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1. Короткий опис проведеного дослідження 

 

Аналіз актуальних потреб українських експортерів щодо підтримки їх діяльності на 

європейському та інших зарубіжних ринках проводився шляхом проведення телефонного 

інтерв’ю близько 10 000 компаній, які працюють в усіх регіонах України та основними видами 

діяльності яких є:  

 Сільське господарство; 

 Добування кам'яного та бурого вугілля;  

 Добування сирої нафти та природного газу;  

 Добування металевих руд; 

 Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;  

 Виробництво харчових продуктів; 

 Виробництво напоїв; 

 Виробництво тютюнових виробів; 

 Текстильне виробництво; 

 Виробництво одягу; 

 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 

 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; 

виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; 

 Виробництво паперу та паперових виробів; 

 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації; 

 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 

 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 

 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; 

 Виробництво гумових і пластмасових виробів; 

 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; 

 Металургійне виробництво; 

 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання;  

 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; 

 Виробництво електричного устатковання; 

 Виробництво машин і устатковання; 

 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 

 Виробництво інших транспортних засобів; 

 Виробництво меблів. 

  

В результаті проведеного телефонного опитування вдалося отримати близько 1700 

відповідей. Таким чином, частка тих, хто виявив бажання взяти в опитуванні склала 17%. В 

кожній області (за винятком АРК та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей) було проведено діалог з близько 500-ми компаніями. 

 

Серед опитуваних компаній, 31% (531) має статус діючого експортера, тоді як 69% 

(1158) на даний час не експортують продукцію.   

Серед діючих експортерів частка продукції, яка відправляється на експорт, становить: 

 >50% у 33% респондентів; 
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 30-50% у 12% респондентів; 

 10-30% у 23% респондентів; 

 <10% у 28% респондентів. 

Таким чином, майже у половини діючих експортерів частка продукції, яка 

відправляється на експорт, переважає 30%. 

 

Найбільш пріоритетними для себе компанії вважають такі ринки як ЄС, СНД та Азія. 

При чому ЄС входить в пріоритетний ринок для майже 75% компаній, тоді як виключно ЄС 

вважають перспективним напрямком майже 40% всіх компаній. Найменш пріоритетними для 

себе ринками респонденти вважають Африку та Близький Схід. 

Серед компаній, які вказали пріоритетним ринком ЄС, найбільш пріоритетними для себе 

країнами 40% респондентів вважають Польщу та Німеччину. Також перспективними ринками 

експортери вважають Румунію (7%), Чехію (7%), Італію (6%) і Литву (4%). 
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2. Перешкоди для збільшення експорту для діючих експортерів 

 

2.1. Значимість перешкод для збільшення експорту на ринок ЄС 

 

*дані на рисунку є середнім значенням по кожній із перешкод по всіх експортерах 

 

Серед найбільш значимих перешкод для збільшення експорту на ринок ЄС: 

 відсутність з боку держави фінансових інструментів підтримки експорту; 

 відсутність просування інтересів українського бізнесу з боку державних та 

недержавних інституцій; 

 висока конкуренція на зовнішніх ринках; 

 висока вартість кредитування експортних операцій; 

 слабка зовнішня інфраструктура підтримки українського експорту; 

 нестача кваліфікованих кадрів; 

 значні витрати на підготовку компанії до експорту. 

2,4

1,48

1,61

1,65

2,06

2,26

2,36

2,7

2,8

2,9

2,9

3,2

3,3

3,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

інше

відсутність інформації щодо поточної кон’юнктури ринку, умов виходу 

на ринок, пакування та маркування, смаків та вподобань споживачів, 

правил роботи мереж тощо

високі імпортні мита

відсутність попиту на продукцію

застарілі технології та обладнання

жорсткі умови сертифікації та наявність квот на поставки продукції

складність пошуку покупця

значні витрати на підготовку компанії до експорту (адаптація продукції, 

висока вартість участі у виставках, потреба у додаткових інвестиціях

нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД)

слабка зовнішня інфраструктура підтримки українського експорту 

(відсутність торгових представництв, неефективна робота економічних 

відділів при посольствах України

висока вартість кредитування експортних операцій

висока конкуренція на зовнішніх ринках

відсутність просування інтересів українського бізнесу з боку державних 

та недержавних інституцій

відсутність з боку держави фінансових інструментів підтримки 

експорту (компенсація вартості у участі виставках, державне 

фінансування бізнес-місій
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Серед інших перешкод здійснення експорту на ринок ЄС респонденти найчастіше 

озвучували наступні: значні валютні коливання, негативний імідж України, дорога 

логістика, складність митних процедур. 

Серед основних перешкод збільшення експорту діючими експортерами на інші ринки (не 

ЄС) домінують фактично ті самі, що і для ринку ЄС. При цьому слід зазначити, що нестача 

кваліфікованих кадрів для експорту на інші ринки – менш конкурентні порівняно із ЄС – є 

меншою проблемою ніж при експорті до європейських країн. 

 

2.2. Значимість перешкод для збільшення експорту на ринки інших країн 

 

*дані на рисунку є середнім значенням по кожній із перешкод по всіх експортерах 

 

Таким чином, в структурі основних перешкод для збільшення експорту на ринок ЄС 

домінують ті, які пов’язані із фінансовою, а також зі слабко розвиненою інституційною 

підтримкою експорту. Саме тому основними зонами втручання державних та приватних 

2,34
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2,73

2,89

2,91

3,23

3,3
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

інше

відсутність інформації щодо поточної кон’юнктури ринку, умов 

виходу на ринок, пакування та маркування, смаків та вподобань 

споживачів, правил роботи мереж тощо

високі імпортні мита

відсутність попиту на продукцію

жорсткі умови сертифікації та наявність квот на поставки продукції

застарілі технології та обладнання

складність пошуку покупця

нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД)

значні витрати на підготовку компанії до експорту (адаптація 

продукції, висока вартість участі у виставках, потреба у додаткових 

інвестиціях

висока вартість кредитування експортних операцій

слабка зовнішня інфраструктура підтримки українського експорту 

(відсутність торгових представництв, неефективна робота 

економічних відділів при посольствах України

висока конкуренція на зовнішніх ринках

відсутність просування інтересів українського бізнесу з боку 

державних та недержавних інституцій

відсутність з боку держави фінансових інструментів підтримки 

експорту (компенсація вартості у участі виставках, державне 

фінансування бізнес-місій
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інституцій повинні стати здешевлення здійснення експортних операцій та розвиток 

інфраструктури (в т.ч. регіональної) підтримки експорту. 
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2.3. Дослідження діючих експортерів: галузевий розріз 

 

Галузь 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів 

21 3,95 

1. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

 

2. Застарілі технології та обладнання 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Висока вартість кредитування експортних операції 

… 

7. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

… 

9. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

Виробництво 

готових металевих 

виробів, крім 

машин і 

устатковання 

46 8,1 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

4. Висока вартість кредитування експортних операції 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів 

42 12,76 

1. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

2. Висока вартість кредитування експортних операції 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

5. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво 

електричного 

устатковання 

27 16,06 

1. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Висока вартість кредитування експортних операції 

Виробництво 

інших 

транспортних 

засобів 

39 8,54 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

3. Складність пошуку покупця 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

Виробництво іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

 

15 4,25 

1. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Жорсткі умови специфікації та наявність квот на 

поставки продукції 

4. Високі імпортні мита 

Виробництво коксу 

та продуктів 

нафтоперероблення 

25 24,75 

1. Застарілі технології та обладнання 

2. Відсутність попиту на продукцію 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 
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Галузь 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

4. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

… 

6. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

7. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

 

50 6,5 

1. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

2. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

5. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

Виробництво 

машин і 

устаткування, 

н.в.і.у. 

 

56 11,44 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

Виробництво 

меблів 
38 16,12 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

4. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

Виробництво 

напоїв 
23 13,09 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво одягу 23 16,94 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

4. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

Виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

60 0 

1. Складність пошуку покупця 

2. Відсутність попиту на продукцію 

3. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

4. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

… 

9. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

24 12,16 
1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 
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Галузь 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

Виробництво 

паперу та 

паперових виробів 

2. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво 

харчових продуктів 
28 10,8 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Висока вартість кредитування експортних операцій 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво 

хімічних речовин і 

хімічної продукції 

44 10,08 

1. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Жорсткі умови сертифікації та наявність квот на 

поставки продукції 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Виробництво 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів 

32 10,2 

1. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

… 

8. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

Добування інших 

корисних копалин і 

розроблення 

кар'єрів 

22 4,68 

1. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

4. Застарілі технології та обладнання 

Добування 

кам'яного та бурого 

вугілля 

67 0 

1. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

2. Висока вартість кредитування експортних операцій 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

5. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

Лісове 

господарство та 

лісозаготівлі 

35 9,1 

1. Застарілі технології та обладнання 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Висока вартість кредитування експортних операцій 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

… 

6. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 
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Галузь 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

Металургійне 

виробництво 
26 8,88 

1. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

Оброблення 

деревини та 

виготовлення 

виробів з деревини 

та корка, крім 

меблів 

61 8,97 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 

3. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

4. Висока вартість кредитування експортних операції 

Поліграфічна 

діяльність, 

тиражування 

записаної 

інформації 

10 14,4 

1. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Висока вартість кредитування експортних операцій 

4. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

Рибне 

господарство 
6 25,38 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

3. Жорсткі умови сертифікації та наявність квот на 

поставки продукції 

4. Відсутність інформації щодо поточної кон’юнктури 

ринку, умов виходу на ринок, пакування та маркування, 

смаків та вподобань споживачів, правил роботи мереж 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання пов'язаних 

із ними послуг 

24 15,2 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку державних та недержавних інституцій 

3. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

Текстильне 

виробництво 
41 17,7 

1. Нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД) 

2. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

… 

6. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку державних та недержавних інституцій 
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2.4. Дослідження діючих експортерів: регіональний розріз 

 

Найбільш активними областями щодо експорту продукції є: 

 Київська (46% з урахуванням м. Києва); 

 Дніпропетровська (43%); 

 Вінницька (42%); 

 Харківська (40%); 

 Закарпатська (39%). 

 

Область 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

Вінницька 42 2,32 

1. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

… 

7. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

Волинська 30 17,5 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Висока вартість кредитування експортних операцій 

Дніпропетровська 43 9,69 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Висока вартість кредитування експортних операцій 

3. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

… 

6. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку держаних та недержавних інституцій 

Донецька 17 9,96 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

4. Висока вартість кредитування експортних операцій 

… 

11. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Житомирська 35 13 

1. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Інше 
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Область 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

Закарпатська 39 14,64 

1. Нестача кваліфікованих кадрів 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Інше  

… 

7. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку держаних та недержавних інституцій 

Запорізька 33 15,41 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

Івано-Франківська 33 19,43 

1. Нестача кваліфікованих кадрів 

2. Висока вартість кредитування експортних операцій 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

… 

7. Відсутність просування інтересів українського бізнесу з 

боку держаних та недержавних інституцій 

Київська 46 8,1 

1. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

2. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Інше  

Кіровоградська 17 9,13 

1. Висока вартість кредитування експортних операцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

4. Відсутність попиту на продукцію 

5. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Луганська 3 10,67 
Діючі експортери Луганської області не виявили бажання 

відповідати на поставлені питання 

Львівська 30 12,6 

1. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Нестача кваліфікованих кадрів 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 
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Область 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

Миколаївська 17 9,96 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

3. Висока вартість кредитування експортних операцій 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

5. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Одеська 34 10,56 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

3. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

4. Висока вартість кредитування експортних операцій 

Полтавська 14 6,88 

1. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

Рівненська 33 6,03 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Нестача кваліфікованих кадрів 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

Сумська 31 2,76 

1. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Відсутність попиту на продукцію 

Тернопільська 13 19,14 

1. Жорсткі умови сертифікації та наявність квот на 

поставки продукції 

2. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

3. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

4. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

… 

12. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Харківська 40 8,4 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 
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Область 

Діючі 

експортери, 

% 

Хочуть 

експортувати, 

% (від 

загальної 

кількості) 

Перешкоди виходу на ринок (ТОП-4) 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

Херсонська 30 12,6 

1. Висока вартість кредитування експортних операцій 

2. Відсутність попиту на продукцію 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

… 

5. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

6. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Хмельницька 22 2,34 

1. Висока вартість кредитування експортних операцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Нестача кваліфікованих кадрів 

Черкаська 26 17,02 

1. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

2. Значні витрати на підготовку компанії до експорту 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Чернівецька 36 18,56 

1. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Висока конкуренція на зовнішніх ринках 

4. Висока вартість кредитування експортних операцій 

5. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

Чернігівська 36 24,96 

1. Висока вартість кредитування експортних операцій 

2. Відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту 

3. Відсутність просування інтересів українського бізнесу 

з боку держаних та недержавних інституцій 

4. Слабка зовнішня інфраструктура підтримки 

українського експорту 
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3. Перешкоди для збільшення експорту для потенційних експортерів 
 

3.1. Перешкоди, які заважають пришвидшити вихід на зарубіжний ринок 

 

Серед опитаних компаній, які в даний момент не експортують, але могли б експортувати 

(69% загальної кількості), близько 18% мають намір започаткувати експорт найближчим 

часом, тоді як більше 80% компаній не мають намірів експортувати в короткостроковій 

перспективі. 

Основною причиною відсутності інтересу до започаткування експорту в найближчий час 

є достатність попиту на внутрішньому ринку (29%) та малі обсяги виробництва (16%). 

Також серед найбільш популярних причин відсутності бажання стартувати експорт називалися 

низький попит на продукцію, неконкурентна ціна та відсутність розвитку експорту серед 

стратегічних цілей компаній. 

 

 

*дані на рисунку є середнім значенням по кожній із перешкод по всіх експортерах 

2,33

1,69

2,24

2,33

2,37

2,66

2,87

2,93

3,09

3,17

3,28

3,36

3,53

3,6

3,8

3,99

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

інше

відсутність попиту на продукцію

високі імпортні мита

відсутність інформації щодо поточної кон’юнктури ринку, пакування 

та маркування, смаків та вподобань споживачів, правил роботи …

застарілі технології та обладнання

відсутність доступної інформації щодо чинних юридичних норм та 

правил функціонування зарубіжного ринку

складність пошуку покупця

жорсткі умови сертифікації та наявність квот на поставки продукції

високі ризики, пов’язані із неможливістю перевірки репутації 

партнера

висока конкуренція на зовнішніх ринках

нестача кваліфікованих кадрів (менеджерів ЗЕД)

значні витрати на підготовку компанії до експорту (адаптація 

продукції, висока вартість участі у виставках, потреба у додаткових …

слабка зовнішня інфраструктура підтримки українського експорту 

(відсутність торгових представництв, неефективна робота …

відсутність просування інтересів українського бізнесу з боку 

державних та недержавних інституцій

висока вартість кредитування експортних операцій

відсутність з боку держави фінансових інструментів підтримки 

експорту (компенсація вартості у участі виставках, державне …



 
 

17 
 

Найбільш вагомими перешкодами започаткування експорту потенційні експортери 

вважають:  

• відсутність з боку держави фінансових інструментів підтримки експорту; 

• висока вартість кредитування експортних операцій; 

• відсутність просування інтересів українського бізнесу з боку державних та 

недержавних інституцій; 

• слабка зовнішня інфраструктура підтримки українського експорту; 

• значні витрати на підготовку компанії до експорту; 

• нестача кваліфікованих кадрів; 

• висока конкуренція на зовнішніх ринках. 

 

Таким чином, для потенційних експортерів, так само як і для діючих, надзвичайно гостро 

стоїть питання фінансової підтримки та забезпечення інституційного сприяння розвитку експорту 

(торговельні місії та представництва).  
 

 

3.2. Потреби компаній для пришвидшення виходу на зарубіжний ринок  
 

Серед опитаних компаній було визначено основні потреби для виходу на зарубіжний 

ринок. 

 

інше

7%

надання вичерпної 

актуальної інформації щодо 

особливостей цільового 
ринку (поточна 

кон’юнктура, правила 

роботи мереж, добровільна 
сертифікація, смаки та 

переваги споживачів, 

культурні особливості тощо)
6%

розробка комплексної 

експортної стратегії та 

допомога в її реалізації
6%

мінімізація ризиків 

(перевірка репутації 

партнера, юридичний 
супровід та ін.)

8%

допомога у підготовці 

продукту до експорту 

(адаптація продукту до 
вимог ринку, сертифікація, 

маркування, тощо)

10%

надання вичерпної 

актуальної інформації щодо 

регуляторних аспектів 
функціонування цільового 

ринку (чинне тарифне 

регулювання, вимоги до 
якості та безпечності 

продукції, процедури 

сертифікації, пакування та 
маркування тощо)

11%

доступ до фінансування

15%

технологічне оновлення 

виробництва

15%

пошук партнера на 

зарубіжному ринку

22%
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Серед компаній, які готові започаткувати експорт, найбільша кількість (22%) вважає 

пошук партнера на зарубіжному ринку основним інструментом підтримки з боку державних та 

недержавних органів, застосування якого дозволило би пришвидшити вихід на зовнішні ринки. 

Також респонденти вважають найбільш важливою підтримкою сприяння технологічному 

оновленню виробництва та забезпечення доступу до фінансування (по 15%). В той же час, 

найменш вагомими інструментами підтримки потенційні експортери вважають надання 

вичерпної актуальної інформації щодо особливостей цільового ринку (поточна кон’юнктура, 

правила роботи мереж, добровільна сертифікація, смаки та переваги споживачів, культурні 

особливості тощо); розробку комплексної експортної стратегії та допомогу в її реалізації 

(6%); мінімізацію ризиків (перевірка репутації партнера, юридичний супровід та ін. – 8%). 

Отже, незважаючи на те, що найбільшою перешкодою, яка заважає пришвидшити вихід на 

зовнішні ринки, підприємства зазначають відсутність з боку держави фінансових інструментів 

підтримки експорту, в той же час найбільшою потребою респонденти визначають пошук партнера 

на зарубіжному ринку для співпраці та збуту продукції. 
 


