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Карасьова Н. А. Інфраструктурне забезпечення експортної діяльності в аграрному секторі
Цілями статті є дослідження функціональних характеристик інфраструктури експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора та фор-
мування концептуальних принципів модернізації відповідного структурного елементу національної економіки. Аналізуються основні складові 
ринкової та товарної інфраструктур, стан і перспективні напрямки розвитку. Визначено функціональні характеристики інфраструктури в кон-
тексті експортоорієнтованої діяльності, систематизовано неприбуткові та спеціалізовані центри сприяння експорту в аграрному секторі, ви-
значено основні проблемні аспекти функціонування виробників-експортерів крізь призму невідповідного рівня розвитку інфраструктури. Охарак-
теризовано головні принципи формування та розвитку сучасної інфраструктури для забезпечення експортоорієнтованої діяльності аграрного 
сектора, серед яких: активізація біржової діяльності торгівлі, модернізація логістичних мереж, забезпечення розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації, розвиток національної сертифікаційної системи тощо.
Ключові слова: інфраструктура ринку, аграрний сектор, експортоорієнтована діяльність.
Рис.: 3. Бібл.: 16. 
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Карасева Н. А. Инфраструктурное обеспечение 

экспортоориентированной деятельности в аграрном секторе
Целями статьи является исследование функциональных характери-
стик инфраструктуры экспортоориентированной деятельности аг-
рарного сектора и формирование концептуальных принципов модерни-
зации соответствующего структурного элемента национальной эко-
номики. Анализируются основные составляющие рыночной и товарной 
инфраструктур, состояние и перспективные направления развития. 
Определены функциональные характеристики инфраструктуры в 
контексте экспортоориентированной деятельности, систематизи-
рованы неприбыльные и специализированные центры содействия экс-
порту в аграрном секторе, определены основные проблемные аспекты 
функционирования производителей-экспортеров сквозь призму несо-
ответствующего уровня развития инфраструктуры. Охарактеризо-
ваны главные принципы формирования и развития современной инфра-
структуры для обеспечения экспортоориентированной деятельности 
аграрного сектора, среди которых: активизация биржевой деятель-
ности торговли, модернизация логистических сетей, обеспечение раз-
вития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, развитие 
национальной сертификационной системы и др.
Ключевые слова: инфраструктура рынка, аграрный сектор, экспор-
тоориентированная деятельность.
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Karasova N. A. Infrastructural Ensuring the Export-Oriented Activity  

in the Agrarian Sector
Objectives of the article is studying the functional specifications of infrastruc-
ture of the export-oriented activities of the agrarian sector and formation of 
the conceptual principles of modernization of the corresponding structural 
element of the national economy. The main components of both the market 
and the product infrastructure, status and the future directions of develop-
ment are analyzed. The functional characteristics of infrastructure have been 
identified in the context of the export-oriented activities, the unprofitable and 
specialized centers for promoting exports in the agrarian sector have been 
systematized, the main problematic aspects of functioning of the producers-
exporters have been determined through the prism of an inappropriate level 
of infrastructure development. The main principles of formation and develop-
ment of the contemporary infrastructure to ensure activities of the export-
oriented agrarian sector have been characterized, among which are: enhanc-
ing the trade exchange activities, modernization of the logistics networks, 
ensuring the development of agrarian servicing cooperatives, development 
of a national certification system, etc.
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Нарощування продуктивності й обсягів експор-
ту аграрного сектора національної економіки,  
а також підвищення рівня інтегрованості у сві-

тову господарську систему розкривають перед Україною 
широкі можливості у реалізації експортного потенціалу. 
Однак однією з нагальних проблем швидкої адаптації 
та освоєння нових ринків збуту є нерозвиненість рин-
кової та транспортної інфраструктури, що призводить 
до збільшення вартості виробництва, високих втрат 
продукції під час транспортування або зберігання, втрат 
часу й ресурсів під час пошуку контрагентів тощо. Акту-
альність теми зумовлена важливістю 

У наукових колах протягом певного періоду вже 
ведеться конструктивний дискурс відносно проблеми 

розвитку інфраструктури аграрного рику. Так, у роботах 
С. Майстро [8], О. Шмиги [15] визначаються теоретичні 
засади функціонування інфраструктури аграрного секто-
ра. В. Черемис [14] досліджує інфраструктуру як чинник 
нарощування виробничого потенціалу регіону, а М. Те- 
рещов [12] оцінює її як шлях підвищення конкуренто-
спроможності аграрних підприємств. О. Алейнікова [1], 
О. Головачова [4] займаються вивченням проблем та ме-
ханізмів формування ринкової інфраструктури. На нашу 
думку, ефективність функціонування ринкової та тран-
спортної інфраструктури є однією з детермінант розви-
тку експортоорієнтованої діяльності, і тому метою до-
слідження є визначення функціональних характеристик 
інфраструктури експортоорієнтованої діяльності аграр-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
сі

л
ьс

ьк
о

го
 г

о
сп

о
д

ар
ст

ва
 і 

ап
к

99БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2016
www.business-inform.net

ного сектора та формування концептуальних принципів 
модернізації відповідного структурного елементу.

Інфраструктуру аграрного сектора доцільно розгля-
дати в контексті єдиного агропромислового комп-
лексу. Зокрема, О. Шмига визначає інфраструктуру 

АПК як сукупність допоміжних ланок і установ, які за-
безпечують ефективне функціонування аграрної еконо-
міки. До інфраструктури АПК автор відносить установи 
оптової торгівлі (товарні біржі, оптові ринки, торгові 
доми, ярмарки, аукціони), підприємства роздрібної реа-
лізації продукції АПК (міські та сільські ринки, мага-
зини роздрібної торгівлі, підприємства громадського 
харчування), транспортні підприємства, складські гос-
подарства, підприємства зв'язку, органи стандартиза-
ції, сертифікації, фінансові установи, науково дослідні 
інститути [15, с. 7]. У даному контексті інфраструктура 
включає широке коло різних інститутів, переважно вну-
трішнього масштабу, що обслуговують основне вироб-
ництво. Основними проблемами інфраструктурного за-
безпечення експортних операцій суб’єктів аграрної сфе-
ри науковці визнають: відсутність конкурентного ринку 
збуту с/ г продукції особистих селянських і фермерських 
господарств, яка становить понад 80% виробництва; 
відсутність цільових програм, що фінансуються з міс-
цевих і державного бюджетів для закупівлі обладнання, 
техніки та причіпного знаряддя, що дало б можливість 
діяти і розвиватися новоствореним аграрним підприєм-
ствам, які надають послуги; недостатня забезпеченість 
обладнанням заготівельно збутових і переробних під-

приємств, сервісні кооперативи потребують оновлення 
існуючої матеріальної бази, яка сформована за рахунок 
зношеної техніки, що часто виходить з ладу та потре-
бує ремонту [9, с. 159]. Автор Л. Климюк наголошує, що 
формування інфраструктури аграрного ринку повинне 
здійснюватися за умови синхронного розвитку трьох 
його складових: маркетингової, фінансово-кредитної та 
інформаційно-консультаційної, які, залишаючись само-
стійними і маючи власну функціональну спрямованість, 
постійно взаємодіють та взаємно доповнюють одна одну 
[7, с. 6]. Така позиція є достатньо обґрунтованою, особ-
ливо в межах внутрішнього ринку. Однак виклики су-
часного міжнародного ринку потребують відповідного 
високотехнічного та фахового забезпечення просуван-
ня експортного потоку, що додатково акцентує вагому 
функціональну значущість інфраструктури (рис. 1).

Серед функціональних характеристик інфраструк-
тури експортної діяльності суб‘єктів аграрно го 
сектора варто виділити інформаційно-консуль-

таційне забезпечення, експертний супровід, марке-
тинг, транспортне та фінансове забезпечення. У частині 
інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єкти 
ЗЕД потребують інформації щодо можливостей вихо-
ду на іноземні ринки, аналітичних досліджень у межах 
конкретного товаропотоку, особливостей міжнародних 
контрактів, існування пільг, квот, митних платежів, лі-
цензій, умов місткості зовнішніх ринків, їх асортименту 
та особливостей торгівлі і т. ін. Експертний супровід ви-
користовує кожен з учасників експортної діяльності у 
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Рис. 1. Функціональні характеристики інфраструктури в контексті експортоорієнтованої діяльності
Джерело: розроблено автором.
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зв’язку з необхідністю дотримання вимог міжнародного 
права і узгодження інтересів сторін. Маркетингове забез-
печення використовується з метою систематичних дослі-
джень цільових міжнародних ринків та внесення коректив 
у номенклатуру товару згідно з актуальними потребами. 
Транспортне забезпечення у переважній більшості ви-
падків покладається на транспортні та логістичні підпри-
ємства, які здійснюють перевезення товару та беруть на 
себе відповідні зобов’язання згідно з обраними умовами 
Інкотермс. Фінансове забезпечення залежить від обраної 
страхової й кредитної програм, обслуговуючого банку та 
форми міжнародних розрахунків, які використовуються 
контрагентами експортної операції.

У процесі підготовки і провадження експортних 
операцій інфраструктурне забезпечення може бути як 
послідовним (попередній аудит, сертифікація і підго-
товка документів, а потім транспортування і здійснення 
розрахунків), так і постійним (маркетингові досліджен-
ня, консультації, юридичний супровід тощо). Проте, 
незважаючи на послідовність обслуговуючих операцій, 
інфраструктурне забезпечення залишається суцільним і 
систематичним протягом усього періоду експортування.

Експортна діяльність суб’єктів аграрного сектора 
здійснюється у площині особливих умов, тому 
просування продукції на експорт має здійснюва-

тися за сприяння низки специфічних установ, які, пе-
редусім, є компетентними у міжнародних відносинах, 
мають відповідні повноваження, володіють достатніми 
ресурсами та здатні забезпечити ефективні експортні 
потоки. Науковці традиційно виділяють такі основні 
інфраструктурні елементи експорту сільськогосподар-
ської продукції: аграрні товарні біржі, оптові ринки, аг-
роторгові доми, аукціони, виставки  ярмарки, транспорт-
ні підприємства, складські господарства, логістичні та 
експедиторські компанії, обслуговуючі кооперативи, 
органи стандартизації та сертифікації, фінансові уста-
нови, науково-дослідні центри, інформаційні та освітні 
установи тощо. Необхідно відмітити, що, зважаючи на 

системну неплатоспроможність суб’єктів господарю-
вання аграрної сфери, цілком виправданою альтернати-
вою окремих інфраструктурних установ є неприбуткові 
центри сприяння експортної діяльності, які створюють-
ся і функціонують з ініціативи самих експортерів, дер-
жави чи громадських організацій (рис. 2).

Ключовим елементом інфраструктури експортної 
діяльності в аграрному секторі є установи, які за-
безпечують пошук каналів збуту. Передусім, це яр-

марки, аукціони й виставки, а також аграрні товарні біржі, 
агроторгові доми й зовнішньоторгівельні фірми. Однак 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
оприлюднює інформацію про 5–7 міжнародних виставок 
щороку [3], що для держави з потужним аграрним потен-
ціалом є вкрай недостатнім. Водночас, як стверджують 
експерти, на вітчизняному товарному біржовому ринку 
досі відсутні система відповідальності та механізм захис-
ту законних прав та інтересів інвесторів, система гаранту-
вання виконання зобов'язань за угодами, сучасні біржові 
технології та обіг довгострокових контрактів [13, с. 250]. 
Відтак, обсяг продукції, що реалізується через ці інститу-
ції, незначний (фактично працює половина з усіх створе-
них агроторгових домів, майже не проводять аукціонної 
торгівлі живою худобою, обмежена кількість форвардних 
та ф’ючерсних угод на біржах) [9, с. 158]. 

Важливим елементом експортної діяльності є 
логістика та транспортна інфраструктура. На глобаль-
ному рівні якість транспортної інфраструктури оціню-
ється за допомогою Індексу ефективності логістики, 
який включає ефективність митної адміністрації, якість 
інфраструктури та своєчасність відвантаження товару і 
розраховуються у межах від 0 до 5. Згідно звіту МБРР 
«Connecting to Compete 2014» [16] Україна за даною 
оцінкою зайняла 61 місце у рейтингу з індексом 2,95 се-
ред 160 країн та знаходиться у топ-10 нижче середнього. 
Проблемним є відставання від країн-лідерів за якістю 
портів, залізничного сполучення, автошляхів, масшта-
бами використання інформаційних технологій, що до-
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Рис. 2. Основні елементи інфраструктури експортної діяльності аграрного сектора
Джерело: розроблено автором.
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зволяє створювати ефективні транспортні мережі. Сут-
тєвого вдосконалення потребує діяльність транспорт-
них операторів та митних брокерів, адже низька якість 
їхніх послуг негативно впливає на ефективність процесу 
відстеження вантажу та вчасної його доставки до пунк-
ту призначення [2]. На рис. 3 наведені складові індексу 
ефективності логістики в Україні та їх оцінка. 

оптимальною кількістю уповноважених сертифікацій-
нихорганізацій і аудиторських фірм (бажано міжнарод-
ного масштабу (Deloitte, PwC, EY, KPMG)), що підтвер-
джують дотримання умов виробництва та фінансового 
стану контрагентів. Як показує світова практика, най-
більш проблемною та важкодоступною процедура сер-
тифікації та аудиту стає для фермерських господарств. 
Однак, враховуючи реалії України, коли майже 70% сіль-
ськогосподарських товарів на внутрішньому рику ви-
робляється саме господарствами малих і середніх роз-
мірів, а один з основних акцентів Державної стратегії 
реформ аграрного сектора «3 + 5» ставиться на малих 
та середніх фермерів, державна сертифікаційна система 
повинна формуватися на принципах найбільшого спри-
яння та врахування особливостей ведення дрібного під-
приємництва. Основними принципами формування та 
функціонування національної сертифікаційної системи, 
на нашу думку, є:

1) повнота та доступність інформаційного та нав-
чально-тренінгового забезпечення імплементації стан-
дартів, необхідних виробникам для здійснення експор-
тоорієнтованої діяльності; 

2) розробка механізму просування інформації 
відносно стандартів переробних підприємств, великих 
агрохолдингів та агротрейдерів до фермерських госпо-
дарств для адаптації закупівельної продукції та ство-
рення можливостей непрямого експорту для малих і 
середніх фермерів; 

3) гарантування доступної вартості процедур 
сертифікації та маркування. Для малих і середніх гос-
подарств це може бути реалізовано через проекти гру-
пової сертифікації для фермерів, які, наприклад, працю-
ють в одному регіоні, що дасть можливість скоротити 
виробничі витати 

Важливою складовою в інфраструктурному забез-
печення експортоорієнтованої діяльності є кон-
салтинг для суб’єктів ЗЕД, який включає: проект-

ний менеджмент експорту; бізнес-планування; підбір 
підрядників і профілювання контрактів; реінжиніринг 
бізнесу; розробка концепцій і стислих презентацій про-
ектів для покупців тощо. 

Стосовно фінансово-кредитного обслуговування, 
то вітчизняні банківські установи, лізингові та факто-
рингові компанії активно переймають світовий досвід 
та накопичили достатню практику для здійснення екс-
портних і супутніх їм операцій: зарахування та обмін 
валют, розрахунки за допомогою інкасо та акредитивів, 
здійснення передоплат, видача гарантій, міжнародне 
кредитування, міжнародний факторинг тощо. Однак 
аграрна сфера потребує пільгових умов фінансування і 
кредитування, тому доцільним є запровадження піль-
гових програм у практику фінансового обслуговування 
зовнішньоекономічних операцій.

Беззаперечно важливим елементом інфраструкту-
ри, що забезпечує експортоорієнтовану діяльність аг-
рарного сектора, є науково-дослідні установи, які по-
кликані гармонізувати вітчизняне та міжнародне за-
конодавство, організовувати, постійну розробляти та 
вдосконалювати існуючі механізми і системи вироб-

0
1
2
3
4

Митниця

Інфратруктура

Доступність та ціна
міжнародних …  

Компетентність
персоналу

Можливість
трекінгу вантажів

Вчасність доставки

2010 р. 2014 р.

Рис. 3. Ефективність логістики в Україні, 2010–2014 рр.
Джерело: сформовано автором.

З рис. 3 видно, що динаміці підвищення флектив-
ності логістики в Україні притаманні повільні темпи.  
В умовах хронічного дефіциту бюджету державна по-
літика повинна взяти курс на зміцнення та розвиток 
державно-приватного партнерства. З точки зору право-
вого забезпечення в Україні зроблено важливий крок 
вперед з прий няттям Закон України «Про державно-
приватне партнерство» та Концепції розвитку дер жавно-
приватного партнерства в Україні на 2013–2018 рр., 
що забезпечує рамки взаємодії держави та бізнесу. По-
зитивним моментом є підписання меморандуму між 
Україною та Китаєм про співпрацю з підтримки пріо-
ритетних проектів у сільському господарстві [6], згідно 
з яким сума китайських інвестицій в український АПК 
становитиме понад 2,6 млрд дол. США. Цей фундамент 
може бути використаний, передусім, для модернізації 
та розвитку портової інфраструктури, мереж холодиль-
них, складських та інших перевалочних приміщень. 
Однак, незважаючи на високу зацікавленість бізнесу в 
участі у проектах державно-приватного партнерства, 
активної співпраці з боку влади не відбувається вна-
слідок дефіциту бюджетних коштів та складності меха-
нізму їх виділення, наявність проблем у відносинах між 
органами державної влади і приватним сектором під час 
проведення погоджувальних процедур, низького рівня 
захисту прав власності інвесторів та довіри громадян 
до органів державної влади, неналежне кадрове забезпе-
чення органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування фахівцями у сфері державно-приватного 
партнерства тощо. 

Одне з найважливіших значень в інфраструктурі 
експортних операції належить органам стандартизації 
і сертифікації, адже 60% в структурі нетарифних обме-
жень займають технічні вимоги, санітарні та фітосані-
тарні норми, тому на національному рівні повинна 
функціонувати ефективна сертифікаційна система з 

http://www.business-inform.net


102

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
сі

л
ьс

ьк
о

го
 г

о
сп

о
д

ар
ст

ва
 і 

ап
к

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2016
www.business-inform.net

ництва, просування і збуту продукції, підготовку висо-
кокваліфікованих і компетентних кадрів (наприклад, 
Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 
м. Харків, який створено Харківським національним 
університетом імені В. Н. Каразіна, Харківською облас-
ною державною адміністрацією, Харківською обласною 
радою та Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області [10]). Ця складова інфраструктури є 
непрямою в ланцюгу експортної операції, але потребує 
вагомої державної підтримки і стимулювання з метою 
сприяння експорту сільськогосподарської продукції 
згідно стратегічних напрямів розвитку держави.

У цілому усі зазначені елементи вітчизняної інфра-
структури експортних операцій наразі досягли 
певного рівня свого розвитку і використовують-

ся експортерами для супроводження їх господарської 
діяльності, однак їх послуги інколи непомірно дорогі,  
а якість наданих послуг не завжди виправдана. У зв‘язку 
з цим, з метою сприяння розвитку експорту в Україні, 
створюються та функціонують різні об'єднання підпри-
ємств і фізичних осіб у вигляді асоціацій, спілок, фондів, 
кооперативів. Сприяння експорту такими асоціаціями 
охоплює консультування, підготовку аналітичних дослі-
джень, виставкову діяльність, вивчення торговельних 
обмежень та технічних бар’єрів, фінансову підтримку та 
інші умови операції. Зареєстровані в Україні асоціації за 
ступенем уваги до проблем експорту можуть бути кла-
сифіковані таким чином: 

а) асоціації товаровиробників, що мають на меті 
стимулювання продажів як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках (наприклад, Асоціація виробників 
тютюнових виробів «Укртютюн»); 

б) асоціації підприємств сфери зовнішньоеконо-
мічної діяльності (ЗЕД), які здійснюють інформаційну та 
іншу підтримку зовнішньо економічних операцій (напри-
клад, Українська асоціація імпортерів та експортерів); 

в) безпосередньо асоціації експортерів (напри-
клад, Укрм'ясомолекспорт). 

За рівнем спеціалізації асоціації поділяються на 
галузеві (наприклад, Асоціація виробників, експортерів 
та імпортерів кераміки) та міжгалузеві (сприяють роз-
витку зовнішньої торгівлі підприємств будь-якої галузі, 
як, наприклад, Торговельно-промислова палата Украї-
ни) [11, с. 172].

Окремої уваги заслуговує практика створення 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів 
за зразком зарубіжного досвіду. Зокрема, як зазначає  
Т. Зінь чук, шведські кооперативи практично на 100 % по-
кривають вітчизняний експорт молока і молочних про-
дуктів, а також більше, як на 75 % – зерна та яєць, а у Ні-
меччині всі сільськогосподарські кооперативи входять 
до складу Німецької Райфазенівської спілки – найпо-
тужнішого кооперативного об’єднання країни, мережа 
якого охоплює практично всіх сільськогосподарських 
товаровиробників [5]. При цьому, вітчизняний коопера-
тивний рух наразі знаходиться у стані відродження.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інфраструктурне забезпечення роз - 

витку експортної діяльності аграрного сектора має 
здійснюватися сукупністю міжнародних, державних, 
підприємницьких і громадських організацій, які за-
безпечуватимуть обслуговування суб’єктів зовнішньої 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. Їх функ-
ціональним завданням є маркетингове, інформаційно-
консультаційне, транспортне забезпечення та забезпе-
чення та експортний супровід. 

Головними принципами формування та розвитку 
сучасної інфраструктури для забезпечення експорто-
орієнтованої діяльності аграрного сектора повинні 
бути: 
 активізація біржової торгівлі сільськогосподар-

ською продукцією на основі сучасних біржових 
механізмів електронної торгівлі з використан-
ням деривативів (ф’ючерсних контрактів і опці-
онів) з метою страхування (хеджування) ціно-
вих ризиків; 

 формування системи форвардної торгівлі з ви-
користанням оптимальної системи гарантова-
ного виконання зобов’язань за відповідними 
контрактами; 

 розвиток системи аграрних розписок та інших 
товаророзпорядчих документів, що фіксують 
зобов’язання боржника, яке забезпечується за-
ставою; 

 розбудова мережі оптових сільськогосподар-
ських ринків, що сприятиме прискоренню про-
цесу реалізації та забезпечить можливість фор-
мування великих партій однорідного товару 
для експорту; 

 модернізація логістичних мереж і транспортної 
інфраструктури на основі державно-приватно-
го партнерства; 

 розвиток національної сертифікаційної систе-
ми та системи контролю за безпечністю екс-
портної продукції та його адаптація до міжна-
родних вимог; 

 забезпечення розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації; 

 підтримка розвитку асоціацій, спілок та фондів 
експортерів як основного активно діючого еле-
мента існуючої в Україні інфраструктури екс-
портних операцій.                    
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