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Активне включення агропромислового комп-
лексу України у світове господарство, залу-
чення до вирішення продовольчих проблем 
інших регіонів та окремих країн не повинні 
негативно впливати на забезпечення продо-
вольством нашої країни. Розглянуто основні 
теоретикометодологічні підходи до фор-
мування стратегії діяльності підприємств 
агропродовольчої сфери, орієнтованої на 
зростання конкурентоспроможності про-
дукції на світових ринках на базисній основі 
оцінки динаміки та структури експортно
імпортних операцій. Визначено основні зако-
нодавчо визначені принципи зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Проаналізовано динаміку 
структури експорту продукції агропродо-
вольчої сфери в 2010–2018 рр. Показано 
динаміку структури імпорту продукції агро-
продовольчої сфери в 2010–2018 рр. Дове-
дено, що процеси здійснення експортно
імпортних операцій тісно взаємопов’язані, 
у результаті чого відбувається підвищення 
результативності багатьох фінансово
економічних показників. Для підвищення 
експортноімпортного потенціалу України 
необхідно розробити загальнонаціональну 
програму розвитку експортноімпортних 
операцій агропродовольчого сектору, яка 
б значно стимулювала ці процеси.
ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність регіону, експорт, імпорт, динаміка, 
регіональні зовнішньоекономічні відносини, 
зовнішньоекономічні зв’язки регіону, геогра-
фічна структура.

Активное включение агропромышленного 
комплекса Украины в мировое хозяйство, 
привлечение к решению продовольствен-
ных проблем других регионов и отдельных 
стран не должны негативно влиять на обе-
спечение продовольствием нашей страны. 
Рассмотрены основные теоретикомето-
дологические подходы к формированию 
стратегии деятельности предприятий 
агропродовольственной сферы, ориенти-
рованной на рост конкурентоспособности 
продукции на мировых рынках на базисной 
основе оценки динамики и структуры экс-
портноимпортных операций. Определены 
основные законодательные принципы внеш-
неэкономической деятельности. Проана-
лизирована динамика структуры экспорта 
продукции агропродовольственной сферы 
в 2010–2018 гг. Показана динамика струк-
туры импорта продукции агропродоволь-
ственной сферы в 2010–2018 гг. Доказано, 
что процессы осуществления экспортно
импортных операций тесно взаимосвязаны, 
в результате чего происходит повышение 
результативности многих финансовоэко-
номических показателей. Определены фак-
торы низкой конкурентоспособности про-
дукции агропромышленной сферы, в том 
числе по ценовым параметрам.
ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность региона, экспорт, импорт, 
динамика, региональные внешнеэкономи-
ческие отношения, внешнеэкономические 
связи региона, географическая структура.

ПерсПективи ЗовніШньоекономічноГо вектору роЗвитку 
аГроПродовольчоГо сектору ПричорноморськоГо реГіону

PROSPECTS OF FOREIGN ECONOMIC VECTOR  
FOR AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION

Постановка проблеми. Активне включення 
агропромислового комплексу України у світове 
господарство, залучення до вирішення продо-
вольчих проблем інших регіонів та окремих країн 
не повинні негативно впливати на забезпечення 
продовольством нашої країни, призводити до 
погіршення здоров’я населення через нестачу 

необхідних та якісних здорових харчових продук-
тів, не повинні піддавати небезпеці екологічний 
стан довкілля через застосування інтенсивних 
або ж навіть шкідливих засобів вирощування 
та захисту рослин тощо. Таким чином, зроста-
юча лібералізація зовнішніх торговельних відно-
син потребує формування виваженої відповідної 

Active inclusion of agroindustrial complex of Ukraine in the world economy, involvement in solving food problems of other regions and individual countries 
should not adversely affect the provision of food in our country, should not lead to deterioration of public health due to lack of necessary and quality, healthy 
food, should jeopardize the environmental condition of the environment through the use of intensive or even harmful means of cultivation and protection of 
plants, etc. Thus, the increasing liberalization of foreign trade relations requires the formation of a prudent policy aimed at increasing export volumes and 
structure on the one hand and protecting the domestic producer through active protectionist measures within the framework of commitments and signed 
agreements. The purpose of the article. Consideration of the basic theoretical and methodological approaches to the formation of the strategy of activity of 
agrofood enterprises, focused on increasing the competitiveness of products in world markets on the basis of an assessment of the dynamics and struc-
ture of exportimport operations. The main legislatively determined principles of foreign economic activity are defined. The dynamics of export structure 
of agrofood products in 20102018 is analyzed. The dynamics of the structure of imports of agricultural products in 20102018 is shown. It is proved that 
the processes of exportimport operations are closely interrelated, resulting in many financial and economic indicators being improved. The mechanism 
of state support and regulation of domestic producers, including through the support of export operations, which should include the use of various forms, 
methods and methods of legal and economic nature. The factors of low competitiveness of agroindustrial products production, in particular in terms of price 
parameters, were determined. It is proposed that in order to increase the exportimport potential of Ukraine, it is necessary to develop a national program 
of development of exportimport operations of the agrofood sector, which would significantly stimulate these processes.
Key words: foreign economic activity of the region, export, import, dynamics, regional foreign economic relations, foreign economic relations of the region, 
geographical structure.
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політики, спрямованої, з одного боку, на зростання 
обсягів та структури експорту, з іншого – на захист 
вітчизняного виробника за допомогою активних 
протекціоністських заходів у рамках прийнятих на 
себе зобов’язань та підписаних домовленостей, 
адже лібералізація торгівлі може призвести і до 
від’ємного ефекту: збільшення потоків імпортних 
товарів за низькими цінами спроможне нанести 
непоправну шкоду вітчизняному бізнесу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розроблення та реалізації сучасних 
стратегій розвитку фірм, компаній переробних галу-
зей АПК широко аналізуються в наукових роботах 
вітчизняних та іноземних економістів. Серед най-
більш значних робіт – статті О. Амонії, В. Андрій-
чука, О. Бородіної, П. Гайдуцького, В. Геєця, 
Р. Зубкова, С. Кваші, Л. Михайлової, Т. Осташко, 
Б. Пасхавера, О. Павлова, П. Саблука, С. Соко-
ленко Р. Скупського та ін. Разом із тим варто про-
вести аналіз перспектив зовнішньоекономічного 
вектору розвитку агропродовольчого сектору.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розгляд основних теоретико-методологічних під-
ходів до формування стратегії діяльності підпри-
ємств агропродовольчої сфери, орієнтованої на 
зростання конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках, на базисній основі оцінки дина-
міки та структури експортно-імпортних операцій.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних 

напрямів господарської діяльності вітчизняних під-
приємств, вона реалізується значною мірою за меж-
ами України через експортні та імпортні операції, між-
народну виробничу та науково-технічну інтеграцію та 
кооперацію. Серед основних законодавчо визначе-
них принципів ЗЕД передусім слід назвати такі:

– організація міжнародного обміну результа-
тами праці та природними ресурсами в їх вартісній 
та матеріальній формах;

– оцінка споживчої вартості продукції на між-
народному ринку проводиться згідно з принципом 
міжнародного розподілу праці;

– організація міжнародного грошового обігу [5].
За продукцією тваринного походження про-

тягом 2010–2018 рр. ми можемо побачити змен-
шення питомої ваги в загальному обсязі експорту 
(з 7,76% до 6,5%).

За продукцією рослинного походження протя-
гом 2010–2018 рр. спостерігається зростання пито-
мої ваги в загальному обсязі експорту (із 40,02% 
до 53,12%). Максимальна питома вага становила 
в 2015 р. 54,74%.

За оліями та жирами спостерігається незначне 
зменшення – з 26,34% до 24,16%. Максимальна 
питома вага становила 20,60% у 2013 р.

По готових харчових продуктах ми можемо спо-
стерігати значне зниження питомої ваги – з 25,88% 
у 2010 р. до 16,22% у 2018 р.

Динаміку структури експорту продукції АПК 
зображено на рис. 1.
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рис. 1. динаміка структури експорту продукції аПк у 2010–2018 рр.
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Проаналізуємо структуру імпорту. За продукцією 
тваринного походження протягом 2010–2013 рр. 
спостерігається поступове зростання питомої ваги 
в загальному обсязі імпорту (з 21,55% до 23,12%). 
Із 2014 р. спостерігається зменшення питомої ваги 
в загальному обсязі імпорту, до 16,1% у 2016 р., 
а в 2017–2018 рр. питома вага незначно збільши-
лася, до 18,16%.

За продукцією рослинного походження на 
протязі 2010–2018 рр. спостерігається посту-
пове зростання питомої ваги в загальному обсязі 
імпорту (з 27,14% до 30,25%). Найбільша питома 
вага становила в 2014 р. – 33,53%.

За оліями та жирами спостерігається невелике 
зменшення – із 7,84% до 5,29%. Найменша питома 
вага становила 4,93% у 2013 р.

За готовими харчовими продуктами теж спо-
стерігається незначне збільшення – із 43,47% 
у 2010 р. до 46,30% у 2018 р. Проте найменша 
питома вага спостерігається в 2013 р. – 39,33%.

Динаміку структури імпорту зображено на рис. 2.
Але далеко не будь-яке підприємство має 

достатню можливість для виходу на зовнішній 
ринок. Для цього потрібні спеціальні умови та 
належна мотивація.

На сучасному етапі розвитку економіки нашої 
країни у багатьох підприємств харчової промис-
ловості немає можливості забезпечити виконання 
тих умов виходу на зовнішні ринки, що пов’язані 
з організаційними та техніко-технологічними, які 
істотно впливають на рівень якості продукції, яка 
виробляється.

Виконання даних умов та окремих стимулюю-
чих функцій ЗЕД може призвести до виникнення 
істотних конкурентних переваг у міжнародному 
розподілі праці, збільшенні темпів економічного 
розвитку та вирівнювання витрат виробництва на 
одиницю виробництва продукції як на вітчизняних, 
так і на іноземних підприємствах.

Процеси здійснення експортно-імпортних опе-
рацій тісно взаємопов’язані, у результаті чого від-
бувається підвищення результативності багатьох 
фінансово-економічних показників, рентабель-
ності та прибутковості; окрім того, зростає рівень 
забезпечення підприємства валютними коштами, 
а це, своєю чергою, дає можливість для подаль-
шого розвитку за рахунок закупівлі сучасних тех-
нологій і новітньої техніки у іноземних партнерів.

Окрім того, участь в експортно-імпортних опе-
раціях надає можливість для перегляду структури 
та асортименту експорту виробленої продукції 
в бік товарної її форми замість матеріалів та сиро-
вини. Але без істотної державної підтримки вітчиз-
няних аграріїв виконання цих намірів неможливе. 
Механізм державної підтримки та регулювання 
вітчизняних виробників, у тому числі й через під-
тримку експортних операцій, має включати засто-
сування різноманітних форм, способів і методів 
правового та економічного характеру. Державі 
у цьому разі слід виступати гарантом інвестицій-
ної безпеки, соціально-економічної стабільності 
для іноземних та вітчизняних інвесторів.

Для того щоб вибрати конкретні вектори розви-
тку ЗЕД, слід спочатку визначити й проаналізувати 
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рис. 2. динаміка структури імпорту продукції аПк у 2010–2018 рр.
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стан експортно-імпортних операцій за окремими 
географічними напрямами та об’єктами, оцінити 
місткість окремих міжнародних ринків та ступінь 
конкуренції на них, дослідити сегмент ринку, що 
займає виділений вид продукції [4].

Але недостатньо глибоке вивчення особли-
востей зовнішнього середовища, оцінка місткості 
ринку країни, особливостей законодавства із 
зовнішньої торгівлі, а також окремих рис діяльності 
іноземних партнерів, з якими були підписані угоди, 
можуть призвести до ризиків великих фінансових 
та матеріальних утрат. З іншого боку, своєчасне 
та повне отримання інформації про стан ЗЕД дає 
широкі можливості окремому підприємству для 
прийняття ефективного стратегічного рішення про 
подальший її розвиток.

Постійний розвиток експортних потужностей є 
головною умовою результативної роботи компанії 
в динамічному середовищі сучасного ринку. Під-
ходи до аналізу експортного потенціалу відобра-
жають різні рівні: держави, регіону, галузі, підпри-
ємства [1]. Ми розглядаємо експортний потенціал 
на рівні підприємств, які безпосередньо створюють 
матеріальні блага і надають послуги. На всіх інших 
рівнях створюються умови для ефективного про-
цесу експортних операцій. Слід звернути увагу на 
експортний потенціал безпосередньо підприємств 
та їх можливість випускати конкурентоздатну про-
дукцію [2]. Із погляду розвитку агропродовольчого 
комплексу ми розглядаємо підприємства харчової 
промисловості, які 80% сировини для виготов-
лення власної продукції отримують від сільсько-
господарських підприємств. Якість виготовленої 
продукції харчової промисловості напряму зале-
жить від якості отриманої сировини. Тобто необ-
хідна особлива взаємозацікавленість у кінцевому 
результаті створення конкурентоздатної продукції 
та можливості її експортувати.

Для цього необхідно впроваджувати новітню 
техніку і технології виробництва. Зовнішній ринок 
потребує інноваційних рішень у розвитку агропро-
довольчого комплексу. Разом із тим в умовах гло-
балізації зовнішньоекономічних відносин важливо, 
щоб країни були спроможні до правового регулю-
вання зовнішніх відносин із погляду захисту влас-
них виробників.

Україна як аграрно-індустріальна держава пови-
нна визначити пріоритетні галузі, які суттєво впли-
ватимуть на її конкурентоспроможність. Прагнучі 
реалізувати геополітичні переваги національної 
економіки, Україна підвищує увагу до потенціалу 
вітчизняного агропромислового комплексу, який 
може і повинен стати джерелом виходу України на 
новий рівень розв’язання питань розвитку націо-
нальної економіки та підвищення її конкурентоспро-
можності. Відродження національної економіки 
потрібно починати з агропромислового комплексу, 
адже тут – джерело внутрішніх накопичень [7].

Разом із тим низька конкурентоспроможність 
продукції агропромислової сфери, зокрема й за ціно-
вими параметрами, зумовлена кількома чинниками:

– високою трудомісткістю;
– недостатнім рівнем технічної забезпеченості 

і механізації переробних галузей;
– недостатньою якістю та високою вартістю 

сировинних і матеріальних ресурсів для виробни-
цтва експортної продукції, що значно підвищує її 
собівартість.

Також недостатня мотивація у виробництві 
експортної продукції зумовлена різними органі-
заційно-економічними, бюрократичними, політич-
ними чинниками [4].

Для підвищення експортно-імпортного потен-
ціалу України необхідно розробити загальнонаці-
ональну програму розвитку експортно-імпортних 
операцій агропродовольчого сектору, яка б значно 
стимулювала ці процеси.

Проте вже першим кроком для цієї програми 
стало прийняття в 2017 р. Експортної стратегії 
України до 2021 р., затвердженої Кабінетом Міні-
стрів України, основними цілями якої буде дивер-
сифікація експорту шляхом підвищення конкурен-
тоздатності малого і середнього бізнесу [3].

Цей документ включає три складники:
– дорожню карту стратегічного розвитку тор-

гівлі і відповідний план дій;
– секторальні та крос-секторальні стратегії;
– синхронізацію всіх стратегій в одному документі.
У рамках Експортної стратегії було затвер-

джено перелік нових перспективних ринків, які 
зможуть замінити традиційні експортні ринки, 
доступ до яких ускладнено через політичну ситу-
ацію. Зокрема, було визначено топ-20 ринків, які 
за умови вибору правильних форм та інструмен-
тів роботи з ними здатні показати досить швидкі 
результати [1].

Також стратегія передбачає визначення най-
більш перспективних ринків експорту продукції, на 
які буде спрямовано першочергові заходи уряду, 
а також пріоритетні галузі: харчова, інформаційні 
технології, машинобудівна, аерокосмічна, а також 
«креативні» галузі.

Для реалізації стратегії планується створення 
експортно-кредитного агентства, а також інституту 
торговельних і аграрних аташе в ключових регіо-
нах для зовнішньоекономічної діяльності.

Так, уже сьогодні 278 підприємств мають право 
експорту агропродовольчої продукції на ринки 
ЄС, усього планується організувати відносини 
із 75 країнами світу. Однак необхідно для цього 
впровадити понад 50 законодавчих, організацій-
них, освітніх та інноваційних завдань [3].

Реалізація визначеної експортної стратегії розви-
тку України, у тому числі агропродовольчої сфери, 
потребує нових підходів, які повинні спиратися на 
інтенсивність, інвестиційність та інноваційність.
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висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що експортна 
стратегія розвитку підприємств може ефективно 
функціонувати і розвиватися в Україні у разі фор-
мування певних мотиваційних, економічних, орга-
нізаційних, правових та соціальних умов, які дають 
однакову можливість вести експортно-імпортні 
операції малому, середньому і великому бізнесу. 
Це – механізми державної фінансової підтримки, 
податкової, інформаційно-консультативної, марке-
тингової та інших видів підтримки, у тому числі й 
дипломатичної.
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