
 

 

 

Аграрний бізнес-клімат України продовжує поліпшуватися  

Київ, 13 листопада 2018. Проведене у листопаді 
опитування серед виробників щодо аграрного біз-
нес-клімату України (АБК) демонструє поліпшення 
його оцінки. Також на цей раз, завдяки 41,1 пунк-
там, був досягнений новий рекордний показник. 

Збільшення в порівнянні з серпнем 2018 р. було не-
значним і становить лише 0,7 пункти.  

Останнє опитування вказує, зокрема, на подальше 
покращення рівня забезпеченості технікою та облад-
нанням (39,4 пункти) та розвитку підприємств в аспе-
кті розміру (38,1 пункти). Найбільше погіршилась оці-
нка рівня собівартості: з -36,5 пунктів у серпні 2018 року до поточних -61,4 пунктів, як і оцінка доступності 
державної підтримки (з - 27,8 до поточних -31,0 пунктів). Джерелами витрат були добрива, паливо, а та-
кож оплата праці.  

Регіональні відмінності між оцінками АБК залишаються досить незначними. Найнижчу оцінку АБК дали 
виробники із південних регіонів – на рівні 24,9 пункти. Більшість респондентів із Півдня послалися на по-
гані погодні умови в цьому регіоні. 

Враховуючи масштаби виробництва, представники із земельним банком більше 5000 га та холдингових 
структур оцінили АБК найвище – на рівні 61,3 пункти та 60,7 пункти відповідно. Оцінка бізнес-клімату ви-
робниками із земельним банком, меншим ніж 5000 га погіршилася – з 48,5 пунктів у серпні 2018 року до 
поточних 36,4 пунктів. Оцінка АБК особистими селянськими господарствами дещо покращилася (з 24,4 
пунктів у серпні 2018 року до поточних 32,9 пунктів). 

Виробники продукції тваринництва, у порівнянні з останнім оцінюванням у серпні, підвищили свою оцінку 
АБК з 17,9 до 26,0 пунктів. Тим не менш, з лютого 2018 року, вони відстають у порівнянні з виробниками 
продукції рослинництва (43,4 пункти) та змішаним виробництвом (49,5 пунктів).  

Годинник аграрного бізнес-клімату України одночасно 
демонструє оцінку аграрними виробниками поточної 
економічної ситуації та їхніх бізнес-очікувань. 
Аграрний бізнес-клімат поліпшився головним чином за-
вдяки оцінці економічних очікувань аграрними виробни-
ками (з 43,1 до 49,2 пунктів), хоча оцінка поточної еконо-
мічної ситуації зменшилася з 38,3 пунктів у серпні 2018 
року до поточних 33,8 пунктів. Більше половини опитаних, 
а саме 53% (212), вже брали участь у останньому опиту-
ванні у серпні 2018 року.  

Довідка: Аграрний бізнес-клімат (AБК) був розроблений та впроваджений завдяки спільним зусиллям Німецько-українського 
агрополітичного діалогу (АПД) та асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі німецького бізнес-клімату (ifo-
Geschäftsklimaindex). Він розраховується три рази на рік, починаючи з 2015 року. АБК демонструє суб'єктивну оцінку 400 аг-
рарних виробників щодо поточного стану умов господарювання та їх річної перспективи. АБК варіюється між значенням -100 
(вкрай несприятливі умови), нейтральним значення – 0, та до +100 (вкрай сприятливі умови). Починаючи з 2017 року, розра-
хунок АБК був удосконалений. Зокрема, АБК тепер розраховується тільки за першим питанням: за економічним станом аг-
рарних виробників. Більш детальні запитання, стосовно бізнес-характеристик та макроекономічних умов, використову-
ються для пояснення результатів. Відповідно, АБК за всі періоди був перерахований за новою методологією, що призвело до 
стабільного зростання значень. 


