
Шановний пане Клут, розкажіть, будь 
ласка, про історію Вашого підприємства 
в Україні. Що послугувало основною 
мотивацію заснувати десять років тому 
HORSCH Україна?

В Україні одни з найбільших запасів чор-
нозему у світі. Вона знаходиться в центрі 
Європи. Україна завжди була важливою 
аграрною країною, цю роль вона збереже 
й в майбутньому. І ми як один з провідних 
виробників машин з обробітку ґрунту, сіва-
лок та техніки з захисту рослин не можемо 
не бути присутніми на такому важливому 
ринку. Перші кроки в Україні Horsch зро-
бив ще в середині 90-х років. З початку 
до середини 2000-х років існували також 
виробничі потужності у співпраці з одним 
українським партнером. Після міжнарод-
ної фінансової кризи 2008 р. подальшим 
логічним кроком стала самостійна та по-
слідовна інвестиційна діяльність в Україні.

Це означає, що протягом цих років усе 
робилося правильно, і в результаті ми 

сьогодні отримали новину про подаль-
ші інвестиції в Україні обсягом 4,5 млн. 
євро. Що конкретно передбачають ці ін-
вестиційні проекти? 

На першому кроці ми вкладаємо інвести-
ції в будівлю площею 2800 кв. м, де бу-
дуть розташовані наш тренінговий центр, 
центральний склад запасних частин і ад-
міністративні підрозділи. Для цих цілей 
ми придбали земельну ділянку між Киє-
вом та Білою Церквою площею бл. 14 га. 
При виборі місця розташування нам було 
важливо, щоби ми залишалися на землі 
(в центрі найкращого сільськогосподар-
ського регіону) та одночасно знаходили-
ся недалеко від мільйонного міста Київ, 
щоби й в майбутньому мати доступ до 
висококваліфікованої робочої сили.

Чи маєте Ви плани налагодити вироб-
ництво в Україні?

Місце розташування та прив’язка до інф-
раструктурних об’єктів були обрані таким 
чином, щоби ми могли у майбутньому 
побудувати й інші споруди для виробни-
цтва сільськогосподарської техніки. Ми 
перевіряємо наразі умови та аналізуємо 
ринок. Якщо побачимо, що виробництво 

“До найважливіших критеріїв успіху належить 
абсолютне орієнтування на клієнта, тільки завдяки 
цьому можна зберегти позиції на ринку...”
Німецький виробник сільськогосподарської техніки «HORSCH Maschinen GmbH» інвестує в Україні  
4,5 млн. євро. Ми скористалися нагодою та поставили запитання директору Horsch Україна пану Йоганнесу 
Клуту щодо деталей цих інвестицій.

Директор Horsch Україна Йоганнес Клут
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на місці надаватиме нам достатньо пе-
реваг, то ми цілком можемо розгорнути 
нашу діяльність і в цій сфері.

Як Вам вдається успішно витримувати 
конкуренцію в епоху розмаїття дешев-
шої китайської техніки? 

Розумієте, сільськогосподарські машини 
– це не класичний споживчий товар. До 
найважливіших критеріїв успіху нале-
жить абсолютне орієнтування на клієнта, 
тільки завдяки цьому можна зберегти 
позиції на ринку. Такі умови, як напри-
клад, клімат, сівозміни, різні типи ґрунту, 
постійно змінюються, тому фокусування 
саме на індивідуальних потребах клієн-
та і його місцевих умовах має надзви-
чайно велике значення. Тут не можна 
діяти за формулярами та застиглими 
формулами. З одного боку, це висуває 
низку вимог до нас, але, з іншого боку, 
це надає нам й шанси. Понаднорматив-
не навантаження приладів на аграрних 
підприємствах часто в декілька разів 
перевищує середні світові показники 
використання обладнання на гектар. Це 
також є аргументом на користь високоя-
кісних машин з довгим строком користу-
вання. Крім того, при роботі із сільсько-
господарськими виробничими засобами 
(дизель, насіннєвий матеріал, добрива, 
засоби захисту рослин) важливу роль 
відіграють ефективність та точність. Тому 
бути «кращим з найкращих» ─ це саме те, 
що потрібно.

Що відрізняє машини HORSCH від кон-
курентів? 

Власне описане вище орієнтування на клі-
єнтів ТА те, що родина Хорш сама керує 
підприємством і що вони всі самі є фер-
мерами. Ми знаємо, про що говоримо. 
Ми не вчора з’явилися десь у майстернях 
та на заводах. Навпаки, 35 років тому ми 
вийшли з практики, з сільського госпо-
дарства, щоби змінити та покращити деякі 
речі. І якщо й досі в центрі нашої діяльно-
сті завжди знаходиться клієнт, то стає зро-
зумілим, що відрізняє нас від усіх інших.

Багато німецьких підприємств сьогод-
ні страждає від відтоку робочої сили 
з України. Який досвід у Вас? Чи спо-
стерігається таке явище у Вашій галузі? 
Якщо так, то як Ви намагаєтесь боротися 
з цією проблемою?

Ця проблематика нам знайома, проте ми 
від цього не страждаємо. В Україні, як і 
в будь-якій іншій країні, HORSCH чесно 
поводиться зі своїми співробітниками. 
Отже, вони проходять підвищення квалі-
фікації та отримують гідну зарплатню. І в 
довгостроковій перспективі такий підхід 
повністю виправдовує себе. У нас бага-
то співробітників з багаторічним стажем 
роботи, а плинність кадрів є незначною, 
особливо в Україні.

Ринок вимагає сьогодні чітко слідувати 
тенденціям цифрової трансформації. 

Які стратегії має «HORSCH Maschinen 
GmbH» у цій сфері?

Цифрова трансформація є важливою та-
кож і для HORSCH, проте не дігіталізація 
заради дігіталізації або просто з принци-
пу. Ми хочемо використовувати техніку 
тільки там, де вона дійсно може допомог-
ти фермерам отримати врешті решт біль-
ші врожаї. Або, наприклад, де вона допо-
магає фермеру проводити самому більше 
часу на полі та на своєму підприємстві. 
Саме в Україні дігіталізація допомогла 
налаштувати ефективне та успішне управ-
ління процесами передусім на великих 
аграрних підприємствах. Розпочалось 
все багато років тому з GPS-управління 
на безпілотних машинах, на наступному 
кроці був реалізований Section Control 
(автоматичне ввімкнення та вимкнення 
сівалки на окрайці поля). Завдяки цьому 
заощаджуються такі виробничі засоби, 
як насіннєвий матеріал і добрива. Одно-
часно підвищується й врожай, тому що 
рослини виростають не занадто щільно 
одна до одної. Сьогодні ми з декількома 
підприємствами працюємо над Variable 
Rate. У цій системі насіннєвий матеріал 
не просто однаково розподіляється по 
полю або на гектарі, а цілеспрямовано 
вноситься на ділянки поля в залежності 
від їх зони потенціального врожаю. Зви-
чайно, все документується в режимі он-
лайн. Це дозволяє підприємству чітко 
контролювати процеси, а покупцям ство-
рює прозорість товарів. Таким чином під-
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приємства отримують сучасні технології 
та готуються до майбутніх змін.

Чи є в «HORSCH Maschinen GmbH» та-
кож проекти соціальної відповідально-
сті, про які б Ви хотіли розповісти?  

У 2006 р. ми з глибокого переконання на-
важилися заснувати фонд під головуван-
ням Данкварта Хорша. Мета фонду – це 
інвестування в економічні проекти, спря-
мовані на подолання бідності, на основі 
та в дусі організації MEDA (Менонітська 
асоціація економічного розвитку, www.
meda.org), а також в регіональні ініціати-
ви навколо наших майданчиків у Шван-
дорфі та Ронебурзі. 

Розкажіть, будь ласка, про проект MEDA 
SUPPER (Рослинництво південної та 

східної України за добробут та еконо-
мічне оновлення), яке підтримується 
HORSCH?

У рамках цього проекту фонд допоміг 
багатьом фермерам (особливо в сфері 
овочівництва), надаючи їм техніку та малі 
кредити з метою підвищення професійно-
сті їх діяльності, щоби вони змогли відно-
вити виробництво високоякісної продук-
ції. На наступному кроці ми підтримали 
побудову якісного збереження товарів, які 
потім можна продавати більшими партія-
ми мережам супермаркетів. У такий спо-
сіб був створений ланцюг додаткової вар-
тості для всього регіону, який раніше не 
існував. Для всіх проектів фонду важливо 
було досягти сталості. Крім того, це допо-
могло скоротити відтік молодих людей із 
сільської місцевості до міст.

Які уявлення та візії має «HORSCH 
Maschinen GmbH» щодо сталого май-
бутнього? 

Щоби зберегти успіхи й в майбутньому, 
для Horsch важливо досягти сталого роз-
витку сільського господарства. Ми гово-
римо в цьому сенсі про гібридне сільське 
господарство. Аграрний сектор (насам-
перед землеробство) має всі можливості 
робити великі внески в захист клімату. 
Створюючи гумус на свої полях, ферме-
ри можуть накопичувати мільйони тон 
СО2 в ґрунті. І це можна робити будь де 
в світі. Завдяки гібридному сільському 
господарству ми об’єднуємо кращий дос-
від органічного виробництва з методами 
традиційного землеробства. Тому, напри-
клад, не тільки органічні підприємства 
зможуть отримати користь від таких но-
вих продуктів Horsch, як сітчаста борона 
або просапна машина, але й сучасні та 
великі традиційні підприємства!

У такий спосіб ми, звичайно, хочемо зро-
бити свій внесок в те, щоби продукти хар-
чування стали прозорими та щоби можна 
було відстежити весь ланцюг їх виробни-
цтва (у тому числі завдяки цифровій тран-
сформації). Ми хочемо знову покращити 
імідж фермерів у суспільстві, на який 
вони повністю заслуговують як виробники 
високоякісних продуктів харчування.
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Загальні тенденції  
та динаміка ринку

АВТОМОБІЛЬНА ГАЛУЗЬ ВИМАГАЄ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ
Виробництво автомобілів в Україні за-
лишається на рекордно низькому рівні 
в своїй історії. У першому півріччі 2019 
р. виробництво автомобілів продовжило 
своє падіння. Вимоги галузі щодо підси-
лення підтримки з боку політиків, розроб-
ки програми розвитку автомобілебудівної 
промисловості та створення промислових 
парків до цього часу почуті не були. Про 
конкретні плани нового уряду в сфері 
промислової політики нічого не відомо.

Україна відклала впровадження норми 
Euro 6 для нових і вживаних автомобілів. 
Тепер цей стандарт має набрати чинності 
лише в 2025 р., а не 1 січня 2020 р., як це 
планувалося раніше. Таке рішення ухва-
лила Верховна Рада у червні 2019 р.

Очікуються зміни в технічному огляді ав-
томобілів. Оприлюднений у травні 2019 р. 
законопроект Міністерства інфраструк-
тури передбачає введення технічного 
контролю для приватних транспортних 
засобів з 2022 р. Перша перевірка повин-
на проводитися через чотири роки після 
першої реєстрації транспортного засобу, а 
потім – кожні два роки. Транспортні за-
соби у комерційному користуванні мають 
пройти технічний контроль вже зараз. Пе-
ревірка приватних транспортних засобів 
закликана підвищити безпеку на дорозі. 
Вона також є частиною Угоди про асоціа-
цію з Європейським Союзом (ЄС).

ЗАБОРОНА НА ВВЕЗЕННЯ 
АВТОМОБІЛІВ З РОСІЇ 
Постановою Уряду України № 535 від 15 
травня 2019 р. була впроваджена заборо-

на на імпорт транспортних засобів з Росії. 
Заборона набирає чинності 1 січня 2020 
р. (Постанова Кабінету Міністрів України 
№ 605 від 5 червня 2019 р.).

Шанси на ринку збуту 
автомобілів
ВЖИВАНІ АВТОМОБІЛІ СКЛАДАЮТЬ 
БІЛЬШУ ЧАСТИНУ ПОПИТУ  
НА ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 
На попит на легкові автомобілі в Україні 
впливають у 2019 р. такі фактори. Витрати 
на розмитнення та реєстрацію імпортова-
них вживаних автомобілів значно скоро-
тилися після зниження акцизних зборів 
наприкінці 2018 р. Одночасно Уряд ухва-
лив рішення про боротьбу з власниками 
транспортних засобів, які були ввезені 
тільки для тимчасового користування, 
проте фактично залишаються в країні без 
проходження митних процедур і з іно-
земними реєстраційними знаками.

В останні роки потоки цих автомобілів, 
які називаються в Україні «євробляхами», 
заполонили країну. Згідно з офіційними 
даними, їх кількість у листопаді 2018 р. 
складала бл. 640 000 одиниць. До 22 
лютого 2019 р. було оголошено 50-відсо-
ткові пільги на тарифи акцизного збору, 
але до закінчення цього строку було роз-

митнено та зареєстровано лише 218 000 
легкових автомобілів.

Зростання попиту на вживані автомобілі та 
відкладення строків розмитнення та реє-
страція вже ввезених машин відобража-
ється й на імпорті легкових автомобілів. За 
даними Державної служби статистики Укра-
їни, за перші п’ять місяців 2019 р. в країну 
було ввезено разом 275 130 автомобілів на 
загальну митну вартість бл. 1,4 млрд. дола-
рів США. В перерахуванні на кількість оди-
ниць це відповідає зростанню на 276,3%, 
проте з погляду загальної вартості авто-
мобілів підвищення складає лише 73,1%. 
Середня ціна за один легковий автомобіль 
сягала бл. 5 200 доларів США у порівнянні з 
9 750 доларів США за весь 2018 р.

Попитом користується й імпорт дизель-
них транспортних засобів, не в останньо-
му через дебати про дизельні автомобілі 
в Німеччині. В міжнародному порівнянні 
в Україні є досить високою частка легко-
вих автомобілів на газу. Найбільшим по-
питом серед вживаних автівок в україн-
ців користуються Volkswagen, Opel, Audi, 
Renault і Skoda. З імпортом вживаних 
автомобілів все активніше працюють й 
великі автомобільні дистриб’ютори, на-
приклад, AIS Group, що спеціалізується 
на ввезенні автівок з Кореї.

Підвищення заробітної платні та дефіцит робочої сили ставлять під тиск контракти  
за давальницькою сировиною. Фабіан Немітц

Коротко про галузь: різке зростання імпорту 
вживаних автомобілів на українському 
автомобільному ринку
Київ (GTAI). В Україні зростає попит на імпорт вживаних автомобілів. Продаж нових автомобілів у першому 
півріччі 2019 р. дещо знизився. Ситуація місцевих виробників автомобілів залишається складною.

Продаж транспортних засобів в Україні  
(кількість одиниць, зміни у відсотках) 
Категорія 2018 р Перше півріччя 2019 р. Зміни *
Легкові автомобілі 81 877 38 693 -2,0

Транспортні засоби 
комерційного призначення

12 689 5 494 -13,8

Автобуси 1 736 645 -23,3
*) Перше півріччя 2019 р. у порівнянні з першим півріччям 2018 р.

Джерело: УкрАвтоПром
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СКОРОЧЕННЯ ПРОДАЖІВ НОВИХ 
АВТОМОБІЛІВ
Збут нових легкових автомобілів скоро-
тився у першому півріччі 2019 р. на 2%. 
Попит на нові автомобілі стримується на-
самперед попитом на вживані. Особливо 
це стосується низького цінового сегмен-
ту. У довгостроковій перспективі Україна, 
де кількість населення складає майже 40 
мільйонів мешканців, а вік автомобілів є 
надзвичайно високим і дорівнює 19,7 ро-
ків (дані на початок 2017 р.), має великий 
потенціал для продажу автомобілів, зва-
жаючи також на те, що середня кількість 
легкових автомобілів не перевищує показ-
ника 200 автомобілів на 1 000 мешканців.

Серед автовиробників, які очолили про-
даж нових автомобілів у першому пів-
річчі 2019 р., були Renault, Toyota та KIA. 
Найбільшим попитом в перші п’ять міся-
ців 2019 р. користувалися такі моделі, як 
універсали SUV, серед яких перше місце 
посіла модель Renault Duster (2 022 од.), 
друге - KIA Sportage (2 019 од.), а третє 
Toyota RAV4 (1 728 од.).

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНІСТЬ НА ПІДЙОМІ
На розвиток ринку електромобілів по-
зитивно впливають низькі ціни на елек-
троенергію для приватних споживачів, а 
також податкові пільги. У грудні 2018 р. 
уряд подовжив строк звільнення електро-
мобілів від податку на додану вартість і 
від акцизних зборів до кінця 2022 р. Ще з 
2016 р. електромобілі можна імпортувати 
без митних зборів.

За даними галузевої асоціації «УкраАв-
тоПром», збут електромобілів у першому 
півріччі побільшав на 58% і склав 3 185 
одиницю. Найбільша частка імпорту припа-
дає на вживаний автомобіль моделі Nissan 
Leaf. До 1 травня 2019 р. в Україні було за-
реєстровано бл. 12 600 електромобілів. Це 
значно більше, ніж у Польщі або Росії.

Основною вимогою для розвитку електро-
мобільності залишається пришвидшення 
темпів розбудови мережі зарядних стан-
цій по всій країні. Мережа автозаправних 
станцій ОККО планує в 2019 р. і в 2020 
р. встановити разом 300 зарядних стан-
цій. Активно в цій сфері працює й фірма 
STRUM концерну ДТЕК. Зарядні системи 
розробляються стартапами ТОКА та Octa 
Energy.

З 1 липня 2019 р. 5% паркувальних місць 
на нових або модернізованих парков-
ках повинні облаштовуватись зарядними 
станціями для електромобілів. У май-
бутньому ця частка повинна зростати. 
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунально-
го господарства України виступає за 
обов’язковий монтаж зарядних станцій 
на кожній автозаправній станції.

Міністерство інфраструктури України 
розробило законопроекти (№ 8159 і № 
8160), спрямовані на сприяння розвитку 
електромобільності. Проте в найближчий 
час ці законопроекти на обговорення не 
виноситимуться. За словами Міністра 
Володимира Омеляна, Україна, маючи 
великі запаси літію, нікелю та інших ме-
талів, може у майбутньому перетворитися 
на важливий центр електромобільності, 
включаючи виготовлення акумуляторів.

БУДІВЕЛЬНА ТА ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ 
ПІДВИЩУЮТЬ ІМПОРТ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ 
За відомостями «УкрАвтоПром» продаж 
нових автомобілів комерційного призна-
чення знизився у перше півріччя 2019 р. 
на 13,8% і склав 5 494 одиниць. Проте 
Укрдержстат спостерігає в перші п’ять мі-
сяців 2019 р. зростання імпорту вантаж-
них автомобілів на 6,4%, що склало 166,1 
млн. доларів США. Якщо перерахувати 
це в одиниці товару, то можна побачити 
плюс в 20,8%, що сягає разом 12 700 ав-
томобілів.

Підвищенню попиту на вантажні автомо-
білі сприяє розвиток транспортної галузі, 
а також вузькі місця на українській заліз-
ниці. Подальші поштовхи надає будівель-
на галузь, насамперед зростання обсягу 
інвестицій в будівництво доріг. Україн-
ські транспортні компанії скаржаться на 
занадто низькі квоти для вантажних пе-
ревезень, особливо щодо перевезень до 
Польщі та транзиту через цю країну. Біль-
ша кількість дозволів для вантажних ав-
томобілів з вищим класом екологічності 
слугує стимулом для модернізації авто-
парків транспортних компаній.

Українські громади інвестують великі 
кошти в оновлення автопарку громадсько-
го транспорту. Вони отримують підтримку 
від таких міжнародних фінансових орга-
нізацій, як Європейський інвестиційний 
банк або Європейський банк реконструк-
ції та розвитку.

Шанси на ринку 
автомобілебудування 
та виробництва 
автокомпонентів 

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ В КРИЗІ 
Потужності українських виробників авто-
мобілів завантажені зараз лише мінімаль-
но. В першому півріччі 2019 р. з конвейєру 
зійшло менш ніж 3 000 одиниць тран-

Збут автомобілів в Україні в залежності від виробника 
(одиниці, частка ринку, динаміка у відсотках) 
Виробник 2018 Перше півріччя 2019 р. Динаміка 1) Частка ринку 2)
Renault 8 722 5 607 46,1 14,5

Toyota 10 082 5 483 14,1 14,2

KIA 4 881 3 271 80,5 8,5

Nissan 5 537 2 698 12,3 7,0

Skoda 5 403 2 530 0,7 6,5

Hyundai 4 979 2 422 1,3 6,3

Volkswagen 6 183 1 833 -50,4 4,7

Разом 81 877 38 693 -2,0 100,0
1) Перше півріччя 2019 р. у порівнянні з першим півріччям 2018 р.; 2) перше півріччя 2019 р.

Джерело: УкрАвтоПром

Виробництво транспортних засобів в Україні  
(одиниці, динаміка у %) 
Категорія 2018 перше півріччя 2019 р. Зміни 1)
Легкові автомобілі 5 660 2 532 -24,4

Транспортні засоби 
комерційного призначення *)

132 21 -80,7

Автобуси 831 396 +0,3
1) Перше півріччя 2019 р. у порівнянні з першим півріччям 2018 р.; 2) з серпня 2016 р. провідний 
виробник вантажних автомобілів АвтоКрАЗ не надає «УкрАвтоПром» відомостей про свої показники 
виробництва; АвтоКрАЗ постачає свою продукцію переважно на військові цілі.

Джерело: галузева асоціація «УкрАвтоПром»
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спортних засобів. Обсяги виробництва на-
віть приблизно не наближуються до рівня 
минулих років. Адже у 2008 р. випуск ав-
томобілів сягав 423 000 автомобілів.

З дванадцяті автомобілебудівних заво-
дів по всій країні наразі працюють сім. З 
них тільки «Промавтоінвест» (Запорізький 
автомобільний завод – ЗАЗ) та виробник 
вантажівок «АвтоКрАЗ» мають потужності 
для створення хоч якоїсь доданої варто-
сті. Єдиний виробник легкових автомобі-
лів – це «Єврокар», де збираються моделі 
Skoda. Важливу частку в попиті на авто-
мобілі комерційного призначення україн-
ського виробництва складають замовлен-
ня оборонної промисловості.

Автомобілебудівник ЗАЗ припинив ви-
робництво легкових автомобілів у 2018 р. 
Наразі проводиться модернізація заводу. 
Існують плани збирати тут білоруські ван-
тажівки МАЗ і південнокорейські трактори 
LS-Mtron. Корпорація «Богдан» розпочала 
виробництво кузовів для французького 
підприємства Bluebus. Китайська фірма 
Skywell планує виготовляти в Україні елек-
троавтобуси. Концерн Volkswagen, навпа-
ки, оголосив про те, що Україна більше не 
розглядається в його планах будівництва 
нового заводу в Східній Європі.

МІСЦЕВІ ВИРОБНИКИ СТРАЖДАЮТЬ 
ЧЕРЕЗ СЛАБКІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО 
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
В Україні працює низка потужних ви-
робників автокомпонентів і запчастин. 
Більшість з цих підприємств страждає 
від слабкості вітчизняних виробників ав-

томобілів та використовує лише незнач-
ну частину своїх потужностей. Найбільші 
підприємства цієї галузі належать вироб-
нику вантажних автомобілів АвтоКрАЗ.

Прикладом нового представника се-
реднього бізнесу слугує підприємство 
«Спецтехоснастка», яке постачає свою 
продукцію німецьким підприємствам з 
виробництва автокомпонентів, що пра-
цюють в Україні. У пресі повідомляється, 
що підприємство «Трібо» постачатиме з 
листопада 2019 р. гальмівні диски кон-
церну Volkswagen.

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ 
СИРОВИНИ ПОТРАПЛЯЄ ПІД ТИСК
У минулі роки в західній Україні були 
розташовані виробничі потужності чис-
ленних підприємств-постачальників ав-
томобілебудівної промисловості, серед 
них й багато німецьких. Діяльність цих 
фірм обмежується до цього часу лише 
виробництвом з високими трудовитра-
тами (виготовлення кабельних джгутів і 
дротів, системи SCR, електромеханічні 
агрегати, системи кліматизації, кермо, 
елементи комутаторів тощо). Постачання 
таких продуктів створює близько четвер-
тої частини українського експорту до Ні-
меччини. У 2018 р. імпорт товарів групи 
77 (електричні машини) за Міжнародною 
стандартною торговельною класифіка-
цією (SITC) склав 724 млн. доларів США 
(2017: 672 млн. доларів США).

Через постійний відтік робочої сили за 
кордон виникає дефіцит кваліфікованих 
співробітників, а заробітна платня зро-

стає, що ставить бізнес-модель на да-
вальницькій сировині під сильний тиск. 
За відомостями представників галузі, 
фірми, розташовані в країні, в останній 
час втрачають замовлення, тому що вони 
віддаються підприємствам у Північній 
Африці. У травні 2019 р. підприємство 
TE Connectivity оголосило про наміри 
закрити свій завод в Івано-Франківську 
до кінця 2019 р., тому що фірма планує 
сконцентрувати свої потужності лише не 
декількох майданчиках по всьому світу. 
Leoni, навпаки, розбудовує свою фабрику 
в Коломиї. 

Експерти галузі радять підприємствам під 
час пошуку нових виробничих майданчи-
ків звертати увагу на регіони в централь-
ній та східній Україні, тому що там робоча 
сила ще є. Замість одного великого заво-
ду переваги може надати й будівництво 
декількох невеликих фабрик в різних 
місцях розташування. Загалом у наступні 
роки слід очікувати зміну парадигми та 
перехід від моделі давальницької сиро-
вини до капіталоємного бізнесу зі ство-
ренням вищої доданої вартості, який би 
витримував рівень заробітної платні від 
450 до 500 євро.

Завдяки кваліфікованим трудовим ресур-
сам з доброю освітою та довгими про-
мисловими традиціями в Україні існують 
вигідні умови для виробництва більш 
технологічних автокомпонентів. Додатко-
ві можливості пропонує й сфера інфор-
маційних технологій. Німецькі фірми з 
виробництва автокомпонентів все частіше 
звертаються до послуг ІТ на умовах аут-

Важливі українські виробники автокомпонентів 
Підприємство Продукція Інтернет

Авторадіатор (група АвтоКрАЗ) Системи охолодження та опалення для 
комерційних ТЗ

www.autokraz.com.ua/index.php/uk/ 

Кам’янець-Подільськавтоагрегат  
(КПАА, група АвтоКрАЗ)

Карданна передача, гальмівні колодки, 
амортизатори тощо

www.k-paa.com.ua

Херсонський завод карданних валів  
(група АвтоКрАЗ) Карданні вали www.autokraz.com.ua/index.php/uk/ 

Кременчуцький колісний завод Колеса, підвіски www.wheels.com.ua/index.php?lang=uk 

Полтавський агроагрегатний завод  
(ПААЗ, група АвтоКрАЗ)

Гальмівна апаратура для вантажівок, 
причепів та автобусів

www.paaz.com.ua

Токмацький ковальсько-штампувальний 
завод (група АвтоКрАЗ)

Поковок - заготовки до комплектуючих 
виробів, напр., шестерні, фланці, вали, 
маточини

www.pokovka.com.ua

Харківський підшипниковий завод HARP Кулькові та роликові підшипники www.harp.ua

Спецтехоснастка Пресові форми для пластмасових виробів www.d-sto.com/ru/index/

ТАРА Диски зчеплення www.etalonmash.com www.tara-ua.com/ 

Трібо Гальмівні диски www.tribo.ua 

Український кардан (група Еталон) Карданні вали www.etalonmash.com
Джерело: аналіз Germany Trade & Invest
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сорсингу. Крім того, галузь ІТ в поєднанні 
з електромобільністю приховує додаткові 
шанси на ринку.

КЛАСТЕРНА ІНІЦІАТИВА ДЛЯ 
ВИРОБНИКІВ АВТОКОМПОНЕНТІВ
Задля підтримки структурних змін та 
сприяння обміну досвідом як у межах 
галузі, так і між бізнесом і політикою 
Німецько-Українська промислово-тор-
говельна палата (АНК Україна) разом 
з підприємствами з виробництва ав-
токомпонентів, Офісом із залучення та 
підтримки інвестицій Ukraine Invest та 
«УкрАвтоПром» заснували кластерну іні-
ціативу постачальників автомобільної 
промисловості. Основна діяльність галу-
зевої платформи спрямована на освіту та 
підвищення кваліфікації персоналу

ЗРОСТАННЯ ІМПОРТУ ЗАПЧАСТИН  
НА АВТОМОБІЛІ 
Офіційний імпорт запчастин на автомобі-
лі побільшав у 2018 р. на 15% і склав бл. 
0,6 млрд. доларів США. Основними краї-
нами-постачальниками традиційно стали 
Німеччина, Китай, Росія, Чехія та Біло-
русь. Близько 88% потреби в запчастинах 
на автомобілі покривається за рахунок 
імпорту, про що свідчать дані маркетин-
гового агентства Pro-Consulting.

Проте офіційні дані потрібно розгляда-
ти з великою обережністю. За оцінка-
ми Pro-Consulting, частка неофіційного 
імпорту запчастин на автомобілі може 
складати від 25% до 30%, які ввозяться 
насамперед контрабандними шляхами. 
Ринкові ціни продуктів, які пройшли офі-
ційну процедуру розмитнення, значно 
перевищують рівень цін продукції, вве-
зеної в країну нелегально. Це, відповідно, 
ускладнює вкладення інвестицій в вироб-
ництво або збут автомобільних запчастин. 
Більша частка попиту припадає на вжива-
ні запчастини. Сірий ринок, за оцінками 
Pro-Consulting, сягає 70% від загального 
ринку автомобільних запчастин в країні. 

Провідними дилерами автозапчастин в 
Україні є «Еліт-Україна» (www.elit.ua) та 
«Юнік Трейд» (www.utr.ua). За даними 
Pro-Consulting, по всій країні в цьому сег-
менті працює понад 1 600 підприємств. 
Представником інтересів галузі виступає 
асоціація «АІДА».

ВИЗНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
МАРКУВАННЯ ЗАПЧАСТИН  
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
Постановою Кабінету Міністрів України № 
367 від 27 березня 2019 р. було ухвалено 
спрощення імпорту автозапчастин. Якщо 

запчастини мають маркування міжнарод-
ного типу «Е», надане однією з держав ЄС, 
сертифікація українських державних ор-
ганів, необхідна до цього часу, більше не 
потрібна. Цей крок є частиною гармоніза-
ції національних норм зі стандартами ЄС.

Бізнес-практика

Відомості про технічні стандарти, норми 
та сертифікацію надає Агентство стандар-
тизації України (www.uas.org.ua). З питань 
митного оформлення ввезення ТЗ і ком-
понентів ТЗ в Україну можна звернутися 
до (www.sfs.gov.ua ).

Детальну інформацію про економічні та 
податкові законодавчі засади Ви можете 
знайти за посиланням www.gtai.de/recht, 
а про правила імпорту, митні збори та 
нетарифні регулювання за посиланням 
www.gtai.de/zoll.

Серія «Коротко про галузь» представляє 
аналіз ключових галузей німецької екс-
портної економіки. Звіти про автомобіль-
ну промисловість в інших країнах, а також 
аналіз інших галузей можна знайти за по-
силанням www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/Branchen/branche-
kompakt.html  

Імпорт деяких автокомпонентів в Україну (млн. доларів США) 
Код за ГС Назва товару 2017 2018 Динаміка  

2018/2017
З них з Німеччини 

(2018 р.)

8511, 8512
Електричні прилади для автомобілів (системи 

запалювання ДВЗ, стартери, генератору, системи 
освітлення та подання сигналів тощо)

55,3 64,0 15,7 7,1

8706, 8707, 8708 Кузови, бампери тощо 406,9 478,2 17,5 53,0

8544.30 Кабельні джгути 7,1 9,7 36,6 1,4

8407.31-34, 8408.20 Мотори 61,9 59,1 -4,5 6,8

Разом 531,2 611,0 15,0 68,2
Джерело: Державна служба статистики України (Держстат)
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Рішення щодо такої ініціативи обумов-
лене актуальністю теми інформаційної 
безпеки та використання інформаційних 
технологій як для наших фірм-членів па-
лати, так і на загальнодержавному рівні. 
Адже дотримання вимог GDPR (General 
Data Protection Regulation) є обов’язко-
вим для усіх організацій та установ, які 
займаються обробленням персональних 
даних резидентів та громадян ЄС.

Зі зростанням числа кібератак підвищу-
ються й завдані ними збитки . Якщо в 
2018 році спричинені кібератаками збит-
ки компаній в різних секторах економіки 
складали 1,5 трлн доларів США, то до 
2022 року, за прогнозом Всесвітнього еко-
номічного форуму, сума загальносвітових 
збитків від кібератак може сягнути 8 трлн 
доларів. Одним із головних завдань робо-
чої групи є підвищення інформованості та 
освіченості фахівців установ та підпри-
ємств щодо ефективності використання та 
захисту сучасних інформаційних техно-
логій для забезпечення безпечного про-
цесу обміну інформацією та підтримки 
безперебійної діяльності компанії. 

Подальшим важливим завданням робочої 
групи є допомога нашим фірмам-членам 
в обміні кращими світовими практиками 
щодо побудови і використання безпеки 
інформаційних систем, а також розро-
блення пропозицій оптимізації видатків 
на їх впровадження.

Основна мета створення РГ з питань новіт-
ніх інформаційних технологій та кіберза-
хисту полягає у підвищенні ефективності 
і безпеки використання інформаційних 
систем організацій-членів Німецько-У-
країнської промислово-торгівельної па-
лати, зменшенні витрат та забезпеченні 
безперервності ділових процесів.

В рамках діяльності РГ будуть розгляда-
тися такі питання:
• організація процесу забезпечення ін-

формаційної безпеки;
• вироблення стратегій реакції на інци-

денти інформаційної безпеки;
• забезпечення неперервності діяльності;

•  безпека обміну інформацією;
• підбір рішень та технологій інформа-

ційної безпеки та інші.

В перспективі діяльність РГ з питань но-
вітніх інформаційних технологій та кі-
берзахисту повинна забезпечити ефек-
тивність і захищеність інформаційних 
систем, мінімізацію шкоди від кібератак 
та створення дорожньої карти розвитку 
кіберзахисту на декілька років.

На першому установчому засіданні ро-
бочої групи, яке відбулося 7 жовтня 2019 
року, було обговорено актуальність питан-
ня забезпечення інформаційної безпеки 
у фірмах-членах АНК Ukraine. Розуміючи, 
що ефективність захисту інформації в зна-
чній мірі залежить від злагодженості роботи 
співробітників різних підрозділів, увага ак-
центувалася на необхідності залучення до 

співпраці в групі широкого кола фахівців, 
включаючи юридичні відділи, HR-служби 
тощо. Також були запропоновані сучасні 
формати взаємодії: проведення віртуальних 
квест-тренінгів, здійснення виїзних засідань 
робочої групи на підприємства для розгляду 
кейсів з впровадження політик та засобів ін-
формаційної безпеки тощо. Шляхом голосу-
вання було обрано керівництво РГ. Головою 
робочої групи стала виконавча директорка 
ТОВ «СІЛВЕРІ» Ольга Волошина. Заступ-
никами обрано старшу юристку практики 
інтелектуальної власності та захисту даних 
«Arzinger»  Тетяну Слабко, а також заступни-
ка комерційного директора інжинірингової 
компанії «Sengineering» Віталія Назаренка. 

Наступне засідання РГ з питань новітніх 
інформаційних технологій та кіберзахи-
сту відбудеться 7 листопада 2019 року о 
11:00 в приміщенні AHK Ukraine. 

Засновано нову робочу групу з питань новітніх 
інформаційних технологій та кіберзахисту
Німецько-Українська промисловo-торговельна палата рада повідомити про створення та початок роботи 
нової робочої групи (РГ) з питань новітніх інформаційних технологій та кіберзахисту.

Новини комітетів

Заступник голови РГ - заступник 
комерційного директора 
інжинірингової компанії 
«Sengineering» Віталій Назаренка

Голова РГ - виконавча 
директорка ТОВ «СІЛВЕРІ»  
Ольга Волошина

Заступник голови РГ - 
старша юристка практики 
інтелектуальної власності  
та захисту даних 
«Arzinger» Тетяна Слабко
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Керівниками делегації виступили голо-
ва Правління АНК Україна Александер 
Маркус, виконавча директорка OAOEV Уте 
Кохловскі-Каджая та голова НУФ проф. 
д-р Райнер Лінднер. До складу делега-
ції ввійшли д-р Бертрам фон Мольтке, 
уповноважений Посольства Німеччини 
в Україні, Фабіан Немітц, кореспондент 
агентства «Germany Trade and Invest» 
(GTAI), Філіп Свінс, президент «HHLA КТО», 
Лутц Іллінг з «Mugler AG», Заза Сванідзе з 
«HTES GmbH», д-р Ґернот Теш з порту Ро-
сток і Міхаель Льоффлер, який представ-
ляв хаб АНК Одеса.

На початку візиту делегацію привітав по-
чесний консул Федеративної республіки 
Німеччина в Одеській, Миколаївській і 
Херсонській області пан Олександр Кі-
фак, який проінформував учасників де-
легації про політичні рамкові умови в 
Україні та його консульському окрузі.

Голова Одеської обласної державної ад-
міністрації Максим Куций, призначений 
на посаду 11 жовтня 2019 р., обговорив з 
делегацією динаміку розвитку економіки 
в Одеській області. Його супроводжувала 
пані Світлана Шаталова, заступниця голови 

Одеської облдержадміністрації, яка під-
креслила передусім важливість таких інф-
раструктурних проектів, як Одеський ае-
ропорт, створення індустріального парку, а 
також значущість співпраці між німецьки-
ми та українськими підприємствами. Крім 
того, вона наголосила на великому значен-
ні обміну з соціальних і культурних питань. 
Керівництво делегації запропонувало про-
вести в 2020 р. презентацію Одеської об-
ласті та міста Одеса в Німеччині. Подібний 
захід можна провести в такій федеральній 
землі, як Гамбург, що посилить можливості 
співпраці у сфері логістики, туризму тощо.

Поїздка делегації німецького бізнесу  
до Одеси «Транспорт і логістика.  
З’єднання водою та залізницею» 
15-16 жовтня 2019 р.
Німецько-Український форум (НУФ), Східний комітет/ Східноєвропейське  об’єднання німецької 
економіки (OAOEV) та Німецько-Українська промислово-торговельна палата (АНК Україна) разом 
з хабом АНК Одеса організували у жовтні дводенну поїздку делегації німецького бізнесу до Одеси. 
Ціль поїздки полягала в знаходженні нових можливостей для бізнесу німецьких підприємств у сфері 
транспорту та логістики в Одеській області та в подальшому розвитку вже існуючих ділових відносин.
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Зростаюча роль України як транзитної 
морської держави стала темою співбесі-
ди з керівником Адміністрації морських 
портів України Райвісом Вецкагансом. 
Збільшення обсягів вантажних переве-
зень через 13 портів України (а також 6 
подальших портів у Криму) зумовлює 
зростання інвестицій в нові термінали 
морських перевезень аграрної продукції, 
в розбудову інфраструктури та днопогли-
блення портів.  У наступні п’ять років ін-
вестиції в порти можуть скласти мінімум 
3 млрд. доларів США. У першому кварталі 
2019 р. перевалка в портах підвищилася у 
порівнянні з аналогічним кварталом ми-
нулого року на бл. 12 відсотків, що було 
викликано зростанням експорту пшениці.

Огляд терміналу «HHLA КТО» в Одеському 
порту надав яскравий приклад німецьких 
інвестицій і професійного українського 
менеджменту. Учасників делегації врази-
ли насамперед зростання завантаженості 
порту, підвищення частки контейнерних 
перевезень з Китаєм, а також плани щодо 
розбудови терміналу. Пан Свінс, пре-
зидент члена АНК Україна «HHLA КТО» 
та директор групи підприємств «HHLA 
International» Group, разом зі своєю 
дружиною Світланою Яровою, віце-пре-
зиденткою «HHLA КТО» з питань зв’язків 
громадськістю, проінформували про ак-
туальні проекти підприємства.

На зустрічі з керівництвом торговель-
ного центру «Metro Cash&Carry» в Одесі 
увага зосередилася на темі логістичних 
ланцюгів у сфері торгівлі. Делегація от-
римала також інформацію про організа-
ційну структуру «Metro» в Україні, а також 
з таких спеціалізованих тем, як ланцюги 
охолодження свіжих товарів.

Наприкінці візиту відбулася також зустріч 

із заступником Одеського міського голови 
паном Павлом Вугельманом і представни-
ками міської ради, відповідальним за між-
народні відносини. На зустрічі обговорю-
валася насамперед нова ініціатив – проект 
«5T (Transport, Tourism, Trade, Technologies 
and Trust)», який охоплює новий інвести-
ційний бренд міста та створює рамкові 
умови для інвестицій і проектів. Не в ос-
танню чергу він спрямовується й на іно-
земних інвесторів. Місто представило 40 
проектів на загальну суму інвестицій 190 
млн. євро, які були реалізовані в Одесі за 
останні 4 роки. Подальші проекти знахо-
дяться на стадії планування. Учасник де-
легації фірма «Mugler AG» зробила пропо-
зицію щодо впровадження у місті проекту 
в сфері телекомунікацій. Крім того, пана 
Вугельмана було запрошено взяти участь 
у презентації регіону та міста в одній з ні-
мецьких федеральних земель у 2020 р.

Перед початком першого робочого дня 
учасники делегації зустрілися на ко-
лишній віллі родини князів Гагаріних, де 
сьогодні знаходяться почесні консуль-
ства Словацької республіки та Республі-
ки Корея в Одесі. За радянських часів 
вілла була віддана під лікарню. Екскур-
сію будівлею зробила особисто почесна 
консул Республіки Корея Дар’я Муза-
льова-Аенгевельт, під час якої особливу 
увагу привернула на себе комбінація 
елементів різних часів, які пережила бу-
дівля: сучасні компоненти, витвори ра-
дянського реалізму, а також артефакти 
з тих часів, коли князі Гагаріни ще самі 
жили на віллі.

Можна впевнено сказати, що це була не 
остання поїздка делегацій в Україну, яку 
організовують разом три партнери: НУФ, 
OAOEV і АНК Україна.
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У першому півріччі 2019 р. реальне 
зростання виробництва української хар-
чової промисловості, а також виробництва 
напоїв і тютюнових виробів склало 2,8%. Ці 
показники спричинені насамперед підви-
щенням виробництва рослинної олії. По-
зитивний вплив на харчову промисловість 
вчиняє також рекордний врожай 2018 р.

У 2018 р. загальні капітальні інвестиції 
в галузь склали 849 млн. доларів США у 
порівнянні з 675 млн. доларів США у 2017 
р. У першому кварталі тенденції зростан-
ня продовжилися. Капіталовкладення по-
більшали номінально на 43,2% та сягнули 
236 млн. доларів США.

Експорт продукції харчової промисло-
вості підвищився за перші п’ять місяців 
2019 р. номінально на 21,8% та склав 8,9 
млрд. доларів США. Основною причиною 
такого швидкого зростання послугувало 
збільшення експорту пшениці (+48%, або 
разом 4,1 млрд. доларів США), а також 
більшості інших груп продукції. Експорт 
товарів харчової промисловості (Розділ 
IV Гармонізованої системи опису та ко-
дування товарів) збільшився на 13,9% та 
склав 1,4 млрд. доларів США. Проте, як 
і раніше, залишаються великі можливості 
для підвищення доданої вартості агро-
промислової продукції.  

Бум виробників продукції 
птахівництва
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 
зросло за перші п’ять місяців 2019 р. на 
5,5%. В останні роки в Україні розви-

нулось потужне виробництво продукції 
птахівництва, а доходи від експорту під-
вищуються кожного року. Натомість у ско-
тарстві та свинарстві, переважна частина 
яких концентрується в невеликих сімей-
них господарствах, вже декілька років 
відзначається падіння.

За оцінками Асоціації свинарників 
України, падіння галузі свинарства про-
довжиться й в наступні роки, тому що 
невеликі неефективні господарства зачи-
няються. Одночасно зростає кількість ве-
ликих професійних виробників. Подібні 
тенденції спостерігаються й в молочному 
та м’ясному скотарстві.

Лідер галузі «Миронівський хлібопро-
дукт» (МХП, www.mhp.com.ua) з 2018 до 
2022 р.р. реалізує інвестиційну програму 
загальним обсягом понад 420 млн. дола-
рів США. Підприємство планує підвищити 
виробництво продукції птахівництва з 618 
000 тон до 840 000 тон. МХП проводить 
активну експансію за кордоном. У лютому 
2019 р. завершилася покупка словенсько-
го підприємства Perutnina  Ptuj.

Свої потужності розбудовують й інші 
виробники м’яса птиці. Група компаній 
«Дніпровська» (www.dneprovsky.com/uk) 
інвестує у модернізацію своїх птахоферм 
33,8 млн. доларів США. Проект підтри-
мується Європейським банком рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР), який надає 
фінансування обсягом 20 мільйонів євро. 
«Володимир-Волинська птахофабрика»  
(www.chebaturochka.ua) розпочала в квіт-
ні 2019 р. будівництво нової птахоферми 

на загальну суму 38 млн. євро, де плану-
ється запустити виробництво м’яса птиці 
без використання антибіотиків. 

Україна має й значних виробників яєць. 
Компанія «Ovostar» (www.ovostar.ua) пла-
нує у 2019 р. підвищити виробництво на 
14%, що складатиме 1,85 млрд. штук. 
Підприємство має також наміри побу-
дувати виробничі потужності в Латвії, де 
будівельні роботи мають розпочатися у 
другому півріччі 2019 р. До 2026 р. об-
сяг інвестицій повинен скласти 85 млн. 
євро. Плани розширення виробництва 
має також компанія «Avangardco» (www.
avangardco.ua/). Цей найбільший наразі 
виробник яєць в Європі хоче посісти дру-
гу сходинку у всьому світі.

Проекти в галузі свинарства охоплюють 
розширення свинокомплексу «Дан-Фарм 
Україна» в Житомирі до 25 000 голів та 
інвестиції компанії «Нива Переяславщи-
ни» (www.niva-group.com/uk), на які ЄБРР 
і Міжнародна фінансова корпорація на-
дають фінансування загальним обсягом 
25 млн. доларів США. Як повідомляє 
керівництво Львівської області, німецькі 
фірми «Поел Мастшвайне» та «Тірпродук-
ціон Алькерслебен» планують також вийти 
на ринок виробництва продуктів свинар-
ства. Виробник кормів «Кормотех» (www.
kormotech.com) має наміри відкрити в 
2019 р. фабрику в Литві.

Молочарство повинно 
підвищувати якість продукції 
Як повідомляє Асоціація виробників мо-
лока, виробництво молока в першому 
півріччі 2019 р. скоротилося на 3,4% та 
склало 4,8 млн. тон. При цьому більшого 
падіння зазнало виробництво на невели-
ких домашніх господарствах (-4,1% до 
3,4 млн. тон), ніж виробництво на профе-
сійних фермах (-1,5% до 1,4 млн. тон).

Позитивний вплив високого врожаю, зростання доходів від експорту та підвищення 
внутрішнього попиту на розвиток галузі. Фабіан Немітц

Українська харчова промисловість  
підвищує інвестиції
Київ (GTAI). У першому півріччі 2019 р. реальне зростання виробництва української харчової промисловості 
склало 2,8%. Основна увага інвесторів прикута, як і раніше, до виробництва харчової олії та продуктів 
птахівництва. 

Реальні зміни виробництва харчової продукції,  
напоїв і тютюнових виробів (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 Перше півріччя 2019 р.
2,5 -10,7 4,4 2,9 -1,5 2,8

Джерело: Державна служба статистики України (Держстат)
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В рамках Угоди про асоціацію з Європей-
ським Союзом (ЄС) Україна зобов’язалась 
впровадити відповідні стандарти якості. 
Отже, молоко ґатунку 2 фермери можуть 
постачати на молочні фабрики тільки до 
1 січня 2020 р. До 1 січня 2022 р. триває 
перехідний період, під час якого таке мо-
локо ще можна буде використовувати для 
виробництв кормів і казеїну. 

Задля забезпечення покращення стандар-
тів якості фермери повинні інвестувати в 
нову техніку. Великі шанси надає робота у 
сільськогосподарських кооперативах, які 
отримують державні субсидії. Крім того, 
подібні зміни мають сприяти виникненню 
сучасних молочних ферм. Група компаній 
«Епіцентр К» хоче розширити свою діяль-
ність у цій галузі.

«Молочний альянс» (www.milkalliance.com.
ua) планує на 2019 р. інвестиції у розмі-
рі бл. 8 млн. доларів США, у тому числі в 
очисне та пакувальне обладнання. Інші 
провідні виробники молочної продук-
ції: «Галичина» (www.galychyna.com.ua ), 
«Lactalis» (www.lactalis.com.ua), Люстдорф» 
(www.loostdorf.com), «Рошен» (www.roshen.
com, Вінницький молочний завод), «Вімм-
Білль Дан Україна» (дочірнє підприємство 
PepsiCo), «Терра Фуд» (www.terrafood.ua).

Інвестиції виробників 
харчової олії
Україна є найбільшим у світі виробником 
та експортером соняшникової олії. Завдяки 
високому врожаю в 2018 р. виробництво 
нерафінованої соняшникової олії зрос-
ло за перше півріччя 2019 р. на 13,9% та 
склало 2,9 млн. тон. Більша частина екс-
порту припадає на товари масового ви-
робництва, проте частка олії, що експорту-
ється в пляшках, залишається незначною.

Основними виробниками соняшникової 
та соєвої олії виступають «Кернел» (www.
kernel.ua), Bunge Ukraine (www.bunge.
com), «Дельта Вілмар» (www.deltawilmar.
com) та «Оліяр» (www.oliyar.com.ua). Крім 
того, в цій галузі працює низка інших 
виробників, у тому числі таких нишевих 
продуктів, як лляна та горіхова олія.

«Кернел» реалізує зараз широку інвести-
ційну програму. До 2021 р. лідер галу-
зі планує інвестувати 540 млн. доларів 
США, серед них 180 млн. доларів США 
в будівництво в Хмельницькій області 
нової фабрики з виробництва рослин-
ної олії потужністю в 1 мільйон тон. За 
проектування відповідає українське під-
приємство «Interprojekt GMBH» (www.
interprojekt.com.ua). Подальші 150 млн. 
доларів США планується вкласти в мо-
дернізацію існуючих виробничих потуж-
ностей. «Кернел» отримує підтримку від 
Європейського інвестиційного банку (EIB, 
кредит у розмірі 250 млн. доларів США). 
У лютому 2019 р. «Кернел» викупив частку 
в 5,85% у підприємстві «ViOil».

Компанії «Дельта Вілмар» та «Allseeds» 
(www.allseeds.com) інвестують в інфра-
структуру порту Південний та в розбудову 
виробництва рослинної олії. У травні 2019 р. 
«Дельта Вілмар» оголосила про наміри ви-
купу підприємства «Чумак» (www.chumak.
com, виробник соусів, кетчупу тощо) в ін-
вестиційної компанії «Dragon Capital».

Позитивний вплив 
зростання купівельної 
спроможності та обсягів 
експорту на виробництво 
кондитерських товарів 
За перші п’ять місяців 2019 р. виробни-
цтво кондитерських товарів зросло на 

14,5%. Підвищення реальних доходів 
населення, а також зростання експор-
ту мають позитивний вплив на розвиток 
галузі. До ста найбільших підприємств 
світу Міжнародного рейтингу конди-
терської промисловості потрапило два 
українських концерни, а саме «Roshen» 
(оборот за 2018 р.: 800 млн. доларів 
США, позиція 27; www.roshen.com) та 
«Конті» (оборот за 2017 р.: 473 млн. до-
ларів США, позиція 44, www.konti.com). 
Подальшим великим виробником кон-
дитерських товарів є «АВК» (оборот за 
2017 р.: 275 млн. доларів США, www.avk.
ua). На ринку з’явився й новий гравець 
– фірма «Львівська майстерня шоколаду» 
(www.chocolate.lviv.ua).

Навесні 2019 р. «Roshen» запустив в екс-
плуатацію бісквітну фабрику для виробів 
довгого зберігання в м. Бориспіль (Київ-
ська область). Наразі кількість персоналу 
на фабриці налічує 100 співробітників, 
проте в майбутньому вона повинна під-
вищитися до 1 100 співробітників. Повна 
потужність підприємства складає 20 000 
тон на рік. Таких обсягів виробництва 
планується досягнути в 2020 р.

Зниження обсягів 
виробництва цукру
Низькі світові ціни на цукор призвели до 
скорочення виробництва цукрового буря-
ку. За оцінками галузевої асоціації «Укр-
цукор», площі вирощування цієї культури 
знизилися у 2019 р. на одну четвертину 
до 250 000-210 000 гектарів. Через не-
сприятливі погодні умови падіння вироб-
ництва цукру за маркетинговий рік 2019-
2020 може скласти до 1,1-1,2 млн. тон у 
порівнянні з 1,82 млн. тон у попередньо-
му сезоні. Очікується також скорочення 
кількості цукрових заводів з 42 до 34.

Динаміка виробництва продукції харчової промисловості в Україні (млрд. доларів США)
2018 1) 2) січень-травень 2019 

р. 1) 2) Динаміка (%) 3)

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюну, у тому числі: 18,54 8,01 3,5

харчові продукти, у тому числі: 15,54 6,86 4,2

м’ясо та м’ясні продукти 2,76 1,18 5,5

харчова олія 4,88 2,20 12,8

молоко та молочні продукти 2,12 0,90 -4,2

хліб і хлібопекарні вироби 1,24 0,56 -5,9

цукор 0,56 0,16 -33,2

кондитерські вироби 0,78 0,32 14,5

Напої всіх видів 2,04 0,84 2,3
1) реалізована продукція; 2) перерахунок за середнім курсом валют Національного банку України: 2018 р. 1 долар США = 27,20 гривень (UAH); січень-травень 
201і р. 1 долар США = 27,02 UAH; 3) реальні зміни за січень-травень 2019 р. у порівнянні з періодом січень-травень 2018 р. на основі виробничих індексів (у %).

Джерело: Держстат, Розрахунки Germany Trade & Invest
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Виробники цукру вкладають інвестиції в 
модернізацію своїх виробничих потуж-
ностей. Частка цукру першої категорії 
якості складала у 2018 р. 49,2% (2015 
р.: 23,5%). Фірми часто використовують 
техніку німецького виробництва. Про-
відними виробниками галузі є «Астарта» 
(www.astartaholding.com), «Укрпромін-
вест-Агро» (www.upi-agro.com.ua) та «Ра-
дехівський цукор» (Pfeifer & Langen, www.
diamantsugar.com.ua). 

Скорочення виробництва 
хлібопекарної продукції 
Виробництво хліба та хлібопекарної про-
дукції скоротилося за перші п›ять місяців 
2019 р. на 5,9%. Підприємство «Хлібні 
інвестиції» (www.hlibinvest.com.ua) інвес-
тує 25 млн. євро в будівництво фабрики 
заморожених хлібопекарних виробів біля 
Києву. Перша фаза будівництва була здана 
в експлуатацію в листопаді 2018 р. Поло-
вина продукції призначена для експорту. 
Компанія «Кулиничі» (www.kulinichi.com) 
планує в 2019 р. запустити новий млин. 
Підприємство «Київхліб» (www.kyivkhlib.
ua) отримало на початку 2019 р. сертифі-
кат ISO 9001:2015. Група «OREXIM» планує 
інвестиції в модернізацію дочірнього під-
приємства «Миколаївський Комбінат Хлі-
бопродуктів» (www.mkhp.com.ua). 

Зростання попиту  
на мінеральну воду
Державна служба статистики України по-
відомляє, що в першому півріччі 2019 р. 
спостерігалося зростання майже у всіх 
сегментах виробництва безалкогольних 

напоїв, серед них мінеральної води (нега-
зованої: +20,9%; газованої: 10,6%), інших 
безалкогольних напоїв (+6,9%), а також 
соків: яблучного (+101,4%) та томатного 
(+3,8%). Скорочення зазнало лише ви-
робництво змішаних соків (-8,3%).

Споживання більшості напоїв на душу 
населення в Україні знаходиться ще на 
набагато нижчому рівні, ніж середні єв-
ропейські показники. Зростання попу-
лярності здорового способу життя, під-
вищення доходів та недостатня якість 
водопровідної води призводять до під-
вищення попиту на мінеральну воду. Лі-
дером цього сегменту є «Моршинська» 
(www.morshynska.ua). 

До основних виробників змішаних напо-
їв і соків належать «Coca-Cola», «PepsiCo 
Ukraine» (Сандора), «Вітмарк» (www.
vitmark.com) і «T.B.Fruit» (www.tbfruit.
com). Наприкінці 2018 р. компанія «Coca-
Cola» запустила в експлуатацію нову ви-
робничу лінію на своєму заводі в м. Бро-
вари. Загальний обсяг інвестиції склав 
10,5 млн. євро. Виробник соків «T.B.Fruit» 
у травні 2019 р. розпочав будівництво 
третього заводу в Польщі, розташованого 
в селі Бжостовець (Мазовецьке воєвод-
ство). Загальний обсяг  інвестицій скла-
дає 45 млн. євро. Будівництво заводу в 
Польщі було, вірогідно, спричинено об-
меженням квот ЄС на імпорт соку з Укра-
їни. Квоти безмитного ввезення були ви-
черпані вже в січні 2019 р. 

Електронні акцизні марки 
повинні обмежити чорний 

ринок алкогольних виробів
Державна служба статистики України по-
відомляє, що серед алкогольних напоїв у 
першому півріччі 2019 р. спостерігається 
падіння виробництва горілки (-12,7%) та 
пива (-0,2%). Проте збільшився випуск вин-
ного дистиляту (+5,7%) та лікерів (+11,5%). 
Значне підвищення акцизних зборів на 
міцні алкогольні напої, яке відбулося в ос-
танні роки, призвело до зростання чорного 
ринку алкогольних напоїв до 60%. Існують 
проблеми й з підробленням продукції.

Наразі подальшого підвищення акцизних 
зборів не передбачається. Проте Міністер-
ство економічного розвитку та торгівлі Укра-
їни виступає за підвищення мінімальних 
цін на алкоголь на 7-11%. Уряд хоче також 
подолати чорний ринок алкоголю впровад-
женням електронних акцизних марок.

Державне підприємство «Укрспирт» (www.
ukrspirt.com) у 2019-2023 р.р. реалізову-
ватиме інвестиційну програму на загальну 
суму понад 60 млн. доларів США. Кошти 
планується спрямувати на модернізацію 
заводів і розбудову виробництва етанолу 
для палива, у тому числі з метою експорту 
в ЄС. «Укрспирт» веде переговори про на-
дання кредитів з Китаєм і планує вийти на 
китайський ринок. На початку 2019 р. ЄБРР 
підвищило свою частку в капіталі підпри-
ємства «Перша приватна броварня» до 22%.

Подальшу інформацію про економічне 
положення, галузі, ділові практики, пра-
вові засади, митні правила та тендери в 
Україні можна отримати за посиланням 
www.gtai.de/ukraine

Контактні адреси
Назва Інтернет-адреса Зауваження
Союз птахівників України www.poultryukraine.com Асоціація виробників продукції птахівництва України

Асоціація «Свинарі України» www.asu.pigua.info Асоціація виробників продукції свинарства України

Національна асоціація молочників України 
«Укрмолпром» www.ukrmolprom.kiev.ua Національна асоціація виробників молока

Асоціація «Укроліяпром» www.ukroilprom.org.ua Асоціація виробників харчової олії

Асоціація українських виробників 
«Морозиво та заморожені продукти» www.auvm.com.ua

Асоціація українських виробників морозива та 
заморожених продуктів

Всеукраїнська асоціація пекарів www.auvm.com.ua Українська асоціація пекарів

Об’єднання підприємств хлібопекарної 
промисловості «Укрхлібпром» www.ukrhlibprom.org.ua

Асоціація виробників хліба та хлібопекарної продукції 
України

Асоціація «Укркондпром» www.ukrkondprom.com.ua
Асоціація виробників кондитерських товарів, харчових 
концентратів, крохмалю та меляси

«Укрцукор». Національна асоціація 
цукровиків України www.ukrsugar.com/uk Асоціація виробників цукру

Асоціація «Укрпиво» www.ukrpivo.com
Асоціація виробників пива, безалкогольних напоїв  
і мінеральної води

Союз виробників сокової продукції України www.svspu.org.ua Галузева асоціація виробників соків
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AHK-Treff
AHK-Treff – платформа для нетворкінгу 
членів AHK Ukraine, де можна розшири-
ти коло ділових контактів, взяти участь у 
нетворкінгку та в дискусіях на актуальні 
економічні теми. 

24 жовтня відбулася чергова зустріч 
представників фірм-членів Німецько-У-
країнської промислово-торговельної па-
лати. Цього разу увага зосередилися на 
темі інформаційних технологій і безпеки. 
Актуальність цієї теми для членів AHK 
Ukraine підкреслює нещодавне створення 
нової робочої групи IT & Cyber Security. 
Голова робочої групи Ольга Волошина 
коротко презентувала її цілі та завдання, 
а також окреслила майбутні плани та на-
прямки роботи.
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Тема/Організатор Дата Місце проведення

Засідання робочого комітету з питань будівельної галузі  
та енергоефективності
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

31 жовтня 2019
10.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання комітету з питань харчової промисловості  
та сільського господарства
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

5 листопада 2019
9.30 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочої групи з питань права
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

6 листопада 2019
09.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

ІІІ Щорічний український автомобільний форум
Strategy Council, Німецько-Українська промислово-торговельна 
палата 

7 листопада
8.30 – 17.30 год

Прем›єр Палац Київ
бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 

01024 Київ

Засідання робочої групи з питань кібербезпеки
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

7 листопада 2019
11.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Семінар Incoterms 2020
Німецько-Українська промислово-торговельна палата, 
Райффайзен Банк Аваль

11 листопада 2019
9.30-15.00 год

RADISSON BLU HOTEL
Ярославів Вал, 22 

01054 Київ

Виїзне засідання робочої группи з питань HR
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

15 листопада 2019
10.00 год

Київська область, Броварський район,  
с. Калинівка, вул. Ігорева, 2/1, 07443

Завод VEKA

Засідання комітету з питань податків та фінансової звітності
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

19 листопада 2019
10.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочого комітету з питань логістики і транспорту
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

19 листопада 2019
14.30 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочої групи з питань медіації
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

28 листопада 2019
09.30 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання комітету з  питань банківських та фінансових послуг
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

28 листопада 2019
16.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

AHK-Різдвяний концерт 2019
Німецько-Українська промислово-торговельна палата

5 грудня 2019
18.00 год

Національна філармонія України
Володимирський узвіз, 2 

01001 Київ 

Новорічний прийом у посольстві Німеччини в Україні
Німецько-Українська промислово-торговельна палата, 
Посольство ФРН в Україні

23 січня 2020
18.00 год

Посольство Німеччини в Україні
вул. Богдана Хмельницького, 25,  

02000 Київ

ВИХІДНІ ДАНІ

Видавець:
Німецько-

Українська 

промислово-

торговельна 

палата

Germany Trade 

& Invest (GTAI)

Контакти:
Юліанна Вельбовець
Зв'язки з громадськістю/робота 
з майбутніми членами палати
Німецько-українська 
промислово-торговельна палата
Вул. Пушкінська 34, 01004, Київ, Україна
E-Mail: info@ukraine.ahk.de
yulianna.velbovets@ukraine.ahk.de
Сайт: ukraine.ahk.de
Twitter: AHK_Ukraine
Facebook: www.facebook.com/ahk.ukraine/
Telefon: +38 044 481 3399, 234 5595, 234 5998
Telefax: +38 044 235 4234, 234 5977

Відмова від відповідальності:
Інформаційний бюлетень базується на 
інформації національних та іноземних 
інформаційних агенств та ЗМІ, а також 
на повідомленнях Німецько-Української 
промислово-торговельної палати та GTAI. 
Видавець не несе відповідальності за 
правильність, точність та актуальність 
пред’явленого змісту та авторизованих 
текстів Палати і GTAI. Тиражування, 
продаж чи розповсюдження 
інформаційного бюлетеня, також 
і часткове, без письмового погодження 
Німецько-Української промислово-
торговельної палати забороняються.

Події/заходи Палати в 2019
Актуальні заходи Ви знайдете на нашій офіційній сторінці www.ukraine.ahk.de/ua/home/


