
ОСНОВНІ ТРЕНДИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ:
 Рослинництво України: можливості виходу на 

зовнішні ринки 
 Ягідний ринок України: пошук ринкових ніш та 

стратегій виходу на нові ринки
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Сільське господарство –
експортна галузь №1 в Україні
 Експорт аграрної продукції та продуктів її переробки в 2017 

році склав близько 17,8 млрд. $, що на 16,3% більше 
показників 2016 року. 

 Частка аграрної продукції та продуктів її переробки в 
загальному експорті в 2017 році становила близько 41% в 
грошовому еквіваленті.

 Аграрна та харчова продукція з України постачається в більш
ніж 190 країн світу

 Відкриті нові ринки збуту для всіх видів агропродукції

 Зростає частка експорту продуктів переробки (олія, борошно, 
м’ясомолочні продукти, плодовоягідна продукція та інше)
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Тенденції аграрного ринку
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2016 2017

Структура експорту аграрної продукції та продуктів її переробки



Ера низьких цін
Світове виробництво&запаси зерна 

(пшениця+кукурудза+ячмінь)

Тенденції аграрного ринку

Головним фактором, що формує тенденції зернового ринку протягом останніх 3-4 
сезонів, є профіцит балансу попиту та пропозицій, що формує низькі ціни. 
Світове виробництво зерна в останні десятиліття зросло на 18%, що випереджало 
темпи зростання споживання. В результаті на кінці 2016/17  МР накопичилось  пів 
мільярдні запаси зерна, що є історичним рекордом. 
Ціни в затяжному падінні.



Відмінність поточного сезону-падіння рентабельності
виробництва зернових выращивания

Джерело: Держслужба статистики

Зростання рентабельності в 2015/16 за рахунок девальвації нацвалюти. 
Потім стабілізація гривні, низькі ціни, подорожчання  МТР призвело до 
падіння рентабельності. Приділяємо багато уваги так як фінансування 
виробництва іде значною мірою за власний рахунок виробника.



Тенденції аграрного ринку
Виробництво зерна

Source: UkrAgroConsult’s estimates

Зерно 
62,7млн.тон

, на 3,3млн.тон менше, 
ніж в 2016 році

Пшениця

26 MMT

Ячмінь
8,5 MMT

Кукурудза25 MMT

Жито

Овес

Горох

Інші

1050 KMT

460 KMT

475 KMT

780 KMT
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Source: UkrAgroConsult’s estimates
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Частка експорту, 2016/17МР

ММТ Пшениця Ячмінь Кукурудза Горох

Урожай 26,1 9,45 26,2 0,745

Експорт 17,5 5,35 21,2 0,460

Частка, % 67% 57% 81% 62%

Внутрішня переробка зернових складає близько 10% 



Роль України в світовій торгівлі зерном

В даний час є всі підстави вважати, що подібна ситуація збережеться і в 
наступному сезоні. В Україні озимі в найкращому стані за останні 4 роки. Багато
чого буде залежати від весняної погоди.



Тенденції аграрного ринку

 Зростання обсягів світового виробництва, в т.ч. і за рахунок України посилює
конкуренцію на зерновому ринку, що потребує пошуку альтернативних ринків збуту. 
 Географія експорту понад 100 країн світу.
 Основні напрямки експорту пшениці – Північна Африка і БлизькийСхід
 Збільшуються поставки в Азію і Африку, наприклад, в Тайланд. 
Одна з ключових причин – підвищення попиту на продовольчу пшеницю середньої якості.
 Основний напрямки експорту кукурудзи- ЕС, Близький Схід. 
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Тенденції аграрного ринку
Бобові культури

Посівна площа, тис.га Урожай, тис.тон

2016 2017 2016 2017

Бобові всього 320,6 505,8 876,55 1 236,75

Горох 238,7 415,1 746,23 1 095,71

Сочевиця 1,5 9,0 2,81 11,50

Нут 7,3 13,7 6,49 19,21

Люпин 12,5 12,2 23,76 18,15

Вика 20,7 5,7 30,38 10,75

Квасоля 35,8 40,8 53,58 64,36

Боби 1,4 3,2 3,17 7,43



Тенденції аграрного ринку

Виробництво гороху – найбільше за останні 10 років. 
 Сприятливі погодні умови. 
 Попит з боку Індії, Пакистану, Туреччини
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Втрачено головний фактор росту -
рентабельність



Нема ціни – нема врожаю



Малопоширені культури
Потенційно цікаві культури:
 Нут
 Сочевиця
 Квасоля
 Льон кудряш
 Льон довгунець
 Гірчиця
 Коріандр
 Полба
 Кіноа

Валютні надходження від експорту бобових культур в 2017 
році склали близько  186 млн. долл США, до 2020 року 
прогнозується їх зростання до 70-100 млн. долл США 

Тенденції аграрного ринку
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Малопоширені культури
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Експорт бобових культур

Квасоля Нут Боби Сочевиця



БорошноВисівки

Україна розширює ринки збуту продуктів переробки зерна. Зростання експорту борошна 
при  скороченні виробництва. Активний експорт висівок.  Однак ці показники далекі від 
олійних культур. 

Тенденції аграрного ринку
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Частка внутрішньої переробки урожаю, %

2016/17 98,7 13,9 23,1

2017/18 99,3 8,6 24,3

Тенденції аграрного ринку
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Посіви пшениці та соняшнику, тис.га

Тенденції аграрного ринку
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Source: UkrAgroConsult’s estimates

19,7млн.тон
, на 0,8 млн.тон

меншн,ніж в 2016 році

Соняшник

13,6 млн

Ріпак

2,2 млн

Соя
3,9 млн
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Експорт олійних, тис.т Експорт олій, тис.т

Тенденції аграрного ринку
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Тенденції аграрного ринку
Експорт соняшнику та олії, 2016/17 тис. т

EU 130 India       2007

Turkey   43 EU 1688

China         584

Iran        363

Turkey          189

191
5810
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Географія експорту, 2016/17 -2017/18

Соя Рапс

Turkey
26%

EU
21%Iran

20%

Egypt
20%

Belarus
4% Other

9%



Посевные площади и урожай. 
Прогноз

Посевная площадь, тыс.га Урожай, тыс.тонн

2017 2018 2017 2018

Зерновые, 
всего

14 450
14 450

61 775
62 600

Пшеница 6 300 6 400 26 100 26 300

Ячмень 2 530 2 700 8 300 8 700

Кукуруза 4 470 4 350 24 700 25 300

Масличные, 
всего 9 350 9 355 19 800 20 450

Подсолнечник 6 420 6 445 13 600 14 250

Соя 2 000 1 850 3 900 3 650

Рапс 930 1 060 2 300 2 550



Аграрна логістика
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Потужності річкових терміналів по перевалці 
зерна, тис. т

Потужності морських терміналів по перевалці 
зерна, млн т.

Сумарні потужності морських та річкових терміналів складають більше 54 млн т. В даний час на різних
етапах узгодження і реалізації знаходяться проекти будівництва терміналів сумарною потужністю близько

25 млн.тонн.



1. Напрямок «Шовковий шлях» направлений на поставку товарів в країни Азії в обхід
Росії.

2. Напрямок Віа-Карпатія направлений на з”єднання портів Чорного та Середземного
морів з портами Балтійського моря для развитку транспортного сполучення в країнах
Центрально-Східної Європи по осі «північ-південь».

Аграрна логістика
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Основні тенденції ринку плодово-
ягідної продукції

Виробництва плодово-ягідної продукції
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Структура площ Структура  виробництва

В 2017 році загальне виробництво плодово-ягідних культур склало 1,6 млн т (2016 
- 2,1 млн т). Основна причина скорочення виробництва – несприятливі погодні 
умови минулої весни. Найсуттєвіше, скоротився урожай яблук – майже на 500 тис. 
тонн.



Основні тенденції ринку 
плодової продукції

Сортовий асортимент яблук
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У виробництві яблук останніми 
роками прослідковуються наступні 
тенденції: 
загальне зменшення площ за 
рахунок інтенсифікації процесу 
вирощування,
поступове зростання кількості та 
частки сортів світової селекції,
 збільшення площ молодих 
насаджень.

В 2017 році дещо стійкішим до морозів виявився сорт Голден Делішес,, а 
інші сорти (Айдаред, Джонаголд) були пошкоджені сильніше. 



Основні тенденції ринку плодової 
продукції
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Зовнішня торгівля плодовою продукцією

 Експорт зерняткових в 52 країни. Головний напрямок  поставок - Білорусь (73%)
 Основу експорту зерняткових складають яблука (95%). 
 Активізація діяльності по розширенню ринків збуту. Збільшення  поставок в Австрію, 

Великобританію,  Швецію, Норвегію, Саудівську Аравію, Ефіопію, Лівію, Грузію та інші. 
 Розширення географії поставок (27 країн) та зростання експорту кісточкових плодів. 
 Експорт сливи склав близько 5,2 тис. т  (90% в Польщу) 



Основні тенденції ринку ягід
Динамика виробництва ягід

С 2014 г. без данных по АР Крым и зоне АТО

Ринок в стадії формування
Прозорість ринку
Спостерігається позитивний тренд виробництва ягід
Зростання частки виробництва сільгоспідприємствами
На ринку переважають традиційні ягодні культури
Зростання частки малопоширених культур
Емність внутрішньго рынку близько 200 тис. т
Внутрішне споживання ягід оцінюється на рівні 4,2-4,7 кг/особа.
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Основні тенденції ринку ягід

Виробництво ягідної продукції

Обсяги, тис. т                                    Структура, 2017
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Основні тенденції ринку ягід
Україна на світовому ринку  ягід

32

Обсяг світового ринку ягід складає близько 1,2 мільйона тон (0,1% 
світового ринку фруктів). Цей ринок розвивається надзвичайно 
динамічно. Якщо раніше йшлося про щорічне зростання споживання 
ягід на 4-5%, то сьогоднішні дослідження демонструють цифру в 7% 
щороку (за даними Rabobank)

Світовий ринок суниці – 8 млн. т

• Частка України – 0,8%

Світовий ринок малини – 700 тис. т

• Частка України – 4%

Світовий ринок лохини – 650 тис .т

• Частка України – 0,2%



Основні тенденції ринку ягід
Зовнішня торгівля ягодами Структура експорту ягід
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Свіжа

Морожена

 Експорт складає близько 10- 12% внутршнього виробництва
 Зберігається домінування експорту  мороженої продукції,  

включачи дикороси
 Основний напрямок ринку збуту – країни ЕС. 
 Активний пошук нових ринків збуту. Розпочато поставки в 

країни Близького Сходу (ОАЭ)
 Зростання попиту на экологічно чисту продукцію



Основні тенденції ринку ягід

34

Прикладом ягідного “суперфуду” є чорниця та журавлина, спожиівння яких
дуже швидко зростає в світі, як в свіжому вигляді, так і в переробленому.



Ринкові ніші

 Вирощування нішевих культур (актинидия, арония, клюква, 
суниця альпійська, жимолость і т.д) 

 Орієнтація на певні групи споживачів з врахуванням їх
уподобань

 Переробка продукції власними силами включаючи 
охолодження/заморозку 

 Покращення якості продукції шляхом передпродажної
доробки (фасовка, сортування, приваблива зручна упаковка і
т.п.)

 Виробництво органічної продукції з фокусом на експорт
 Виробництво ранньої та супер-ранньої продукції з фокусом 

на експорт
 Створення впізнаваного регіонального бренду 
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Основні тенденції ринку ягід



Драйвери развитку ринку

 Висока маржинальність;

 Інвестиційна привабливість;

 Високий потенціал для развитку малого та среднього
бізнесу в сільській міцевості;

Можливість використання земель не придатних для 
крупнотоварного виробництва;

 Тенденції до здорового харчування;

 Продуктовий патріотизм;

 Потенциал експорту;

 Развиток переробки.
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Основні тенденції ринку ягід



МаркетингВиробництво

Від чого залежить гарантія 
продажу урожаю ягід 

Ягода 
оптовик/ 

«заморозка»
Продукт на 

полиці

Потреби ринку, 
бренд

100%. Продаж готового продукту без залишків під потреби ринку   

50% залишки готової продукції. Можливість 

регулювати продаж на протязі року 

30% обмеження бізнесу 

оптовими покупцями 



Екстра конкуренція на полиці Францією, 
Італією, Польщею

Виведення трендових продуктів на зростаючі
ринки, дозволить  створити найбільш

прибутковий бізнес

Стратегія бізнесу

Географія

Продуктовий ряд 

Україна, Джеми

Експорт: EU, Middle East

Рецепти та нові
продукти під молоду
аудиторію

1
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Зростаючий ринок 1. Вегетаріанство

Retail мережі запускают ь
свої лінііки private label для 
вегетаріанців

За 5 років кількість товарів
для вегетаріанців виросл в  
3 рази



Зростаючий ринок 2. Organic

Ринок органіки з 2000 став індустрією. Виріс до  82 млдр. у.о. Має власну
розвинену інфраструктуру та окремі retail мережі.



Зростаючий ринок 3.
Здоров’я та фітнес

Фреші, смузі, низькокалорійні
продукти, fitness тематика, це
те, что точно  впроваджують
найбільші бренди 



Зростаючий ринок 4.
Відмова від цукру

Використання цукру напряму
пов’язують з зайвою вагою та 
погіршенням стану здоров’я. 
В Європі при виробництві більш ніж 
60%  готових продуктів з ягід цукор
не використовується



Що важливо враховувати, 
щоб продаватись

1. Ринок: виробляти смачний продукт під потреби 
цільової аудиторії (фітнес, органік, здоров’я, тощо)  

2. Упаковка: відмова від скла, в форматі eat&go

3. Рецепт: в концепції ринку, відмова від цукру і акцент 
на корисні властивості ягід

4. Ціна: бути в ринку, аудиторія платить за цінність, 
формуйте цінність рецептом та зручною упаковкою 



Особливості виходу на зовнішні ринки з аграрною 
продукцією та продуктами її переробки

 Необхідність знань специфіки ведення бізнесу в інших країнах ;
 Контроль  якості виробництва компетентними органами країн-

імпортерів;
 Необхідність отримання та регулярного підтверждення

відповідних дозволів та сертифікатів на експорт від інших країн;
 Необхідність модифікувати продукцію відповідно до 

державного   регулювання чи культурних переваг в інших
країнах;

 Необхідність враховувати сезонність виробництва і поставок на 
ринок аналогічної продукції з інших країн

 Необхідність врахування споживчих вподобань в країнах-
імпортер

 Ретельно продумана маркетингова комунікація та трейд-
маркетингова політика

 Побудова партнерських довготривалих стосунків із імпортерами 
та дистрибуторами з метою оптимізаціїсистеми продажу
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Аналитические рыночные отчеты

Исследования аграрных рынков

Инвестиционный консалтинг 

Анализ тенденций капитализации украинских агрохолдингов

Прогнозы урожая

Балансы спроса и предложения зерновых и масличных 

в странах Черноморского региона

Статистика экспорта, импорта

Киев  ул. Тимошенко, 29 В, офис 5  
04205 Украина
Тел./факс +380 44 451 46 34 (многоканальный)
uac2015@ukragroconsult.org
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