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Методологія дослідження (1)
• Мета дослідження полягала в отриманні достовірної соціологічної 

інформації для оцінки ефективності діючих та розробки нових програм 
державної підтримки, спрямованих на малих та середніх 
сільськогосподарських виробників 

• Терміни опитування: червень-липень 2017 року 

• Географія: всі області України (за виключенням районів, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, першого та 
другого рівнів радіоактивного забруднення, АР Крим, м. Севастополь, 
частини територій Донецької та Луганської областей) 

• Цільові групи: 

 (1) власники/керівники малих та середніх сільськогосподарських 
підприємств та фермерських господарств; 

 (2) господарства населення, які виробляють продукцію на продаж 



Методологія дослідження (2)
• Вибіркова сукупність: формування вибіркової сукупності 

відбувалося на основі застосування процедури стратифікованої 
одноступеневої ймовірнісної вибірки 

• Метод збору даних: стандартизоване інтерв'ю  

• Інструментарій опитування:
 (1) анкета для малих та середніх сільськогосподарських підприємств  (які 

включають фермерські господарства) 
 (2) анкета для господарств  населення, які здійснюють виробництво

товарної сільськогосподарської продукції

• Реалізована вибірка:  
 2051 власників/керівників малих та середніх сільськогосподарських 

підприємств та фермерських господарств 
 599 власників господарств населення, які виробляють продукцію на 

продаж 



Характеристика опитаних сільськогосподарських підприємств (СГП)

Розмір (га) %

Менше або дорівнює 5 га 5,1

5  - 10 га 4,0

10,1 – 25 га 8,0

25,1  - 50 га 12,6

50,1 - 100 га 16,7

100,1  - 250 га 23,1

250,1 - 500 га 24,3

Більше 500 га 6,2

Всього 100

За розміром землекористування 

За загальною кількістю співробітників

Кількість осіб %

до 5 осіб 43,0

5  - 10 осіб 24,0

11 – 25 осіб 20,3

26 - 50  осіб 7,6

51 і більше осіб 5,1

Основна сфера 
(за відповідями) 

Серед 
всіх,%

За спеціалізацією, %

рослинництво тваринництво

Зернові культури 75,4 83,8 45,0

Олійні, технічні 

культури
43,4 49,5 21,4

Овочі 10,0 11,8 3,4

Фрукти / Ягоди 5,9 7,3 0,9

Інша продукція 

рослинництва
5,0 6,0 1,4

М’ясо 23,5 11,6 66,2

Молоко 11,8 4,7 37,8

Птиця 4,7 2,0 14,6

Яйця 1,7 0,4 6,5

Інша продукція 

тваринництва
4,6 2,1 13,5

Основна галузева спеціалізація  



Структура вибірки господарств населення за 
загальною площею землекористування

Кількість землі, га

Реалізована 
вибірка, 

господарства 
населення

Менше або дорівнює 1 га 382 68%

1,1-3 га 78 14%

3,1 -5 га 38 7%

5,1-7 га 15 3%

7,1-10 га 16 3%

Більше 10 га 30 5%

Всього 559 100%

Оформлене як особисте селянське 

господарство / Особисте селянське 

господарство 

67,8

Входить в сільськогосподарський 

кооператив
1,3

Оформлене як приватний 

підприємець (ПП), ФОП
6,6

НЕ ЗНАЮ / ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 24,3

Статус господарств населення,  %

Характеристика опитаних господарств населення, 
які виробляють продукцію на продаж 

Основний вид продукції, що виробляє 
господарство населення

Продукція Господарства населення

Тваринництво 312 56%

Рослинництво 247 44%



61,2%

36,1%

2,7%

25,9%

59,0%

15,1%

Ні, не чув, не знаю 
жодної 

Дещо чув, знаю про них 
в загальних рисах

Знаю, цікавився 
конкретними 
програмами 

Господарства населення
Сільськогосподарські підприємства

«Скажіть, чи чули Ви про будь-які державні програми підтримки?»

26,8%

59,1%

14,1%

22,5%

58,8%

18,7%

Нi, не чув, не знаю жодної

Дещо чув, знаю про них в 
загальних рисах

Знаю, цiкавився конкретними 
програмами

тваринницька спеціалізація

рослинницька спеціалізація

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ЩОДО ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства, які спеціалізуються на виробництві продукції
тваринництва, продемонстрували дещо більшу поінформованість щодо програм підтримки.



22,1%

22,3%

6,3%

8,9%

32,4%

7,8%

10,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Північно-західний

Південно-західний

Центр

Північ

Східний

Донбас

Південь

Рівень поінформованості СГП щодо програм підтримки
за регіонами України: % респондентів, які
знають/цікавилися конкретними програмами

81,8%

79,7%

82,5%

69,4%

18,2%

20,3%

17,5%

30,6%

З них фермерські 
господарства

Всі 
сільськогосподарські 

підприємства 

Підприємства 
рослинницької 

спеціалізації

Підприємства 
тваринницької 
спеціалізації

Нi Так

«Скажіть, чи подавалися Ви на будь-які 
державні програми підтримки (не залежно від 
того, брали Ви в них участь чи ні)?», % 
(серед сільськогосподарських підприємств)

Поділ на регіони:
Північно-Західний (Волинська, Львівська, Рівненська  області); Південно-Західний (Закарпатська, Івано-Франківська,   
Тернопільська, Чернівецька області); Центр (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська,  Хмельницька, Черкаська області); 
Північ (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області); Схід (Дніпропетровська,  Запорозька, Харківська); 
Донбас (Донецька, Луганська); Південь (Миколаївська, Одеська, Херсонська).



Програми, на які подавалися, та  в яких брали 
участь, % серед сільськогосподарських підприємств

Подава

лись

Брали 

участь

Режим акумуляції ПДВ (діяв до 2016 року включно) 7,4 6,4

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників (з 2017 р., замість режиму акумуляції ПДВ)
2,8 2,4

Компенсація кредитної ставки 3,2 2,2

Часткова компенсація вартості електрики на зрошуваних землях 0,1 0,1

Часткова компенсація розвитку хмелярства, закладки нових 

садів, виноградників, ягідників
1,4 1,2

Кредитування фермерських господарств 2,5 2,0

Бюджетна дотація за утримання молодняку ВРХ 2,0 1,6

Часткова компенсація закупівлі племінної ВРХ 0,9 0,7

Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами на 

будівництво тваринницьких комплексів
0,5 0,4

Часткова компенсація вартості будівництва тваринницьких 

комплексів
0,5 0,2

Часткова компенсація закупівлі доїльних апаратів 0,4 0,2

Часткова компенсація вартості складної сільгосптехніки 

вітчизняного виробництва
3,9 2,8

Інше 3,8 3,2

Не подавалися на будь-які державні програми підтримки 79,7

Джерела інформації про програми підтримки, 
% відповідей серед сільськогосподарських 
підприємств, що подавались на програми

5,0%

6,7%

10,2%

12,7%

16,7%

22,9%

34,6%

39,1%

41,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Інше

Від представників банків, 
кредитних спілок

На виставках, ярмарках

Від контрагентів, партнерів, 
клієнтів

Зі спеціалізованих видань 
(журналів), інтернет

Від представників с/г або 
фермерських асоціацій

Від колег, знайомих по 
роботі

Із засобів масової 
інформації: телебачення, …

Від представників місцевої 
влади

• 20,3% малих та середніх сільгосппідприємств і фермерських 
господарств подавалися на програми державної підтримки 
протягом 2000-2017 років 



СТАВЛЕННЯ ДО ПРОГРАМ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

29,0%

17,5%

12,2%

5,8%

6,7%

9,1%

19,7%

Повністю задоволений

В цілому, задоволений

Частково задоволений

Частково не задоволений

В цілому не задоволений

Повністю не задоволений, виплат 
не було

Важко відповісти

Розподіл оцінок респондентів щодо результатів участі сільськогосподарських підприємств у програмах 
підтримки, %  серед сільгосппідприємств, що брали участь у програмах

ЗАДОВОЛЕНІ 
– 58,7%

НЕ ЗАДОВОЛЕНІ 
– 21,6%

• Повністю задоволений, виплати
здійснювалися своєчасно і в повному обсязі

• В цілому, задоволений, виплати
здійснювалися не своєчасно, але в повному
обсязі

• Частково задоволений, виплати
здійснювалися своєчасно, але не в повному
обсязі

• Частково не задоволений, виплати
здійснювалися не своєчасно і не в повному
обсязі, але заборгованості немає

• В цілому не задоволений, виплати
здійснювалися не своєчасно і не в повному
обсязі, є заборгованість

• Повністю не задоволений, виплат не було



СТАВЛЕННЯ ДО ПРОГРАМ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

«Як Ви в цілому оцінюєте ефективність минулих 
програм державної підтримки?», % респондентів
(серед сільськогосподарських підприємств)

12,7%

20,4%

20,8%

20,0%

19,7%

6,3%

12,2%

15,5%

15,8%

22,5%

23,9%

10,1%

Важко відповісти

Програм не 
було/не знаю …

Не ефективні

Скоріше не 
ефективні

Скоріше, 
ефективні

Ефективні

тваринницька спеціалізація

рослинницька спеціалізація

7,2%

20,6%

20,6%

19,7%

19,4%

12,6%

Ефективні – 27,8%

Не ефективні – 40,3%

32,5%

30,1%

14,6%

13,9%

8,9%

Так

Скоріше, так

Скоріше, ні

Ні  

Важко відповісти

62,6

«Хотіли б Ви в майбутньому скористатися 
програмами державної підтримки?», 
% респондентів (серед 
сільськогосподарських підприємств)

28,5%



«Хотіли б Ви скористатися програмами державної підтримки виробників сільськогосподарської 

продукції?», %  (серед господарств населення) 

Так 25,6
57,3

Скоріше, так 31,7

Скоріше, ні 16,1
31,8

Ні 15,7

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 10,9

СТАВЛЕННЯ ДО ПРОГРАМ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

«Чи отримували Ви протягом останніх п'яти років підтримку з державного бюджету на 

ведення Вашого господарства?», % (серед господарств населення)

Ні 97,0

Так 3,0
Виплата дотації за утримання 3х і більше корів 1,1

Спеціальна бюджетна дотація за приріст корів молочного напряму 0,6

Дотації на утримання і збереження молодняка ВРХ 0,5

Придбання та безкоштовна передача доїльних апаратів власникам, 

які утримують 3 і більше корів 0,5

Інші види підтримки 0,3



12,8%

13,7%

17,7%

18,4%

19,2%

47,2%

47,8%

51,2%

69,3%

Часткова компенсація розвитку хмелярства, 
закладки нових садів, виноградників, ягідників

Дотація за корову з телям м'ясного напряму

Часткова компенсація вартості закупленого 
високопродуктивного і племінного поголів'я 

сільськогосподарських тварин

Часткова компенсація вартості будівництва 
тваринницьких комплексів

Дотація за вирощування і відгодівлю молодняку 
ВРХ

Кредитування фермерських господарств

Компенсація кредитної ставки

Бюджетна дотація (з 2017 р., замість режиму 
ПДВ-акумуляції)

Програма підтримки на придбання, 
модернізацію сільськогосподарської техніки

0,8%

2,5%

2,6%

3,1%

3,7%

11,6%

16,6%

17,6%

37,1%

2,7%

3,8%

3,5%

5,4%

11,4%

14,5%

18,8%

34,6%

Дотація за корову з телям м'ясного 
напряму

Часткова компенсація вартості 
будівництва тваринницьких комплексів

Часткова компенсація вартості 
закупленого високопродуктивного і 

племінного поголів'я …

Часткова компенсація розвитку 
хмелярства, закладки нових садів, 

виноградників, ягідників

Дотація за вирощування і відгодівлю 
молодняку ВРХ

Компенсація кредитної ставки

Кредитування фермерських господарств

Бюджетна дотація (з 2017 р., замість 
режиму ПДВ-акумуляції)

Програма підтримки на придбання, 
модернізацію сільськогосподарської 

техніки

сільгосппідприємства

фермерські 
господарства

СТАВЛЕННЯ ДО ПРОГРАМ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

«Оцініть в цілому, наскільки для Вас/Вашого підприємства/ФГ були б цікаві такі програми?», 
(серед сільськогосподарських підприємств)

(необмежена кількість варіантів відповідей) (вибір тільки однієї програми)



«Оцініть в цілому, наскільки для Вас/Вашого підприємства/фермерського господарства були б цікаві такі 

програми?», % (серед сільськогосподарських підприємств)

СТАВЛЕННЯ ДО ПРОГРАМ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

47,4

39,8

24,5

18,3

24,2

23,2

15,6

13,4

32,7

30,2

28,7

31,9

24,4

22,2

19,3

18,2

0 20 40 60 80 100

Компенсація при купівлі техніки, худоби, будівництві

Прямі та безповоротні виплати, дотації на гектар землі або 
голову ВРХ

Кредитні гарантії з боку держави під майбутній урожай

Здешевлення вартості страхових премій (внесків) при 
комерційному страхуванні кредитуванні (часткове покриття % …

Допомога молодим виробникам сільгосппродукції на 
заснування аграрного бізнесу, будівництво молочних ферм, …

Допомога в модернізації виробництва тваринницької продукції 
відповідно до стандартів ЄС з безпеки та гігієни

Створення культурних пасовищ

Кредитні гарантії з боку держави під заставу землі
Дуже цікава Скоріше, цікава



Причини, які перешкоджають або можуть перешкоджати участі  в програмах державної підтримки 
виробників с/г продукції?  *, %

* Респондент мав змогу вказати декілька варіантів відповіді

БАР’ЄРИ УЧАСТІ В ПРОГРАМАХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

62,3

64,8

31,3

34,5

32,9

30,4

36

26,5

25

31,3

2

47,7

44,2

32,3

26,2

25,6

22,5

16,4

17,6

16,2

3,5

Не вірю в механізм державної підтримки

Відсутність інформації про програми

Неможливість стати учасником без попередніх домовленостей

Складність і заплутаність програм, витратність участі в них (витрачений 
час і сили не варті того)

Не було програм підтримки, на які саме я міг би претендувати

Складнощі оформлення документів при подачі заявки

Відсутність підтримки з боку місцевої влади, відповідальних чиновників

Незначна сума підтримки, невигідні умови програм

Небажання додатково контактувати з контролюючими органами, 
складності в спілкуванні з контролюючими органами

Складна бюрократична процедура отримання довідок, дозволів, 
сертифікатів

Інше

Господарства населення Сільськогосподарські підприємства

 Інформація
Довіра
Консультації
Відповідність 

потребам



«З якими труднощами Ви стикалися при оформленні участі в програмі?» *, %
(серед сільськогосподарських підприємств)

БАР’ЄРИ УЧАСТІ В ПРОГРАМАХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

36,0

27,1

21,2

14,3

14,3

10,8

10,3

10,3

6,4

5,9

3,0

4,9

ТРУДНОЩІВ НЕ БУЛО

Значні витрати сил і часу на оформлення документів

Труднощі оформлення участі в програмі

Відсутність повної інформації про програми

Непрозорість відбору

Несвоєчасне інформування про подачу додаткових 
документів, зміна правил «по ходу»

Неточності, помилки в оформленні документів

Доводилося використовувати грошову винагороду для 
вирішення питань

Труднощі зі звітністю по закінченні дії програми 
підтримки

Незручні терміни подачі заявки

Невідповідність вимогам 

Інше

20,3

79,7

Подавалися на будь-які 
державні програми підтримки

Не подавалися
Брак:
- Інформації
- Консультацій
- Дорадчих послуг



«Чи готові Ви зареєструватися як приватний 
підприємець/фермер, щоб отримувати державну 
допомогу?», % (серед господарств населення)

БАР’ЄРИ УЧАСТІ В ПРОГРАМАХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

Ні 37,2 60,3
Скоріше, ні 23,1

Скоріше, так 19,5 23,8
Так 4,3
Вже зареєстрований як приватний
підприємець/ФОП або фермер

6,3

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 9,7

«Які з перерахованих заходів могли б стимулювати Вас 
зареєструватися офіційно?» % 
(серед господарств населення)

36,5

32,9

32,2

27,5

26,8

21,5

20

16,8

17,2

Гарантії реалізації продукції

Пільговий режим оподаткування

Допомога в придбанні техніки 

Спрощений порядок ведення звітності

Податкові канікули на перший час

Спрощений порядок реєстрації 

Допомога в придбанні с/г тварин ВРХ

Пільги зі сплати внесків на пенсійне та 
інші види соціального страхування

Фінансова підтримка в рамках 
державної програми …

«Скажіть, яка форма офіційної реєстрації для Вас 
була б більш приваблива?», % 
(серед господарств населення)

Приватний підприємець/ФОП 31,1

Фермерське господарство 18,6

Вступ до сільськогосподарського кооперативу 7,2

ЖОДНА 31,1

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 12,0



Роль дорадчих служб і об’єднань виробників

26,5%

35,9%

15,7%

9,3%

12,6%

Так

Скоріше, так

Скоріше, ні

Ні  

Важко відповісти

«Як Ви вважаєте, чи потрібно малим і середнім 
сільськогосподарським підприємствам об'єднуватися в 
асоціації або спілки?», % 
(серед сільськогосподарських підприємств)

15,5%

35,0%

23,2%

12,4%

13,9%

Так

Скоріше, так

Скоріше, ні

Ні  

Важко відповісти

«Чи здатні подібні асоціації ефективно лобіювати 
необхідні малим і середнім сільгосппідприємствам  
програми державної підтримки?», % 
(серед сільськогосподарських підприємств)

62,4% 50,5%



Роль дорадчих служб і об’єднань виробників

24,7%

38,8%

14,6%

7,5%

14,4%

Позитивно

Скорiше, позитивно

Скорiше, негативно

Негативно

Важко відповісти

63,5%

«Чи користувалися Ви послугами консультаційних
служб (дорадчих служб) під час звернення за
державною підтримкою?», %

«Як Ви ставитеся до ідеї розподілу програм державної
підтримки для малих і середніх сільгоспвиробників,
фермерських господарств через галузеві асоціації,
об'єднання малих і середніх сільгоспвиробників?», %
(серед сільськогосподарських підприємств)

Господарства 

населення

Сільськогосподарські 

підприємства

Ні, не знаю про їх 
існування

75,8 55,6

Ні, не користувався, хоча 
знаю про них

18,2 34,9

Так 5,9 9,5

Інформаційна та консультаційна підтримка 
через дорадчі служби цікавить 66,2%.  



• Послуги загального характеру (що поліпшують загальний діловий
клімат, спрощують доступ до ринків збуту тощо) потрібні 73,2%
малих та середніх сільськогосподарських підприємств і фермерських
господарств

1. Найбільший інтерес респонденти проявили до послуги «сприяння прямим 
продажам кінцевим споживачам» - 79,5%. 

2. На другому місці  «доступ до технологій», у якій зацікавлені 72,4% 
респондентів. 

3. На третьому місці послуга «вирішення земельних питань, суперечок, 
оформлення землекористування», яка цікава для 70,8% респондентів. 

4. Допомога в експорті продукції цікавить 60,7%. 

Оцінка потреби у послугах загального характеру



Фінансування та взаємодія сільськогосподарських 
підприємств  із банківською системою

ВИНИКАЛА – 45,7% Серед усіх Тваринництво Рослинництво

Не виникала 52,2 54,0 45,9

1-2 рази 30,9 30,3 32,9

2-5 рази 8,8 8,1 11,5

Більше 5 разів 6,0 5,5 7,9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 2,0 2,1 1,8

«Як часто протягом 2016-2017 років виникала необхідність
в залученні коштів, в додатковому фінансуванні для
забезпечення роботи підприємства/фермерського
господарства?», %
(серед сільськогосподарських підприємств)

«Чи використовуєте в роботі форвардні угоди:
фінансування за рахунок майбутніх поставок продукції?»,
% (серед сільськогосподарських підприємств)

Ні 79,2

Так, як офіційні так і неоформлені (бартерні, 
договірні)

7,5

Так, тільки офіційні (оформлені контракти) 7,8

Так, тільки неоформлені (бартерні, договірні) 3,2

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2,2

«Який Ваш досвід і результати звернення за 
кредитом до банку?», % 

(серед сільськогосподарських підприємств)

Досвід звернення – 22,2%
Серед 

всіх

Серед 
тих, хто 

звертався

Банк/и в кредиті завжди 

відмовляв/ли
3,1 13,2

Були випадки як отримання 

кредиту, так і відмови банку
7,2 30,6

Банк завжди надавав кредит 11,9 50,6

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,3 5,5
Не зверталися в період з 2012 по 
кредит для свого СГ підприємства/ФГ 
до банку

24,3

Не виникала необхідність в залученні 
коштів, в додатковому фінансуванні 
для забезпечення роботи 
підприємства/ФГ

52,2



ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ: сільськогосподарські підприємства

37,9

30,9

49,9

42

41,5

33,6

36

36,4

27

22,6

22,3

23,5

19,7

21

15,9

12

10,9

14,3

12,2

12,4

10,7

10

9,9

11,1

9,7

40,5

45,8

26,6

33,5

34,1

40,9

35,3

34,4

36,1

34,1

32,5

28,9

31,4

29,7

28,6

32,1

30,6

26

28

25,4

22,8

23,4

21

19,4

18,8
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Високі загальнодержавні податки

Зміна доходу, низька рентабельність виробництва

Високі процентні ставки за банківськими кредитами

Недостатність/відсутність державної підтримки

Часта зміна правил і законів ведення бізнесу

Устаткування, зношена чи стара техніка

Висока вартість впровадження сучасних/інноваційних технологій

Корупція

Високі місцеві податки

Труднощі з реалізацією продукції 

Жорстке трудове законодавство

Монополізація в сфері діяльності мого бізнесу

Велика кількість перевірок контролюючими органами, бюрократизація погоджувальних …

Неможливість/складності отримання кредиту

Поставки техніки або обладнання

Відсутність юридичної допомоги або її висока вартість

Відсутність консультативних послуг (тобто консультацій з виробництва, збуту)

Недостатньо розвинена транспортна інфраструктура

Відсутність\неможливість страхування

Поставки добрив і засобів захисту рослин

Поставки палива

Поставки посівного матеріалу

Брак знань для розширення і розвитку бізнесу

Мораторій на купівлю та продаж землі

Відсутність відповідного рівня освіти кваліфікованого персоналу

Дуже перешкоджають

Скоріше перешкоджають



ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ: 
господарства населення

«Чи припускаєте Ви, що в майбутньому 
виробництвом сільськогосподарської 
продукції у Вашому домогосподарстві 
будуть займатися Ваші діти/онуки?», %

Так 24,2
49,7

Скоріше, так 25,6

Скоріше, ні 24,2
37,4

Ні 13,2

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 12,9

«Наскільки перераховані проблеми перешкоджають 
розвитку Вашого господарства?», % (дуже + скоріше)

26,5
22,4

16,1
14,5
16,5
16,5

10,6
10

51,9
38,8

12,7
5

62,6
32,2

27,7
19,5
18,4

37,2
20
21,5

17,5

47,2
32,4

33,1
30,2
27,5
26,5

25,9
23,3

40,1
40,1

25,4
23,1

25,6
38,1

37,6
39,2

30,4

39,7
38,5
34

35,1
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Техніки/обладнання

Палива

Господарських будівель 

Землі 

Кормів

Добрив і засобів захисту рослин

Насіння, посівного матеріалу

Молодняка 

Відсутність засобів, грошей на розвиток

Велика трудомісткість виробництва

Вік 

Відсутність досвіду, спеціальної освіти або конкретних …

Низькі ціни на продукцію 

Реалізація продукції (немає покупців на продукцію)

Висока конкуренція, більш вигідний стан інших виробників 

Неможливість / складнощі отримання кредиту

Недостатньо розвинута транспортна інфраструктура

Недостатність/відсутність державної підтримки

Відсутність консультативних послуг (тобто юр. …

Вимоги щодо реалізації посилено 

Вимоги щодо виробництва посилено 

Обмеження особистого характеру

Недоступність і складнощі з отриманням

Конкурентні обмеження

Регуляторні обмеження

22

Відсутність досвіду, знань



Дякую за увагу!

 Запитання ?

 Коментарі ?


