переробників
виробляють продукцію під торговою маркою, і 97% респондентів мають власну торгову
марку.
З якими труднощами зіткнулися учасники дослідження за останні роки роботи демонструють
діаграми, наведені нижче. Для переробних підприємств найскладнішим стало залучення
коштів ‒ проблему нестачі обігових коштів відзначили 70% опитаних, ще 50% наголосили на
дорогому кредитуванні. Третє місце посіла енергоємність виробництва, четверте ‒
традиційна для України проблема – нестача персоналу – 28% респондентів відзначили цей
фактор.
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Діаграма 51. Переробники. Найбільші складнощі в процесі виробництва
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У 2016 році, за даними нашого дослідження, тільки 70% компаній мали сертифікацію. З них
50% були сертифіковані за НАССР і 7% – за ISO 9000. На момент опитування 87% компаній
вже сертифікували своє виробництво, з них 53% – за НАССР і 34% – за ISO 9000. Очевидно,
що перелік наявних сертифікатів якісно змінився.
FSC

2%

BRC

2%

GlobalG.A.P.

4%

Codex Alimentarius

4%

ISO 14001

4%

Немає

13%

ISO 9000

34%

HACCP

53%

Діаграма 52. Переробники. Наявна сертифікація продукції

Згідно з нашими даними, кількість підприємств, які сертифікують своє виробництво,
постійно збільшується. 13% учасників опитування чекають на отримання сертифікату
НАССР і ще 8% – за іншими стандартами.
Протягом найближчих 5 років підприємства планують придбати нову техніку (72%), знизити
собівартість продукції (45%), підвищити рівень кваліфікації персоналу (45%) і знайти нових
постачальників (34%).

Перехід на інтенсивнішу технологію вирощування

6%

Збільшення площ вирощування

11%

Пошук нових постачальників ресурсів

34%

Навчання персоналу або наймання більш
кваліфікованих кадрів

45%

Зниження собівартості

45%

Придбання обладнання/ техніки

72%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Діаграма 53. Переробники. Плани на найближчі п’ять років щодо вдосконалення виробництва

Для компаній-переробників питання навчання персоналу стоїть гостріше, ніж для виробників
свіжої продукції. Якщо з-поміж останніх лише третина збирається навчати персонал, то
майже половина переробних підприємств повідомила, що зацікавлена у підвищенні
професійного рівня працівників. Це вочевидь пов'язано з тим, що частка ручної праці в них
значно нижча, і виробничі процеси передбачають використання переважно складного
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технологічного обладнання, яким повинні управляти кваліфіковані працівники. Очевидно,
що найближчими роками попит на навчальні заходи для цих компаній зростатиме.
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Діаграма 54. Переробники. Заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції

Другим за значущістю фактором щодо планів розвитку переробні компанії зазначили заходи,
спрямовані на зниження собівартості продукції.
ТОП-3 напрямків для втілення цієї мети:
● оптимізація процесів ‒ 64%;
● вдосконалення технології ‒ 53%;
● пошук нових постачальників ресурсів ‒ 47%.
І тільки 4% переробників вважають, що їм не потрібно вживати додаткових заходів, аби
знизити собівартість продукції. Важливо відзначити, що майже 40% переробних підприємств
планують збільшувати своє виробництво, в тому числі, з метою зниження собівартості
продукції. Можливо, слід очікувати зростання попиту на послуги зі збуту зростаючих обсягів
виробництва.
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С. Обладнання
Для переробних підприємств основою їх виробничої діяльності є ефективність обладнання,
на якому вони працюють. Якісне технологічне обладнання коштує досить дорого, а в
попередньому розділі ми відзначали, що у 70% переробників не вистачає обігових коштів, а
50% компаній вважають кредитування дуже дорогим.
Тільки 17% учасників дослідження відзначили, що використовують нове обладнання. В
інших респондентів техніка має різні ступені зносу: у більш ніж третини обладнання, за
їхньою оцінкою, зношене на 50%, а у 2% – практично на 75% – вочевидь, незабаром вони
постануть перед вибором: або оновлювати обладнання, або згортати діяльність.
Чому вибір буде саме таким? Конкуренція зростає, і без високоефективних технологій та
обладнання, які забезпечать значні обсяги виробництва і мінімальну собівартість продукції,
втриматися на ринку буде дуже складно.
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Діаграма 55. Переробники. Відсоток зносу обладнання

Серед найвагоміших виробничих труднощів і проблем у технічній і технологічній сферах
компанії відзначають, що виробництво є дуже енергоємним – про це говорять 32% учасників
дослідження.
З огляду на ступінь зносу техніки, тільки 15% компаній відносять застарілу техніку та
обладнання до найбільших труднощів у виробництві.
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Діаграма 56. Переробники. Найбільші складнощі в процесі виробництва
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Переважна більшість компаній найбільшою проблемою вважає вартість грошових ресурсів.
Зрозуміло, що за умови доступного кредитування багато компаній змогли б оновити свій
технічний парк і забезпечити вищу ефективності виробництва. З іншого боку, дороге
кредитування змушує компанії якось «викручуватися», відшукувати резерви і підвищувати
власну ефективність за рахунок інших ресурсів.
Переробники відзначають, що мають сьогодні високий попит на довгострокове недороге
кредитування з метою стратегічного планування розвитку підприємства, вдосконалення
обладнання, зменшення собівартості продукції та збільшення обсягів виробництва.
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D. Ресурси
Основним ресурсом або сировиною для підприємств, що взяли участь у цьому дослідженні, є
фрукти і овочі, тому саме про цей ресурс йтиметься у звіті; такі теми як паливно-мастильні
матеріали або матеріально-технічні ресурси не висвітлюватимуться.
У 2016 році 50% переробників відзначили, що закуповували сировину у фермерів, 33%
відповіли, що співпрацювали з дистриб'юторами або оптовими трейдерами.
У 2020 році кількість підприємств, які закуповують сировину в дистриб'юторів або
оптовиків, значно зросла і склала 53%. З'явився новий канал поставок – національні
об'єднання фермерів – у них закуповують 55% респондентів. І тільки 11% переробників
відзначили, що здійснюють прямі закупівлі сировини за кордоном – імовірно, йдеться про
сировину, яка не виробляється і не вирощується в Україні, наприклад, екзотичні фрукти.
Бачимо, що респонденти використовували кілька каналів поставки сировини.
Також, порівняно з 2016 роком, зросла кількість підприємств, які закуповують безпосередньо
у фермерів. Якщо раніше це було 50% від усіх учасників дослідження, то в 2020 році їх стало
вже 66%.
Ведення виробничої діяльності без виробничого плану і розуміння того, як, коли і чим буде
завантажено виробництво, сьогодні практично неможливе і неефективне. Для цього
підприємствам треба бути впевненими, що завтра вони матимуть достатньо сировини, а це,
як правило, підкріплюється договорами поставок.
Водночас, як і 2016 року, кількість компаній, які використовують можливості контрактного
фермерства як спосіб закриття потреби в сировині, вкрай низька. 76% переробників
зауважили, що ніколи не вдавалися до контрактного вирощування.
Тільки 13% респондентів відповіли, що застосовують контрактне фермерство на постійній
основі, а 11% – спробували, але обмежились одним сезоном. На момент опитування
контрактне вирощування сировини застосовували 15% компаній.
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Діаграма 57. Переробники. Основні проблеми контрактного вирощування

В якості основних причин невикористання можливостей контрактного фермерства учасники
дослідження назвали такі:
•
•
•

низька надійність постачальника – 60%;
низька якість поставок – 47%;
не влаштовує ціна – 40%.
- 54 -

Слід зазначити, що «відсутність достатнього обсягу» як причину невикористання
контрактного вирощування наразі відзначають 23% респондентів. Це дуже високий
показник, який свідчить про низьку концентрацію бізнесу і високу розрізненість виробників
сировини.
Нажаль, продавці (виробники свіжої продукції) і покупці (переробні компанії) поки що не
можуть досягнути повного порозуміння. Фермери прагнуть продати дорожче, і не дуже
хочуть укладати договори з фіксованою ціною, тому інколи підводять своїх покупців.
В Україні поки що не прижилася культура довгострокового і надійного співробітництва. Це
складна проблема, пов'язана з нестабільністю в економічній ситуації і відсутністю у багатьох
компаній впевненості в завтрашньому дні, в бажанні заробити «тут і зараз», не дивлячись на
кілька років уперед. Також свою роль відіграє відсутність достатнього обсягу недорогих
фінансових ресурсів, про що вже йшлося у розділі В.
79% компаній, які закуповують сировину в Україні, беруть її в сезон за ринковою ціною.
21% респондентів закуповують сировину за контрактом, причому 14% із них мають
контракти з фіксованою ціною.
Попри проблеми у взаємодії виробників і переробників, описані вище, практично 80%
компаній, які все ж співпрацюють у поставках сировини, задоволені своїми
постачальниками. Одночасно, існують і проблемні для переробників питання. Учасники
опитування називають, передусім, високу ціну і низьку якість сировини (60%). Також
підприємців не влаштовують об’єми, пропоновані постачальники (50%), та надійність
партнерів загалом.
Водночас, ніхто з переробників не висловив невдоволення якістю роботи з клієнтами і
формуванням промислових партій для закупівлі. Відносно комплектації партій, цілком
можливо, що постачальники вже навчилися вирішувати це питання: або виробляють
достатньо, або навчилися кооперуватися. Що стосується якості роботи з клієнтами, на цьому
етапі навряд варто очікувати високого рівня сервісу – на тлі інших питань сервіс і якість
обслуговування, швидше за все, менш пріоритетні.
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Діаграма 58. Переробники. Плани на найближчі п’ять років щодо вдосконалення постачання ресурсів

Що стосується вирішення питань постачання сировини, в найближчих і пріоритетних планах
учасників дослідження є зміна плану закупівель, перехід на завчасні закупівлі та зміна умов

- 55 -

закупівель. Кожен п’ятий учасник опитування планує або змінити постачальників, або
кооперуватися з іншими переробниками для закупівель за нижчою ціною.
Ситуація на сировинному ринку говорить про те, що для розвитку сировинної бази необхідна
робота з виробниками свіжих овочів і фруктів. На нашу думку, проведення навчальної
роботи в сфері ведення контрактного фермерства і вдосконалення навичок забезпечення
сервісу для своїх покупців може принести позитивні зміни в цьому напрямку.
У такій діяльності ефективними можуть бути ініціативи та проєкти ІТС, адже до них є
високий рівень довіри. Зрозуміло, що таке навчання буде ефективним за умови вирішення
питань доступності недорогих фінансових ресурсів.
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E. Продажі та експорт (2018-2020 рр.)
Як ми вже зазначали у розділі, присвяченому виробникам свіжої продукції, великим
поштовхом до розширення географії експорту для українських компаній плодоовочевого
сектору стала заборона експорту до Росії. На сьогоднішній день приблизно 62% опитаних
компаній-переробників здійснюють експортну діяльність.
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32%
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Діаграма 59. Переробники. Здійснення міжнародної торгівлі

Як бачимо з діаграми 60, протягом трьох останніх років приблизно 80% підприємств
продавали свою продукцію на внутрішньому ринку з невеликою тенденцією до зниження
цієї частки збуту. Також виражена тенденція зростання самостійного експорту та
поступового падіння продажів посередникам.
Тільки напряму експортують 54% опитаних компаній. Через посередників та інші канали
збуту діють 3% респондентів, а змішаний підхід в експорті застосовує 40% компаній. Під
змішаним підходом розуміємо одночасну роботу з використанням усіх трьох каналів
експорту.
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Діаграма 60. Переробники. Канали продажу продукції у 2018-2020 роках
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У 2020 році помічаємо підвищення показника за кількістю підприємств, у яких залишилися
нереалізована продукції – до 30-32%. Це може бути пов'язано з тим, що дослідження
завершувалося в 4 кварталі 2020 року, і в цей період дійсно мали місце нереалізовані
залишки.
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Діаграма 61. Переробники. Рік початку експорту

На діаграмі 61 бачимо три роки, які спричинили сплеск експортної діяльності ‒ 2008, 2014 і
2020 роки. У кожен з них відбувалися кризи або кризові події, які, вочевидь, змушували
підприємства шукати вихід.
Також варто зазначити, що з 2015 року експортну діяльність почали здійснювати в
середньому вдвічі більше підприємств, ніж до цього. Ми пов’язуємо це з гострою
необхідністю пошуків нових каналів збуту, а також з діяльністю міжнародних проєктів з
підтримки бізнесу, в тому числі, проєкту ITC.
Цікавий факт: сумарний обсяг першого експорту переробних підприємств, він склав близько
1 206 649 кг або лише 1% від поточного обсягу експорту цих підприємств ‒ зростання в
100 разів протягом 20 років.
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Діаграма 62. Переробники. На ринок якої країни респонденти почали експортувати вперше
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Серед ринків, на які переробники почали експортувати вперше, виділяються три ‒ Польща,
Росія і Білорусь. Хоча прямий експорт до Росії заборонений, але є можливість постачання
продукції через Білорусь, якою деякі компанії і користуються. Саме з цими країнами почала
торгувати більшість опитаних компаній – 15%. На четвертому місці ринок США – 11%
компаній. Далі, приблизно в рівних частинах, інші перелічені ринки.
Слід підкреслити позитивну динаміку зростання кількості компаній, що працюють на
експорт протягом останніх трьох років. У переробних підприємств відбувалося зростання не
тільки за кількістю експорту, але і за обсягом зовнішніх продажів у співвідношенні до їх
загального обсягу продажів за кордон. Протягом останніх трьох років відбулося різке
зростання частки експорту ‒ з 7% до 50%. Переробники зростали за обсягами експортних
продажів і за обсягом експорту, динаміка була дуже позитивна ‒ в середньому, +80% на рік,
порівняно з попереднім роком.
Основне зростання обсягів експорту відбувалося за рахунок ринків країн ЄС, Північної
Америки та Близького Сходу на тлі падіння експорту до країн СНД. Найбільше зріс експорт
до країн Північної Америки та Близького Сходу ‒ в 3,4 і 1,6 разів відповідно. Таке зростання
ми бачимо через те, що це тільки початок експорту.
Якщо подивитися на динаміку експорту до країн ЄС, вона знаходиться на рівні 20%, адже
йдеться про країни, продажі до яких здійснювалися не «з нуля», а на тлі вже існуючих
обсягів продажу.
Водночас, динаміка зниження обсягів експорту до країн СНД за цей період сягнула 68%.
Варто враховувати, що раніше, у 2015-2017 роках, наприклад, Білорусь активно брала участь
у посередництві при відвантаженні продукції з України до Росії та інших країн. Зараз багато
компаній вже навчилися робити це самостійно або відмовилися від цього напрямку. Цілком
можливо, що негативна динаміка експорту до країн СНД показує, в тому числі, і ці процеси.
Дослідження не передбачало проведення оцінки основних каналів збуту переробних
підприємств всередині країни, але ми можемо проаналізувати перелік ключових труднощів, з
якими компанії стикаються.
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Діаграма 63. Переробники. Найбільші труднощі при організації продажів на внутрішньому ринку

Якщо проаналізувати перші три проблеми збуту всередині країни, стає очевидним, що ринок
звужується, і споживач став «біднішим» на тлі зростаючої конкуренції. Ці фактори
відзначили понад 50% респондентів. Це означає, що варто очікувати зростання активності
компаній у пошуку інших ринків і способів продажу на експорт.
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Діаграма 64. Переробники. Рік початку експорту до країн ЄС

На діаграмі 64 показано роки, коли компанії почали активно експортувати до країн ЄС.
Виділяються 2016 та 2019 роки. Так, 2016 рік відзначився особливою активністю в Україні
міжнародних проєктів з підтримки бізнесу. 2017 рік часто називають «революційним» і
досить важким, це відбилося і на кількості компаній, які зважилися почати свою експортну
діяльність саме тоді. Сплеск у 2019 році ми пов'язуємо з кращим розумінням вимог ринків і
певним процесом адаптації виробництва, що підвищило конкурентоздатність підприємств на
зовнішніх ринках, в тому числі завдяки співпраці з проектами технічної допомоги.
Діаграма 65 демонструє найуспішніші для учасників дослідження роки експорту, до них
відноситься період з 2018 по 2020 рік ‒ його виділили 19-30% всіх опитаних.
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Діаграма 65. Переробники. Найуспішніший експортний рік

Цілком передбачувано, що країною першого експорту для більшості переробних
підприємств стала Польща. На другому місці ‒ Німеччина, потім ‒ Литва, Великобританія та
інші країни ЄС.
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Діаграма 66. Переробники. Країна першого експорту

Цікавий факт: сумарний обсяг першого експорту до країн ЄС складає приблизно 4 130 508
кг, що становить всього 10% від обсягу експорту 2020 року.
Якщо вважати, що початок експорту до країн ЄС в учасників дослідження відбувся в
2005 році, за 15 років обсяг експорту зріс у 10 разів. У найуспішніший свій експортний рік
учасники дослідження експортували сумарно 67 035 992 кг продукції. При цьому, експорт
2020 року становить 60% від історичного максимуму по кожній компанії.
Сьогодні 79% переробних підприємств виробляють продукцію під торговою маркою, і 98%
компаній мають свою власну торгову марку.
Переробники, на відміну від виробників, виявилися краще ознайомленими з вимогами
експортних ринків. 72% респондентів відзначили, що непогано орієнтуються в тому, що
необхідно для експорту. Одночасно 94% респондентів підкреслюють, що їм необхідно
розширювати свої знання про вимоги експортних ринків.
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Діаграма 67. Переробники. Стратегічні експортні ринки

Компанії, які вказали, що вже знайомі з вимогами ринків, зазначили, що найбільше
інформації мають щодо країн ЄС (20%), СНД (14%), Близького Сходу (6%) та Північної
Америки (5%). Розширити свої знання компанії вважають за необхідне, в першу чергу, щодо
вимог країн ЄС (60%) та інших країн Європи (51%). Країни Близького Сходу та Північної
Америки цікавлять 43-45% опитаних компаній. 30% компаній, як і раніше, хотіли б більше
дізнатися про умови експорту до країн СНД, а 28% – до країн Африки.
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87% компаній вважають своїм стратегічним експортним пріоритетом ринок країни ЄС. 53%
опитаних підприємств планують продовжувати розвивати експорт до країн СНД, а 57%
переробників прагнуть експортувати до країн Близького Сходу. Майже чверть респондентів
розглядає ринок Африки, і майже 40% – Північної Америки. Це говорить про те, що відстань
уже не є єдиним і найважливішим фактором у визначенні напрямків експорту.
Одним із найкращих місць, де можна зустрітися з потенційними клієнтами і донести цінність
свого продукту, є міжнародна виставка. З числа компаній, що беруть участь у дослідженні,
лише 55% підтвердили, що брали участь у різних виставках і міжнародних зустрічах. При
цьому, 91% підприємств вважає, що участь у таких заходах вкрай важлива, і планують
зробити це в майбутньому.
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Діаграма 68. Переробники. Країни, які респонденти відвідали з метою участі у виставкових заходах

Компанії, які брали участь у виставках раніше, відвідували здебільшого країни ЄС (53%).
Решта компаній стала учасниками виставкових заходів у інших країнах, зазначених на
діаграмі 69. Ми бачимо, що переробники також проявляють інтерес до виставкових заходів у
країнах СНД та Близького Сходу.
Якщо раніше тільки 55% компаній відвідували виставки, то протягом 2021 року вже 79%
респондентів планують відвідати ринки тих країн, які їх цікавлять, аби провести ділові
зустрічі. Відвідати профільні виставки протягом 2021 року планують 68% переробних
компаній.
Аби донести інформацію про своє підприємство і продукцію, потрібні маркетингові
матеріали. У 2016 році лише 64% переробників мали в наявності хоча б якісь маркетингові
матеріали, що представляють їх компанію або продукцію. У 2020 році спостерігаємо певний
прогрес: кількість переробників, які використовують рекламні матеріали про свою
продукцію, збільшилася на 8%. Таким чином, на момент дослідження, практично 75%
переробних підтвердили, що мають і застосовують різні маркетингові матеріали.
З огляду на інтерес підприємств до виставок і відвідування цільових ринків, цілком логічним
виглядає припущення, що найскладнішим при експорті є пошук покупців. Також, серед
інших складнощів, пов’язаних із експортом, компанії відзначали бюрократичні перепони,
незнання експортних умов і відсутність сертифікатів на продукцію.
Очевидно, що найбільшу потребу підтримки переробні підприємства відчуватимуть саме за
цими напрямками у пошуку шляхів усунення цих перепон.
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F. Стратегії розвитку підприємств
Розвиток підприємств переробної галузі пов'язаний із зростанням та розвитком основного
сировинного партнера – виробників свіжих овочів і фруктів. Усі процеси, які ми
спостерігаємо у виробників, притаманні й переробним підприємствам, але, звичайно, є й
відмінності.
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Діаграма 69. Переробники. Наявність планів розвитку

У переробних підприємств процес планування, як і у виробників, переважно зводиться до
планування на один рік. 34% компаній мають довгострокові плани на 3-5 років. Плани
експорту і продажів, а також плани з розвитку бренду і маркетингових дій розробляє тільки
чверть респондентів.
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Діаграма 70. Переробники. Плани збільшення обсягу продажів протягом найближчих п’яти років

Які стратегічні плани з розвитку мають підприємства, і що для них у пріоритеті? У
п’ятирічній перспективі переробники хотіли б знайти нових покупців. Це ‒ природне
бажання розвивати бізнес, розширювати мережу збуту. Приблизно половина опитаних
однаковою мірою планують розширювати асортимент продукції, збільшувати обсяги
виробництва.
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З огляду на те, що основним напрямком розвитку більшості компаній є пошук нових
клієнтів, лише 19% планують створювати власний відділ продажів. Отже, або такий відділ
вже є, або компанії не вважають його необхідним і, як це зазвичай буває, доручають
вирішення питань збуту одному з власників.
Важливим показником є намір почати експортну діяльність, про що заявили 47% опитаних.
Очевидно, що таким компаніям буде потрібна підтримка, як мінімум – в освоєнні
інструментів аналізу ринків ITC, які були високо оцінені учасниками навчальних програм.
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G. Співпраця з організаціями з підтримки бізнесу, об’єднаннями,
асоціаціями
Як уже зазначалося у розділі про виробників свіжої продукції, протягом останніх п’яти років
в Україні активно працювали різні міжнародні проєкти з підтримки бізнесу. Водночас,
підтримку компаніям надають і національні структури: ТПП, профільні асоціації та
об’єднання.
Згідно з даними опитування, станом на 2020 рік 32% опитаних переробників мали досвід
співпраці з міжнародними організаціями або проєктами. Якщо порівняти цю цифру з
2016 роком (15%), вона зросла більш як удвічі. Це свідчить про зростання рівня довіри.
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Діаграма 71. Переробники. З якими організаціями та/або проєктами респонденти співпрацювали

Якщо виокремити міжнародні проєкти, компанії найчастіше згадують співпрацю з ІТС,
UHBDP і USAID.
З-поміж переробних підприємств найбільш потрібною виявилася допомога за наступними
напрямками: організація участі у виставках, організація В2В-зустрічей та переговорів, пошук
покупців, дослідження ринку, виведення продукції на ринки інших країн. Понад 90%
опитаних зазначили, що участь у таких заходах була корисною.
Сфери співпраці з місцевими структурами з підтримки бізнесу багато в чому збігаються з
тими сферами, за якими підприємства співпрацювали з міжнародними організаціями:
сертифікація, організація В2В-зустрічей і переговорів, виведення продукції на ринки інших
країн, пошук покупців, організація участі у виставках.
Щодо членства у таких структурах, 28 опитаних зазначили, що не є членами бізнесасоціацій, 17 співпрацюють із ТПП, ще 7 компаній співпрацюють з іншими профільними
структурами. Деякі компанії є членами одразу кількох асоціацій. Також, варто відзначити,
що членство у торгово-промисловій палаті часто вважається базово необхідним, якщо ваша
компанія прагне працювати на міжнародних ринках. Переважна більшість опитаних
компаній задоволена співпрацею з національними структурами. У сфері підтримки бізнесу в
Україні працює також низка консалтингових компаній і консультантів. Їх частка в роботі з
компаніями аграрного сектору невелика – лише 2% з опитуваних переробників.
Незважаючи на те, що в Україні досить добре представлені і міжнародні організації
підтримки бізнесу, і різні бізнес-асоціації та консалтингові компанії, бізнес досі відчуває
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потребу підтримки. Основні напрямки, за якими переробникам потрібна підтримка,
представлені на діаграмі 72.
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Діаграма 72. Переробники. Напрямки потрібної допомоги/підтримки

Зазначені запити стосуються переважно продажів і виходу на міжнародні ринки. Зрозуміло,
що необхідно оцінити ступінь готовності компаній до цього, наявність сертифікації
продукції і виробництва та інші важливі складові підготовки до міжнародних торговельних
відносин. Водночас, велика частина компаній (85%) вже готова до такої роботи і
налаштована на співпрацю. Багато хто хотів би познайомитися з інструментами аналізу
ринків ITC (66%) і підготувати власні пропозиції для іноземних партнерів. Належна та
обміркована робота у цьому напрямку стане важливим етапом у подальшому розвитку
аграрного сектора України.
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ІХ. ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА БІЗНЕС
Пандемія вплинула на різні сфери нашого життя і бізнесу, проте вплив був різним. Ми
поцікавились в учасників опитування, як саме і якою мірою вони відчули вплив пандемії
COVID-19 на свою діяльність.
Під час опитування виявилося, що 58% виробників та 60% переробників практично не
відчули вплив пандемії
Як пандемія COVID-19 вплинула на комерційну діяльність підприємств
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Діаграма 73. Виробники

Діаграма 74. Переробники

Компанії впевнено заявляють, що не збираються закриватися через пандемію. Водночас,
частина переробників (6%) все ж відчула негативний вплив і вказала на можливе закриття
протягом 6-місячного терміну, інші 2% – протягом 3 місяців.
Ймовірність закриття підприємств через пандемію COVID-19
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Діаграма 75. Виробники
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Діаграма 76. Переробники

У будь-якій нестабільній ситуації для підприємств важливо отримувати своєчасну і повну
інформацію про те, що відбувається, і яку допомогу можна отримати. За відгуками 70%
виробників овочів і фруктів і 59% переробних підприємств, вони не відчули складнощів в
отриманні інформації про діючі державні програми підтримки. Тільки 15% переробників
відзначили, що для них це було дуже складно.
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Наскільки легко отримати доступ до інформації і допомогу у межах державних програм
з підтримки малого та середнього підприємництва
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Діаграма 77. Виробники

Діаграма 78. Переробники

Будь-яка криза викликає стурбованість і ставить питання про те, наскільки підприємства
зможуть продовжувати свою діяльність – закуповувати необхідну сировину, виробляти
продукцію, мати можливість збуту. Згідно з діаграмою 80, тільки 9% виробників збільшили
продажі на внутрішньому ринку. 34% респондентів говорять про зниження продажів.
Кризова ситуація – це «лакмусовий папірець», який визначає ступінь готовності до змін.
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Діаграма 79. Виробники. Вплив на закупівлю ресурсів та продажі

Ті, хто не готовий до нових обставин, або перебудуються, або підуть з ринку. Незважаючи на
нові можливості, якими вдалося скористатися деяким виробникам, частина учасників
дослідження відзначають, що пандемія призвела до зменшення доступності всього, що було
пов'язано з імпортом – засобів захисту рослин, насіння, обладнання. Також криза негативно
вплинула на можливість продажів на експорт – 9% респондентів відзначили цей факт.
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Діаграма 80. Переробники. Вплив на закупівлю ресурсів та продажі

Схожа ситуація і в переробних підприємств, хоча в цій сфері пандемія вплинула дещо
більше. 40% компаній відчули зниження продажів на внутрішньому ринку, приблизно
однакові частки опитаних виробників і переробників заявили про значне зниження
доступності необхідних ресурсів, які поставляються з-за кордону – сировина і обладнання.
13% компаній відзначили зниження обсягів експорту товарів, і така ж кількість опитаних
відповіла, що збільшили продажі на внутрішньому ринку.
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Діаграма 81. Виробники. Варіанти можливого впливу пандемії на підприємство

Оцінюючи вплив пандемії на підприємство, виробники висловили наступний перелік
найбільш вагомих факторів: відсутність персоналу на роботі через хворобу або необхідність
догляду за хворими, нові адміністративні проблеми, поява нових інфраструктурних проблем.
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Рідше виробники говорять про тимчасове призупинення роботи, відмову клієнтів сплачувати
рахунки, зниження доступності логістичних послуг.
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Діаграма 82. Переробники. Варіанти можливого впливу пандемії на підприємство

Переробники зазначили схожі чинники можливого впливу пандемії на їх підприємство,
проте з дещо іншими пріоритетами. Вони частіше говорять про вірогідну відмову клієнтів
оплачувати поставки, відсутність персоналу на роботі через хворобу, тимчасове припинення
роботи тощо.
Водночас, 15% переробників і 28% виробників вважають, що жоден із зазначених
негативних чинників їх не стосуватиметься. Також 28% переробників і 12% виробників не
розуміють, які фактори можуть вплинути на них і в який спосіб. Майже третина
переробників перебуває у стані невизначеності. Деякі підприємства вже почали
впроваджувати заходи, спрямовані на подолання кризи.
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Діаграма 83. Виробники. Заходи з подолання впливу пандемії на підприємство

Характерно, що 32% сільгоспвиробників не розробляли жодних стратегій. Решта компаній
була змушена застосовувати віддалену роботу, вводити режим неповного робочого дня,
переорієнтовуватися на онлайн-продажі та застосувати більш активний маркетинг.
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Діаграма 84. Переробники. Заходи з подолання впливу пандемії на підприємство

Переробні підприємства також застосовували контрзаходи, спрямовані на зниження впливу
пандемії, як-то: віддалена робота, онлайн-продажі, більш активний маркетинг, режим
неповного робочого дня. 13% компаній не стали вчиняти жодних дій у зв’язку з пандемією.
Жодне з опитаних підприємств навіть не розглядало варіант подання заяви про відкриття
процедури банкрутства як спосіб подолання наслідків пандемії.
73-80% учасників дослідження як з боку виробників, так і з боку переробних підприємств,
вважають, що уряд, передусім повинен зробити дві основних дії, які допоможуть бізнесу
подолати наслідки пандемії: (1) запровадити пільгове кредитування, кредитні гарантії або
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інші програми фінансування бізнесу; (2) звільнити МСП від оподаткування або ввести
тимчасові податкові пільги.
На додаток до зазначених заходів, виробники свіжої продукції вбачають в діях держави такі
пріоритети: підтримка самозайнятих осіб, зниження мит на насіння, засоби захисту рослин,
обладнання, програми допомоги населенню з роботою, допомога в оплаті оренди.
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Діаграма 85. Виробники. Потрібні дії з боку Уряду
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Діаграма 86. Переробники. Потрібні дії з боку Уряду

Переробні підприємства частіше називають такі дії уряду з підтримки їх бізнесу: допомога в
оплаті оренди, зниження мит на насіння, засоби захисту рослин та обладнання, підтримка
самозайнятих осіб, програми допомоги населенню по безробіттю.
Тож в цілому треба зазначити, що пандемія та обмежувальні заходи вплинули на виробників
та переробників дещо по різному. Приватний бізнес очікує більш активної підтримки з боку
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держави в сфері доступу до фінансів та зниження податкового тиску. Процеси адаптації
бізнесу хоч і повільно, але відбувається за рахунок оптимізації деяких процесів, віддаленої
роботи офісного персоналу, більш активного маркетингу та переходу до онлайн-продажі.
Переробні підприємства краще адаптуються до нових змін на відміну від виробників, серед
яких третина не має жодної стратегії.

- 73 -

