
«ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ДОБРИВ»

Опитування проводилося з 20 по 27 листопада 2017 року в 24-х областях України. 

Всього опитано 500 респондентів.  Метод отримання інформації: індивідуальне 

інтерв’ю  телефоном..



«Скажіть, будь ласка, який обсяг землі в цьому, 2017 році, був у Вашого

підприємства в землекористуванні, оброблявся засіяний, зібраний урожай

(скільки всього гектар)?»

Менше або дорівнює 100 га 11,0

31,3100 - 200 га 8,6

201 - 500 га 11,8

501 - 1000 га 13,9

54,81001 - 3000 га 21,9

3001 - 10 000 га 18,9

10 001 - 20 000 га 13,5 13,9

% до  всіх опитаних  

господарств, n= 500



«Які види рослинної продукції Ви вирощували в 

цьому році? Назвіть основні?»*

% до  всіх опитаних  

господарств, n= 500

Зернові 99,2

Масничні 47,5

Технічні культури 38,2

Кормові культури 36,4

Інше 0,2

* Підприємства вказували всі види рослинної продукції які вирощували.



«З якої причини Ви не вносили азотні добрива в цьому

(2017) році? Назвіть одну, основну причину: …» 

% до  всіх 

опитаних  

господарств, 

n= 500

% серед тих, хто НЕ 

використовував 

добрива  (n= 168 

господарств)

Питання не ставилося 66,6 х

Не передбачено технологічним циклом, не було потрібно  

вносити 

13,9

33,4

41,7

Відсутність добрив на ринку за відповідною ціною 8,7 26,2

Відсутність коштів для придбання добрив 7,8 23,2

Не було можливостей для зберігання / внесення 1,2 3,6

Добрива не були поставлені продавцем/ виробником за 

укладеними договорами

1,0 3,0

Відсутність добрив в необхідній кількості/в потрібний термін 

поставки

0,6 1,8

Несвоєчасне постачання добрив 0,2 0,6



«Чи були в цьому (2017) році затримки з внесенням

добрив?  Назвіть причини: …»

% до  всіх опитаних  господарств, n= 500 % серед тих, хто 

використовував 

добрива  (n=332

господарств)

Питання не ставилося 33,4 х

Ні 56,9 86,1

Так 9,1 13,9

↓

Причини, %  (n= 46 господарств)

Високою ціною на добрива і відсутністю коштів на їх своєчасне придбання 41

Відсутність коштів для оплати послуг по внесенню добрив 16

Дефіцит пропозиції добрив 10

Відсутність техніки для внесення добрив 10

Несвоєчасне постачання добрив 8

Невиконання термінів і обсягів поставки постачальником 8

Проблемами зі своєчасною транспортуванням / доставкою перевізником 6



На яку частину ріллі було внесено азотні добрива в цьому році? 

Назвіть %»,  серед тих, хто використовував добрива (n=332 

господарств) 
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90% 
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100% 
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Удобрили менше 

третини своїх земель:  

19%

Удобрили від 1/3 до 2/3:  

47,1%

Удобрили більше 2/3:  

33,9%

середній показник 54,7%  



«Скажіть, скільки азотних добрив на 1 гектар ріллі було внесено в 

цьому році?»,  серед тих, хто використовував добрива (n=332 

господарств) 

1,2 0,6 0,6 1,2
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Вносили до 40 кг на 

гектар 20,6%

Вносили від 40 до 80  

кг на  гектар 75,2%

Вносили 90  кг  та більше 

на  гектар - 3,9%



«Чому Ви внесли менше добрив, назвіть одну 

основну причину?»

%, серед тих, хто вказав, що хотів 

би внести більше  добрив та дав 

змістовну відповідь  (n=106 

господарств)

Відсутність добрив на ринку за відповідною ціною 39

Несвоєчасне постачання добрив 10

Відсутність коштів для придбання добрив 9

Непоставка добрив продавцем або виробником за укладеними 

договором 
8

Відсутність добрив в необхідній кількості / в потрібний термін по 7

Інше 27



«Чому Ви внесли менше добрив, назвіть одну 

основну причину?»

% до  всіх опитаних  

господарств, n= 500

% серед тих, хто використовував 

азотні добрива  (n=332 

господарств)

Добрива не вносилися  33,4 Х

Добрив було внесено дуже мало 3,0

19,5

4,5

27,9Менше необхідної норми 4,6 6,9

Трохи менше необхідної норми 11,9 16,5

Стільки, скільки необхідно 48 72,1



«Добрива чийого виробництва Ви 

використовували? Назвіть всі підходящі варіанти»

% до  всіх опитаних  

господарств, n= 500

% серед тих, хто 

використовував азотні 

добрива  (n=332 

господарств)

Добрива не вносилися  33,4 Х

Українського виробництва 44 67

Імпорт з РФ 23 34

Імпорт з Білорусі 1 2

Імпорт з Казахстану 0 0

Імпорт з країн Європи 1 1

Не знаю НЕ ЗАЧИТУВАТИ 0 1



«Скажіть, яка країна була виробником неякісних

добрив?»

% серед тих, хто стикався та дав 

змістовну відповідь  (n=62 

господарств)

Виробництво України 85,5

Виробництво РФ 9

Виробництво Білорусі 1

Виробництво Казахстану 0

Виробництво Європи 0

Інша 0



«Як Ви вважаєте, український внутрішній ринок азотних добрив має

ознаки монопольної змови з метою завищення цін?»

% до  всіх опитаних  господарств, n= 500

Безумовно, так 44,4 96,3

Скоріше, так 51,9

Скоріше, ні 3,1 3,7

Безумовно, ні 0,6

«Як Ви вважаєте, чи є зараз дефіцит добрив на українському ринку?»

Безумовно, так Скоріше, так Скоріше, ні Безумовно, ні

Аміачної селітри
1,4 18,6 72,2 78

19,3 80

Карбамідо-аміачної суміші (КАС)
1,9 28,7 55,8 13,6

30,6 69,4

Карбаміду
2,1 28,1 55,4 14,5

30,2 69,8



«Як Ви вважаєте, чим, в першу чергу, обумовлена ситуація на 

ринку азотних добрив? Назвіть до трьох основних причин?»

55,3

39,6

37,6

20,7

15,9

15,7

14,7

0,8

Корупція органів влади, контролюючих ринок азотних добрив

Надмірна зарегульованість ринку державою

Монопольне становище українських виробників, їх змову

Слабкий контроль і підтримка ринку добрив з боку держави

Відсутність достатньої кількості сировини для виробництва добрив

Закритість ринку, відсутність вільного доступу іноземних виробників

Демпінг (продаж за заниженими цінами) російськими виробниками

Інше



«Як Ви ставитеся до наступних кроків для поліпшення

ситуації на внутрішньому ринку азотних добрив?»

Підтримую Виступаю 

проти 

Важко 

відповісти

Скасувати антидемпінгові мита і ввести нульову митну ставку 

на ввезення в Україну мінеральних добрив азотної групи

79,1 5,8 15,1

Ліквідувати монополію групи підприємств групи Остхем на 

ринку аміачної селітри

73,3 5,4 21,3

Ввести нульову митну ставку на ввезення в Україну 

мінеральних добрив азотної групи з усіх країн (крім РФ)

63,2 15,3 21,5

Ввести дотації на покупку добрив українських виробників 49,7 46,0 4,3

Ввести заборону на поставку азотних добрив з РФ 39,0 43,7 17,3

Підвищити мито на  добрива з РФ в два рази (до 70%) 37,3 45,8 17,0

Ввести заборону на поставку азотних добрив з країн ЄС та 

інших країн (крім РФ)

35,7 46,2 18,1


