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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON 

THE INTERMEDIARY ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Метою даного дослідження є обґрунтування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
агросередовища в контексті реалізації функцій посередницької діяльності. 
Узагальнюючи та аналізуючи дослідження вітчизняних науковців було визначено, що вплив 
агросередовища розглядався у вимірі всієї господарської діяльності сільськогосподарського 
підприємства, не враховуючи особливостей реалізації функцій посередницької діяльності.  
За результатами здійсненого аналізу ринкового середовища виявлено, що здійснення 
посередницької діяльності на зовнішньому ринку є значно складнішою, аніж на 
внутрішньому..  
Встановлено, що в якійсь мірі посередницькі структури є корисними для агропідприємства, 
адже виконують ряд функцій, які є більш затратними не так фінансово, а в плані витрат 
часу на їх виконання. Але разом з тим відбувається втрата зв’язку з ринком, втрата 
інформації. В подальшому відсутність поінформованості щодо особливостей, які 
притаманні зовнішнім ринкам, призводить до зменшення контролю з боку експортера 
всього чи частини процесу руху товару до безпосереднього споживача, і відповідно, 
зниження мобільності і гнучкості в разі ринкових змін. 
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка ефективного механізму 
реалізації функцій посередницької діяльності сільськогосподарських підприємств з 
врахуванням факторів впливу внутрішнього та зовнішнього агросередовища. 
 
The aim of this study is to substantiate the influence of the factors of external and internal agro-
environment in the context of the implementation of the functions of the intermediary activity. 
Due to the synthesis and analysis of domestic scientists’ studies, it has been determined that the 
impact of agro-environment was considered in terms of the entire economic activity of the 
agricultural enterprises, not taking into account the peculiarities of the implementation of the 
intermediary activity functions. 



According to the results of the analysis of the market environment, it has been  found out that the 
implementation of intermediary activities on the external market is much more complicated than on 
the domestic one.  
It has been determined that to some extent, intermediary structures are useful for agricultural 
enterprises, because they perform a number of functions that are more costly not only from 
financial point of view, but also in terms of time spent on their implementation. However, at the 
same time there is a loss of communication with the market, as well as loss of information. Further 
on, the lack of awareness about the features that are inherent in external markets, leads to a 
reduction in the control by the exporter of all or part of the process of movement of goods to the 
ultimate consumer, and accordingly, reducing mobility and flexibility in the event of market 
changes. 
Prospects for further research in this area include the development of an effective mechanism for 
the implementation of the functions of intermediary activity of agricultural enterprises, taking into 
account the factors of influence of internal and external agro-environment. 
 
Ключові слова: посередницька діяльність, агросередовище, зовнішня торгівля, фактори 
впливу, сільськогосподарський ринок, експорт. 
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Постановка проблеми. Система посередницької діяльності відіграє важливе значення в здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій, адже забезпечує інформаційну базу для прийняття рішень щодо обрання 
цільового зовнішнього ринку, опису потреб споживача, характеристики ринкової кон’юнктури, визначення 
цільової політики, побудови ефективної логістичної стратегії, пошуку каналів збуту тощо. Та поряд з цим, 
фактори зовнішнього та внутрішнього середовища компанії чинять вплив на особливості реалізації функцій 
посередницького характеру. Логістичне, маркетингове та збутове забезпечення сільськогосподарського 
підприємства є залежним від факторів впливу внутрішнього та зовнішнього агросередовища. Якісна і детальна 
аналітика зовнішнього ринку є базовою вимогою успішної реалізації зовнішньоекономічної стратегії 
сільськогосподарського підприємства. Вищеназвані особливості зумовлюють актуальність тематики даного 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 
досліджували такі науковці як В. Г. Андрійчук, Н. І. Біляк, М. А. Горлачук, Д. Гриценко, М. М. Гуменюк, 
Л. А. Євчук, Я. О. Колешня, І. Г. Курочкіна, М. А. Місевич, Г. А. Мохонько, К. А. Пріб, А. Сава, 
В. М. Ходаківський. Проаналізувавши наукові доробки вищеназваних вчених, варто відзначити, що вплив 
агросередовища розглядався у вимірі всієї господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Це 
зумовлює актуальність дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього агросередовища в контексті реалізації 
функцій системи посередницької діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього агросередовища в контексті реалізації функцій посередницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На етапі прийняття рішення щодо структурної побудови 
компанії варто враховувати особливості зовнішнього і внутрішнього середовища сільськогосподарського 
підприємства оцінюючи такі моменти: 

1) чітке структурування завдань кожного окремого відділу; 
2) аналіз витрат і переваг пов’язаних зі створенням власного відділу посередницької діяльності; 
3) оцінка можливості часткового чи повного кооперування в системі посередництва, плюси та мінуси 

кооперації; 
4) оцінювання вигідності територіального розміщення (важливий момент у разі самостійного 

здійснення функцій посередницької діяльності з можливістю реалізації посередницьких функцій для інших 
учасників агроринку у сфері логістики); 

5) переваги і ризики самостійної реалізації посередницьких функцій. 
Отож, прийняття рішення щодо утворення на базі сільськогосподарського підприємства відділу 

посередницької діяльності, який акумулює функції маркетингу, логістики і збуту, є достатньо відповідальним і 
складним. Адже, у разі недостатньо об’єктивної оцінки в потребі такого структурного доповнення в 
агроформуванні – можливі значні необґрунтовані фінансові видатки. Для кожного окремо взятого суб’єкта 
господарювання потреба в таких структурних змінах може різнитися, враховуючи фінансово-економічне 
становище підприємства, всі можливі ризики, оцінку переваг залучення сторонніх посередницьких компаній в 
процесі реалізації продукції. 

В процесі прийняття рішення щодо формування на базі сільськогосподарського підприємства системи 
посередницької діяльності, доцільно виокремити такі поняття, як внутрішнє й зовнішнє середовище 



агропідприємства та внутрішній і зовнішній агроринок. Зовнішнє середовище  включає в себе ті фактори і 
чинники, які здійснюють вплив на діяльність компанії, визначають її довгострокові і короткострокові цілі, 
потреби ресурсного постачання і ті особливості ринку, які певним чином обмежують діяльність 
сільськогосподарського підприємства. Відповідно зовнішнє середовище сільськогосподарського підприємства 
розглядається як агроринок.  

Науковець К. А. Пріб вважає «доцільним диференціювати на віддалене макрооточення й наближене 
мезооточення» [1]. З точки зору вченого «макрооточення зазвичай не здійснює прямого впливу на діяльність 
сільськогосподарського підприємства, проте воно формує загальні умови господарювання в країні, галузі, 
регіоні й у такий спосіб непрямо відбивається на умовах і результатах роботи господарюючого суб’єкта». 
Відповідно, мезооточення, на думку автора, «безпосередньо впливає на функціонування 
сільськогосподарського підприємства та поєднує у собі сукупність найважливіших елементів і чинників, що 
визначають стратегічні перспективи розвитку господарюючого суб’єкта». З нашої точки зору, як 
макрооточення, так і мезооточення здійснюють рівноцінний вплив на господарську діяльність агроформування, 
адже містять в собі різного роду й міри впливу чинники, залежні від конкретних умов і періоду.  

Проаналізувавши вищенаведені погляди на сутність і особливості середовища агрофірми, а також 
зв’язок і вплив середовища зовнішнього-внутрішнього, макро- і мезосередовищ на діяльність 
сільськогосподарського підприємства, пропонуємо власну класифікацію зображену на Рисунку 1. 

 

Рис. 1. Фактори середовища впливу агропідприємства 
*Джерело: розроблено автором 

 
Дослідник В. Г. Андрійчук виокремлює макро-, мікро- та мезоекономічні чинники ефективності 

діяльності аграрних підприємств. До макроекономічних чинників на думку автора належать: платоспроможний 
попит, інфляцію, відсоткові ставки, обмінний курс національної валюти, динаміку цін, урядові видатки і 
дефіцит державного бюджету, безробіття, обсяги інвестицій. До мікроекономічних чинників ефективності 
виправдано відносити чинники внутрішнього середовища підприємства. Найбільш важливими 
мезоекономічними чинниками є внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції та продовольства і 
характер побудови агропромислових інтеграційних зв’язків [2, с.206].  

На думку вченого М. М. Гуменюк «сукупність факторів, що впливають на рівень ефективності 
сільськогосподарських підприємств умовно можна поділити на дві групи: фактори внутрішнього середовища та 
фактори зовнішнього середовища. Фактори внутрішнього середовища (залежать від самого підприємства) 
характеризують здатність сільськогосподарських підприємств впливати на ефективність виробництва 
покращанням використання власних фінансових, трудових, матеріальних та інших ресурсів, впровадженням 
інтенсивних технологій тощо [3].  
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Фактори зовнішнього середовища (не залежать від товаровиробника) – це діяльність держави, 
фінансово-кредитних та ринкових інституцій спрямована на створення умов сільськогосподарського 
виробництва через використання макроекономічних важелів» [3].  

Оцінюючи зовнішнє та внутрішнє середовище агропідприємство повинне проаналізувати ряд чинників 
впливу та оцінити ринкову ситуацію й можливості та ризики виходу на обраний ринок. Важливим питанням 
зовнішнього експортного ринку є географічна структура експорту. Адже перше що ми обираємо – це цільового 
споживача, який концентрується на території, яка має логістичні переваги для експортера. На практиці, часто 
саме питання вартості транспортування є визначальним, адже яким би не був привабливим та економічно 
вигідним сегмент – складність та висока вартість транспортування може перекрити всю вигоду і нести в собі 
значні ризики.  

Для економіки в цілому зовнішня торгівля є рушієм розвитку і зростання. Поглиблення економічних 
зв’язків з іншими державами одночасно зі створенням нових конкурентних умов вищого рівня виступає 
двигуном прогресу технічного та економічного. Посередницька діяльність сільськогосподарських підприємств 
в даному виразі є інструментом який забезпечує якісне дослідження цільового ринку, врахування всіх 
особливостей товару згідно вимог основного споживача, допомагає сформувати логічну стратегію 
транспортування. Без побудови ефективної системи посередницької діяльності вихід на зовнішній ринок для 
підприємства буде хаотичним та неорганізованим, що може нести за собою значні фінансові ризики. 

З точки зору науковця А. Сави «одним із критеріїв динамічного та ефективного розвитку національної 
економіки будь-якої держави є підвищення ролі експортно орієнтованих галузей. Це дозволяє диверсифікувати 
виробництво, вийти за межі внутрішніх ринків, тримати курс на оновлення технологій та покращення якості і 
безпеки продукції. З економічного погляду експорт для підприємств є потужним джерелом інвестицій, а для 
держави – наповненням казни валютною виручкою, поповненням золото-валютного резерву тощо. Загалом, при 
умові ще й позитивного торгівельного балансу, зовнішньоекономічна діяльність позитивно впливає на 
економіку. Україна, враховуючи наявність значних природних ресурсів, вигідне геополітичне розміщення, має 
значний потенціал у розвитку експортно орієнтованих галузей. На фоні помітного спаду обсягів виробництва 
більшості галузей сільське господарство є одним із лідерів формування експорту України» [4]. 

Загалом, за останні п’ять років обсяги українського експорту знижуються, але ця тенденція 
спостерігається і в світовому масштабі. Так, якщо в 2012 році загальний обсяг світового експорту склав 18 459 
млрд. дол., то в 2016 році ця сума вже становила 15 862 млрд. дол. Отже, за 2012-2015 рр. обсяги світового 
експорту зменшились на 14,1 % [5]. Така тенденція зумовлюється за оцінками експертів зниженням світового 
попиту на товари та послуги і відповідно зменшенням товарообороту на міжнародному ринку. На думку 
науковця І. Г. Курочкіна, «спад в економіці, що виник внаслідок світових дестабілізуючих процесів 2008–2009 
рр., зумовив істотне падіння обсягів світового виробництва і, як наслідок, падіння обсягів світової торгівлі. З 
2010 р. почалося поступове збільшення світового виробництва, що спричинило зростання кількості 
зовнішньоторговельних операцій. Але, слід зауважити, що збільшення є нижчим, ніж очікувалось [6].  

Відповідно до щорічного огляду міжнародної торгівлі, що надається Секретаріатом Світової організації 
торгівлі, приріст глобальної торгівлі в 2014 р. становив всього 2,8 % (прогнозні значення на середину 2014 р. – 
4 %), що є близьким до середнього показника за попередні три роки – 2,4%. [7].  

Визначальним для суб’єкта господарської діяльності виступає здатність до швидкої адаптації та 
готовності до змін як внутрішніх, так і зовнішніх. В цьому контексті, сільське господарство є достатньо 
залежним від зовнішніх умов. Особлива залежність визначається кліматичними умовами, на які не можливо 
впливати, але дуже важливо відслідковувати і закладати в основу подальших стратегічних рішень. Також 
значний вплив здійснюється з боку державного регулювання, і якщо говорити про сільське господарство в 
Україні – то так як АПК виступає стратегічною галуззю для нашої держави в плані як і внутрішнього 
забезпечення, так і експортного потенціалу, то відповідно ринок є достатньо регульованим та контрольованим з 
боку держави. У таких умовах агропідприємствам для того щоб чітко відслідковувати будь-які зміни та впливи 
з боку зовнішнього середовища варто використовувати функціональне поле посередницької діяльності. 
Система посередницької діяльності формує інформаційне забезпечення для підприємства, займається 
побудовою ефективної логістичної стратегії, детально досліджує ринок внутрішній та зовнішній, зменшує 
рівень ризику при виході на міжнародну арену, допомагає налагодити експорт. 

 



 
Рис. 2. Динаміка експорту (Україна) 

*Джерело: [8] 
 
Зовнішній ринок є достатньо вимогливим щодо якості продукції, її функціонального наповнення, 

термінів доставки тощо, тому часто вітчизняним агровиробникам складно конкурувати з виробниками 
аналогічної продукції. Загалом, український експорт сільськогосподарських товарів останні 5 років є достатньо 
стабільним, і на фоні загальних обсягів експорту країни – втримує свої позиції, що видно з рис. 2. 

За 2015 р. загальний експорт товарів у грошовому еквіваленті склав 38,13 млрд. $, перевищивши імпорт 
на 1,6 млрд. $. Позитивний торговельний баланс пояснюється не стільки зростанням продажів товарів закордон, 
скільки надзвичайним падінням споживання імпорту. Навпаки, за останні роки обсяги експорту стрімко 
падають. Так, у 2015 р. в порівнянні з попереднім роком експорт впав у всіх без винятку галузях. Але якщо 
експорт продукції ПЕК знизився у 4 рази (вугілля у 10, кокс у 5, нафтопродукти у 4, електрика у 3 рази), то 
експорт продовольчих товарів та аграрної продукції скоротився всього на 13 %. Падіння в інших галузям 
склало від 20 % до 38 % (в основному це продукція металургії та машинобудування). Якщо за базу порівняння 
обрати 2013 р., то «падіння» виглядає ще більш глибоким: експорт продукції ПЕК обвалився майже у 6 разів, 
машинобудування – у 2,2 рази, металургії – у 1,9 рази, хімпрому – у 2 рази [9].  

За даними 2016 р. загальний експорт товарів з України складав близько 70 %, решта 30 % припадала на 
послуги. Тенденцією останніх 5 років є скорочення виручки від експорту товарів з одночасним скороченням 
експорту агропромислової продукції. Проте, не дивлячись на загальний негативний тренд, експорт не 
агропромислової продукції скорочується значно швидшими темпами ніж аграрний, при цьому у 2016 р. 
спостерігається зростання експорту сільськогосподарської продукції. Подібна тенденція зберігається і в 2017 р. 
За перший квартал 2017 р. експорт сільськогосподарської продукції склав 4,6 млрд дол. США, що на 38,6 % 
більше ніж за аналогічний період 2016 р.  [10] 

Щодо експорту сільськогосподарської продукції аналізуючи ринкову ситуацію за попередньо 
визначеними кодами УКТЗЕД (01-04, 06-12), то український експорт сільгосптоварів знизився на 14 % з 2012 р. 
по 2015 р., а світовий показник експорту за тими ж групами товарів залишався достатньо стабільним, порівняно 
з українським, і показав зниження лише на 0,4 % (табл. 1.). Таку динаміку українського експорту важко 
пояснити загальносвітовим зниженням попиту на товари та послуги, і відповідно зменшення обсягів експортно-
імпортних операцій.  

Звичайно, варто взяти до уваги, що кожен вузькоспеціалізований ринок і сегмент може мати 
різноманітні причини щодо пояснення таких негативних тенденцій. Але, враховуючи політичну і соціально-
економічну ситуацію в країні, можна допускати що саме географічна переорієнтація спричинила такий значний 
відсоток падіння як загального експорту українських товарів (на 46,4 % за останні 5 років), так і показника 
аграрного експорту (на 14 % протягом 4 років). 

 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Динаміка показників загального і сільськогосподарського експорту товарів 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Зміна 
за 

2012-
2016 
рр. 

Загальний 
світовий експорт, 
тис. дол. 

18 459 234 570 18 957 098 844 18 969 800 644 16 508 463 885 15 862 397 780 -
14,07% 

Загальний 
український 
експорт, тис. дол. 

68 694 495 63 320 469 53 913 302 38 127 040 36 838 979 -
46,37% 

Світовий експорт 
с-г продукції за 
кодами 01-04; 06-
12, тис. дол. 

768 495 339 822 248 433 849 992 199 758 727 419 765 660 430 

-0,37% 
Український 
експорт с-г 
продукції (01-04, 
06-12), % 

10 137 146 9 895 802 9 649 558 8 717 778 8 688 923 
-

14,00% 
 

Частка світового 
експорту с-г 
продукції за 
кодами 01-04; 06-
12 від 
загальносвітового 
експорту, % 4,16% 4,34% 4,48% 4,60% 4,83% 0,66% 
Частка 
загального укр. 
експорту від 
світового, % 0,37% 0,33% 0,28% 0,23% 0,23% -0,14% 
Частка с-г 
експорту України 
від світового с-г 
експорту за 
кодами 01-04; 06-
12, % 1,32% 1,20% 1,14% 1,15% 1,15% -0,17 

*Джерело: укладено на основі [5] 
 
За останні 5 років відбулись значні зміни в географічній структурі експорту сільськогосподарської 

продукції. Так, якщо в 2012 р. обсяг експорту в Російську Федерацію за обраними товарними групами по кодах 
УКТЗЕД становив близько 700 млн. дол., то в 2016 р. дана сума складала вже близько 140 млн. дол. А це 
зниження вартісного обсягу на 5,3 %, що зумовило подальшу переорієнтацію ринків, які, можна вважати, не 
були достатньо підготовлені до таких різких змін. Якщо причиною переорієнтації ринку стає різка зміна 
політичних поглядів, чи певні економічні заборони з боку торгуючих між собою країн (квотування, ембарго, 
зміни в міжнародних договорах і т.д.) чи політичні, соціальні чи воєнні конфлікти, відповідно ринок може бути 
не готовим миттєво відреагувати та перебудувати свої торгівельні стратегії, які налагоджуються роками і 
заздалегідь.  

В результаті цього на дослідження нових каналів збуту, пошуку і освоєння нових ринків, приведення 
продукції під вимоги нового сегменту споживачів, логістичні і маркетингові дослідження витрачається час та 
фінансові кошти. Як наслідок, на період такої переорієнтації ринків обсяги експорту знижуються, адже не всім 
вдається успішно вийти на новий ринок, ефективно реалізувати власну продукцію і не зазнати в результаті 
збитків.  

Внаслідок таких несприятливих чинників, які мали дію протягом останніх  п’яти звітних років, часта 
експорту української сільськогосподарської продукції відносно частки світового експорту с/г товарів 
зменшилась з 1,3 % до 1,2 %, а це зниження на 0,2 %.  

Ще однією причиною скорочення експортних обсягів сільськогосподарської продукції може бути 
внутрішнє зменшення показників виробництва товарів (табл. 2). Коливання обсягів внутрішнього виробництва 
спричинюється величезною кількістю різноманітних факторів, які можуть бути достатньо диференційованими у 
різних галузях та сферах виробництва. Але основою будь-яких ринкових змін зазвичай виступає попит і 
пропозиція як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому і конкурентне середовище. 

 
 
 



Таблиця 2. 
Виробництво валової продукції у сільському господарстві 

  2012 2013 2014 2015 

Випуск – усього, тис. дол. 
США* 

        32 758,04      38 415,36      23 539,82      22 674,08   

*Примітка: кореговано на середньорічний валютний курс за даними фінансової звітності НБУ 
Джерело: [11, 12] 

 
Як видно з табл. 2., загальний випуск сільськогосподарської продукції скоротився на 30,8 % за чотири 

роки (2012-2015 рр.). Якщо порівнювати даний показник внутрішнього виробництва з показником експорту за 
аналогічний період, то варто відзначити, що в даному вимірі експортні позиції за чотири роки були збережені і 
не зазнали значних змін в порівнянні зі зниженням обсягів внутрішнього виробництва. Отже, не варто 
оцінювати експорт лише в порівнянні з декількома показниками, така оцінка надається комплексно, адже 
чинники впливу присутні як і на внутрішньому ринку, так і з боку загальносвітової економічної ситуації [13].  

Висновки. Отже, налічується декілька факторів які вплинули на обсяги експорту 
сільськогосподарської продукції протягом 2012-2016 рр., а саме:  

1) зменшення світового рівня попиту, відповідно це вплинуло на експортні показники країн, а в 
подальшому на пропозицію на ринку, знизивши обсяги виробництва; 

2) переорієнтація географічної структури українського експорту, зменшення частки Росії в експорті 
української сільськогосподарської продукції, збільшення частки країн Близького Сходу та Європейських країн; 

3) скорочення внутрішнього випуску сільськогосподарських товарів на 30,78 %, що відповідно 
вплинуло на експортні поставки. 

У вимірі посередницької діяльності саме налагодження експорту та вихід на міжнародні ринки є як 
наслідком ефективної системи посередницької діяльності на підприємстві, так і основною ціллю, заради якої 
функції посередництва працюють. Зовнішній ринок значно складніший за своєю суттю, аніж внутрішній, і 
відповідно складнішим є процес виходу і закріплення позицій на такому ринку. Також, кількість 
посередницьких структур, які співпрацюють з безпосереднім експортером та імпортером є значно більшою, ніж 
на внутрішньому чи локальному ринку. В якійсь мірі посередницькі структури є корисними для 
агропідприємства, адже виконують ряд функцій, які є більш затратними не так фінансово, а в плані витрат часу 
на їх виконання. Але разом з тим відбувається втрата зв’язку з ринком, втрата інформації. В подальшому 
відсутність поінформованості щодо особливостей, які притаманні зовнішнім ринкам, призводить до зменшення 
контролю з боку експортера всього чи частини процесу руху товару до безпосереднього споживача, і 
відповідно, зниження мобільності і гнучкості в разі ринкових змін. 
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