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Індекс аграрного бізнес-клімату в Україні знизився – вперше за два роки 

Київ, 20 серпня 2019. Опитування аграрних 
товаровиробників щодо аграрного бізнес-
клімату в Україні (АБК) в серпні 2019 року 
свідчить про помірне зниження показників, 
вперше за останні два роки. Індекс опустився до 
45,1 пунктів (-1,2 пункти). Можливо, що 
негативний розвиток викликаний нестабільною 
політичною ситуацією, адже після 
Парламентських виборів у липні ще не створено 
нового Уряду.  

Зниження індексу передусім відбулося через 
погіршення наступних факторів. Оцінка прибутків 
підприємств сильно знизилася – з 24,0 пунктів до 
-2,4 пунктів.  

Динаміка витрат залишається найгіршим показником – -57 пунктів. Готовність держустанов до співпраці 
знову має негативне значення (-1,2 пункти). З іншого боку, опитування вказує, окрім іншого, на 
покращення оцінки щодо масштабів підприємств (напр. земельний банк, поголів’я худоби і т.д.) (48,7 
пунктів). Далі іде оцінка рівня забезпеченості технікою та обладнанням (47,0 пунктів). Вперше оцінка 
щодо впливу загальної економічної ситуації в Україні має позитивний характер (13,1 пунктів). 

В розрізі масштабів виробництва, холдингові структури та підприємства із земельним банком більше 
5000 га оцінили АБК найвище – на рівні 64,4 пунктів та 48,8 пунктів відповідно. Оцінка бізнес-клімату 
виробниками із земельним банком, меншим ніж 5000 га, дещо покращилася (42,8 пунктів). Особисті 
селянські господарства трохи погіршили свою оцінку: з 40,7 до поточних 37,5 пунктів. 

Виробники продукції тваринництва, у порівнянні з останнім оцінюванням у лютому, знизили свою оцінку 
АБК з 37,7 до 33,6 пунктів. Їхні оцінки так само відстають у порівнянні з виробниками продукції 
рослинництва (45,3 пункти) та змішаним виробництвом (54,6 пунктів). 

На графіку «Аграрний бізнес-клімат в Україні» червоним кольором зображений індекс, за оцінками 
місцевих державних органів управління. У серпні 2019 року вже вдруге відбулося опитування 100 органів 
управління. Місцеві органи управління оцінюють загальний аграрний бізнес-клімат значно вище, ніж 
сільськогосподарські підприємства. У лютому різниця показників складала 20,5 пунктів (66,8 пунктів проти 
46,3 пунктів). У серпні різниця була менше – лише 9,7 пунктів. Варто зазначити, що загальна тенденція (в 
даному випадку негативна) зберігається в оцінках бізнес-клімату сільськогосподарських підприємств та 
державними органами управління.  

Годинник аграрного бізнес-клімату в 
Україні одночасно демонструє оцінку 
поточної економічної ситуації аграрними 
виробниками та їхні бізнес-очікування. 
Хоча оцінки поточної економічної ситуації 
трохи погіршилися, бізнес-очікування 
залишаються на доволі високому рівні.  
79 опитаних цього разу респондентів 
також брали участь в останньому 
опитуванні в лютому. 98 опитаних 
підприємств приймали участь в 
опитуванні щодо АБК у листопаді 2018 
року.  
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На графіку «Годинник аграрного бізнес-клімату в Україні» червоним кольором зображені результати 
опитування державних органів управління. Вони повторюють тренд графіку з оцінками бізнес клімату – 
державні органи управління надали кращу оцінку нинішній економічній ситуації, а також мають більш 
позитивні бізнес-очікування.  
Цього разу сільгоспвиробники вперше відповідали на запитання щодо впливу зміни клімату. Переважна 
більшість опитаних підприємств – а саме 65,5% – відповіли, що зміни клімату впливають на їхню 
сільськогосподарську діяльність. 56% відповіли, що цей вплив є негативним, а 9,5% вважають, що вплив 
позитивний. 77,8% опитаних представників підприємств вказали, що існує необхідність адаптації методів 
та технології аграрного виробництва до зміни клімату.  
 
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 аграрних 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, розрахунок АБК був удосконалений. Зокрема, АБК тепер розраховується 
тільки за першим питанням: за економічним станом аграрних виробників. Більш детальні запитання, стосовно бізнес-характеристик та 
макроекономічних умов, використовуються для пояснення результатів. Відповідно, АБК за всі періоди був перерахований за новою 
методологією, що призвело до стабільного зростання значень. 

 


