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ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ 

КОМПАНІЙ

FINANCING OF EXPORTS ACTIVITY 
AGRICULTURAL COMPANIES

Анотація.В статті розглянуто фінансування експортної діяльності 
аграрних компаній. Визначено, що конкурентне забезпечення фінансування 
експорту аграрних компаній можливо в рамках глобалізаційної парадигми, 
якає підґрунтям побудови  ефективної системи розвитку експорту. Акцен-
товано, що реалізація функцій системи підтримки аграрного експорту  за-
безпечує синергію взаємодії форм та інструментів в стійких багаторівневих 
нелінійних відносинах, коли  організаційно-інституційні засади охоплюють 
всі рівні управління – від корпоративного, локального, регіонального, субрегі-
онального, національного, міждержавного до наднаціонального.

The competitive provision of financing export of agrarian companies, possibly 
within the framework of a globalization paradigm, provides for the construction 
of aneffective export development system that enablestheimplementationofitsf
unctions (regulatory, stimulating, protective) to ensure synergy between forms 
and instruments in stable, multi level, nonlinear relationships. Organizational-
institutional principles of the system of support of export activity of agrarian 
companies cover all levels of governance – from corporate, local, regional, 
subregional, national, interstate to supranational and consists of subsystems 
(management bodies – state authorities and international organizations); objects 
of management: agricultural companies of various organizational and legal 
forms; infrastructure; civil society (associations of agricultural traders-exporters, 
agricultural producers-exporters). Creating a platform for mutual dialogue 
between subsystem sensuring internal and maritime regional balance ensures 
interconnection between all stakeholders and avoids conflict of interests of the 
subjects of management in decision-making and determination of measures for their 
implementation, in particular by introducing a multi-level hierarchical model of 
stimulation of agrarian export using commercial advocacy, recursiveness of public-
private partnership; identification of external threats and unfavorable conditions 
of the world agrarian market; insurance of export business risks of agrarian 
companies; stimulating the development and implementation of information and 
innovation technologies in the activities of export-oriented agrarian companies; 
Provision of export activities to the required foreign (trade houses, trade and 
economic missions, logistics centers), national, regional and local infrastructure; 
phytosanitary control and compliance monitoring in the process of agricultural 
production, collection, transportation and storage of agricultural products and 
quality and safety standards.

Ключові слова: глобалізація, експорт, підтримка експорту, аграрні ком-
панії.

Keywords: globalization, export, exportsupport, agrariancompanies.
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Постановка проблеми. Валютна 
виручка, зазвичай, формує вищий 
прибуток, ніж прибуток від реаліза-
ції сільськогосподарської продукції 
на внутрішньому ринку. А в умовах 
кризи та зниження купівельної спро-
можності на внутрішньому ринку 
України експорт для сільськогоспо-
дарських підприємств є власним дже-
релом оборотних коштів, інвестицій, 
стабільності розвитку та добробуту. 
Разом з тим, фінансуванняекспортної 
діяльності ускладнено для сільсько-
господарськихкомпанійрізнихоргані-
заційно-правових форм. Відповідні 
кошти на умовах кредитування є 
важкодоступними і дорогими, тому 
дослідженняумов та джерелфінансу-
вання експортної діяльності сільско-
господарських компаній є важливим 
та актуальним завданням. 

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Проблеми розвитку міжна-
родних торговельно-економічних зв’яз-
ків, удосконалення інституційно-ре-
гулятивних засад системи підтримки 
експорту знайшли відображення в 
численних дослідженнях зарубіжних 
та українських вчених, зокрема С. 
Андерсона, С. Крамера, Д. Кріка, М. 
Крістіана, А. Мазаракі, Т. Орєхової, Т. 
Циганкової та багатьох інших. Відмі-
тимо низку праць в стосовно виокрем-
лення проблем розвитку системи 
підтримки аграрного сектору в умовах 
глобалізації та у процесі євроінтегра-
ції, зокрема авторів О. бородіної, О.В. 
березін, О.Д. Плотник, Л. Гальперіної, 
П. Саблука, С. Щербини ін. Разом з 
тим, проблеми, можливості та джерела 
фінансування експортної діяльності 
агарних компанійв сучасних умовах 
потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є проблеми, можливості 
та джерела фінансування експортної 
діяльності агарних компаній в сучас-
них умовах.

Виклад основного матеріалу. 
Експортна діяльність потребуєдо-
датковихвитрат та інвестицій від 
сільськогосподарського виробника. 
Це, передусім, витрати на розробку 
і втілення маркетиногової стратегії, 
проведення сертифікації (часто у 
віддаленнівідмісцярозташування-
господарства і, навіть, закордоном), 

дотримання в процесітехнологіївироб-
ництва, збирання, транспортування 
та зберіганнясільськогосподарсько-
їпродукціїжорсткихстандартівякості 
та безпеки. Заходи для забезпечення 
таких вимог передбачають значні за 
обсягами та тривалістю періоду окуп-
ності інвестиції, які неможливо забез-
печити за рахунок власних ресурсів. 
Разом з тим, умови фінансування 
аграрного експорту відрізняється 
залежно від рівня розвитку країни. 
Так, в багатьох країнах з ринками, 
що формуються, отримання коштів 
для здійснення експортної діяльності 
аграрними компаніями ускладнено 
внаслідок нестабільності соціально-е-
кономічного середовища, високої ри-
зикованості кредитування, слабкості 
фінансових систем таких країн тощо. 

Як зазначаютьвітчизняніавтори 
(див. [1]) одним з напрямівфінансуван-
ня аграрного експорту може бути ме-
ханізм державно приватного партнер-
ства, який був запроваджений в Укра-
їні Законом «Про державно-приватне 
партнерство»від 1.07.2010 №2404-VI. 
«Державно-приватне партнерство – 
це співробітництво між державою 
Україна, Автономною Республікою 
Крим, територіальними громадами в 
особі відповідних державних органів 
та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридич-
ними особами (крім державних і кому-
нальних підприємств) або фізичними 
особами-підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на осно-
ві договору в порядку, встановленому 
цим Законом та іншими законодавчи-
ми актами» (ч. 1 ст. 1 ЗаконуУкраїні 
Законом «Про державно-приватне 
партнерство»[2]).

Пріоритетомдля розвитку аграрного 
експорту України є запровадженняа-
пробованихєвропейською практикою 
механізмів державно-приватного парт-
нерства, щомає стати складовоюбага-
торівневоїсистемирозвиткуекспорту. 
Державно-приватне партнерство вра-
ховуєінтересинаціональнихекпсорте-
рів та публічніінтереси, які держава 
уособлюєна загално-національному, 
регіональному та локальному рівнях. 
Система розвитку аграрного експор-
туреалізовується на локальному/ре-
гіональному, національному, міждер-
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жавному (дво- та багатосторонньому) 
та глобальному рівнях. Таким чином 
реалізація функцій системи підтримки 
аграрного експорту (регулюючої, сти-
мулюючої, захисної) створює синерге-
тичний ефект внаслідок взаємодії форм 
та інструментів в стійких багаторів-
невих нелінійних відносинах(рис. 1).

Проблема фінансування аграрного 
експорту вирішується аграрними ком-
паніями шляхом інвестування власних 
та залучених коштів. Одним з шляхів 
отримання значних фінансових ресур-
сів  є первинне публічне розміщення 
акцій, інших емісійних цінних папе-
рів, зокрема облігацій, депозитарних 
розписок, паїв(англ. Initial Public 
Offering –ІРО). ЗазвичайІРО застосо-
вують здебільшого щодо публічного 
розміщення акцій. За визначенням 
Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) 
це випуск нових акцій, що здійснюєть-
ся приватними компаніями з метою 
перетворення їх на публічні [3]. У 
цілому залучення фінансових ресурсів 
через IPO сприяє зростанню статусу, 
кредитного рейтингу і престижу ком-
панії-емітента, забезпечує підвищену 
ліквідність її акцій, перетворюючи 
їх на ліквідний засіб платежу. Це, 
у свою чергу, полегшує компанії до-
ступ до позикових коштів іноземних 

фінансових установ, що є набагато 
дешевшими, ніж у країнах СНД, і на-
даються на більш тривалий термін. [4, 
с.408; 5].Відповідно до Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 
первинне публічне розміщення цінних 
паперів - це їх відчуження на підставі 
опублікування в засобах масової ін-
формації або оголошення будь-яким 
іншим способом повідомлення про 
продаж цінних паперів, зверненого до 
заздалегідь невизначеної кількості осіб 
(ст. 28 [6]). Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку України 
визначає публічне розміщення акцій 
як розміщення серед інвесторів акцій 
публічного акціонерного товариства, 
при якому пропозиція акцій адре-
сована більше 100 фізичним та/або 
юридичним особам, крім акціонерів 
товариства, і при цьому існуючі акці-
онери емітента не мають переважного 
права на придбання розміщуваних 
акцій [7]. Відмітимо, що такий спосіб 
фінансування аграрного експорту, як 
правило, не доступний для середніх 
та дрібних аграрних компаній, тому 
постає проблема удосконалення орга-
нізаційно-інституційних засад фінан-
сування експорту аграрних компаній 
в системі підтримки їх експортної 
діяльності.

 

Національна система підтримки експорту 

Державно-приватне партнерство 

Інтереси національних експортерів 

 

Держава на рівнях: 
– загально-національний 
– регіональний 
– локальний 

 
 

Бізнес у 
збалансованому  
представництві: 
– галузево-

технологічне 
– організаційно-

правове 
– регіональне 

представництво 

Бізнес-спільнота (ТПП, 
асоціації експортерів, 
асоціації виробників) та 
громадянське 
суспільство 

Локалізація (напрямок) дії 

Двосторонні 
зв’язки 

Багатосторонні 
зв’язки 

 

Глобальні 
угоди 

Регіональна система підтримки експорту 

Система розвитку аграрного експорту 

Локальний/ 
Регіональний

йй 

Національний 

Рис. 1. Багаторівнева система розвитку аграрного експорту

Джерело: складено автором.
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Державна політика підтримки 
експорту має внутрішнє та зовнішнє 
спрямування, але головним при цьому 
є дотримання балансу конкуренції та 
безпеки. До зовнішньої політики під-
тримки експорту відноситься митна, 
валютна, зовнішньо-богрова, зовніш-
ньо-торгівельна та макрофінансова, до 
внутрішньої – галузево-секторальна, 
облікова, податкова, інвестиційна, 
фінансово-кредитна, науково-освітня 
та регіональна політики. 

В рамках глобалізаційної парадиг-
миреалізація організаційно-інститу-
ційні засади системи підтримки екс-
портної діяльності аграрних компаній 
охоплюють всі рівні управління – від 
корпоративного, локального, регіональ-
ного, субрегіонального, національного, 
міждержавного до наднаціональної, 
що дає змогу найкраще реалізувати 
функції (регулюючої, стимулюючої, 
захисної) завдяки синергетичного ефек-
ту від взаємодії форм та інструментів 
в стійких багаторівневих нелінійних 
відносинах [9-13]. Така система склада-
ється з підсистем (суб’єктів управління 
– органи державної влади та міжна-
родні організації); об’єктів управління: 
сільськогосподарські компанії різних 
організаційно-правових форм; інфра-
структура; громадянського суспільства 
(асоціації агротрейдерів-експортерів, 
аграрних виробників-експортерів); 
створення платформи для взаємного 
діалогу між підсистемами із забезпечен-
ням внутрішнього та марорегіонального 
балансу забезпечує взаємозв’язки між 
всіма стейкхолдерами та уникнення 
конфлікту інтересів суб’єктів управлін-
ня при прийнятті рішень та визначення 
заходів з їх реалізації. 

Впровадження механізму держав-
но-приватного партнерствав бага-
торівневій ієрархічній моделі сти-
мулювання аграрного експорту з 
використанням комерційної адвокації; 
ідентифікації зовнішніх загроз та не-
сприятливої кон’юнктури світового 
аграрного ринку; страхування ризи-
ків експортної діяльності аграрних 
компаній; стимулювання розробки 
та впровадження інформаційно-ін-
новаційних технологій в діяльно-
сті експортоорієнтованихагарарних 
компаній; забезпечення експортної 
діяльності необхідною зарубіжною 

(торгові дома, торговельно-економічні 
місії, логістичні центри), загальнона-
ціональною, регіональною та локаль-
ною інфраструктурою. Актуальним з 
огляду на євроінтеграцію України та 
розвитку еаграрного експорту України 
до ЄС є імплементація європейських 
норм щодо фітосанітарного контролю 
та контролю дотримання в процесі 
агровиробництва, збирання, транспор-
тування та зберігання сільськогоспо-
дарської продукції технологій та стан-
дартів якості та безпеки (див. рис. 2).

Таким чином, фінансування аграр-
ного експорту не можна розглядати у 
відриві від інших аспектів зовнішньо-
го середовища. Важливим аспектом 
при цьому є досягнення ефективності 
задіяних інструментів та заходів. 

ВИСНОВКИ
Конкурентне забезпечення фінан-

сування експорту аграрних компаній 
можливо в рамках глобалізаційної 
парадигми передбачає побудову ефек-
тивної системи розвитку експорту, 
що дає змогу реалізації її функцій 
(регулюючої, стимулюючої, захис-
ної) забезпечує синергію взаємодії 
форм та інструментів в стійких ба-
гаторівневих нелінійних відносинах. 
Організаційно-інституційні засади 
системи підтримки експортної діяль-
ності аграрних компаній охоплюють 
всі рівні управління – від корпора-
тивного, локального, регіонального, 
субрегіонального, національного, 
міждержавного до наднаціонального 
та складається з підсистем (суб’єктів 
управління – органи державної влади 
та міжнародні організації); об’єктів 
управління: сільськогосподарські ком-
панії різних організаційно-правових 
форм; інфраструктура; громадянсько-
го суспільства (асоціації агротрейде-
рів-експортерів, аграрних виробни-
ків-експортерів); створення платформи 
для взаємного діалогу між підсистема-
ми із забезпеченням внутрішнього та 
марорегіонального балансу забезпечує 
взаємозв’язки між всіма стейкхолдера-
ми та уникнення конфлікту інтересів 
суб’єктів управління при прийнятті 
рішень та визначення заходів з їх ре-
алізації; зокрема шляхом впроваджен-
ня багаторівневої ієрархічної моделі 
стимулювання аграрного експорту з 
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Рис.2. Політики підтримки експортної діяльності компанії

Джерело: складено автором.

використанням комерційної адвокації, 
рекурсивності державно-приватного 
партнерства; ідентифікації зовнішніх 
загроз та несприятливої кон’юнктури 
світового аграрного ринку; страху-
вання ризиків експортної діяльності 
аграрних компаній; стимулювання 
розробки та впровадження інформа-
ційно-інноваційних технологій в діяль-
ності експортоорієнтованихагарарних 
компаній; забезпечення експортної 
діяльності необхідною зарубіжною 
(торгові дома, торговельно-економічні 
місії, логістичні центри), загальнона-
ціональною, регіональною та локаль-
ною інфраструктурою; фітосанітарний 
контроль та контроль дотримання в 
процесі агровиробництва, збирання, 
транспортування та зберігання сіль-
ськогосподарської продукції техноло-
гій та стандартів якості та безпеки.
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