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ВСТУП
Тенденції розвитку аграрного сектора Ми�

колаївської області свідчать про необхідність
підвищення конкурентоспроможності підпри�
ємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх рин�
ках. У той же час вигідне географічне розташу�
вання, сприятливі природні умови, існуючий ви�
робничий та зовнішньоекономічний досвід
праці, різноманітність форм власності аграрних
підприємств Миколаївської області зумовлю�
ють формування їх значного експортного по�
тенціалу. Саме тому ефективний розвиток екс�
порту можна назвати одним з провідних шляхів
формування конкурентних переваг сільськогос�
подарських підприємств регіону.

Проблеми, пов'язані з розвитком експорт�
них операцій, знайшли відображення у працях
таких вчених�дослідників: Багрової І.В., Була�
тової А.С., Бураковського І.Г., Гордієнко П.Л.,
Дегтярева О. І., Кандиби А.М., Макогона Ю.В.,
Новицького В.Є., Піддубного І.О., Покровсь�
кої В.В., Рибалкіна В.І., Рум'янцева А.П.

Питання необхідності та особливостей роз�
робки стратегії в зовнішньоекономічній діяль�
ності досліджували Кириченко В.О., Клівець
П.Г., Ковалевська А.В., Попова Т.Л. та інші.

Проте, все ж ряд питань залишаються не�
вирішеними до кінця. До них, насамперед,
відносяться проблеми формування стратегії
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У статті розглянуто погляди науковців на категорію експорту, встановлено основні аспекти
впливу експорту на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Запропоновано
основні стратегічні напрями розвитку експорту аграрних підприємств Миколаївського регіону.

In the article views of scientists on the category of export are considered, the main aspects of export's
influence on the competitiveness of agrarian enterprises are established. The basic strategic directions for
the development of export of agrarian enterprises are suggested.

ефективного розвитку експортних операцій в
аграрному секторі економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є з'ясування

місця експорту в аграрному секторі економіки
Миколаївської області, оцінка його ефектив�
ності та формулювання стратегічних напрямів
розвитку експорту аграрних підприємств регі�
ону.

У дослідженні використані такі методи, як:
монографічний; абстрактно�логічний; розра�
хунково�конструктивний; метод порівняння,
нормативний, економіко�математичний та гра�
фічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для того, щоб чітко з'ясувати механізм

впливу експорту сільськогосподарської про�
дукції на конкурентоспроможність аграрних
підприємств та сформулювати основні напря�
ми його ефективного розвитку, перш за все, не�
обхідно окреслити категорію експорту аграр�
ного підприємства.
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вивезенням або без вивезення цих товарів че�
рез митний кордон України, включаючи реекс�
порт товарів.

Відповідно до визначення А.П. Румянцевої
[2], експорт суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності — це продаж товарів іноземним су�
б'єктам зовнішньоекономічної діяльності та їх
переміщення через митний кордон країни
місцезнаходження експортера. Аналогічною є
думка А.Г. Загороднього та Г.Л.Вознюка [3], що
визначають експорт як продаж товарів чужо�
земним суб'єктам господарювання та вивезен�
ня товарів через митний кордон держави, вклю�
чаючи реекспорт товарів, крім передавання
майна суб'єктом зовнішньоекономічної діяль�
ності чужоземному суб'єктові господарюван�
ня за кордоном як натуральної частки участі у
формуванні статутного капіталу для спільної
господарської діяльності.

Відповідно до даних визначень, можна виз�
начити поняття експорту сільськогосподарсь�
ких підприємств як продаж аграрної продукції
іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності та переміщення її через митний кор�
дон країни місцезнаходження експортера.

Аграрними підприємствами застосовують�
ся два методи здійснення експорту: прямий та
непрямий. Прямий експорт передбачає поста�
чання товарів підприємствами безпосередньо
іноземному споживачеві, в той час як непрямий
експорт припускає продаж товарів через тор�
говельних посередників.

Непрямий екс�
порт аграрних
п і д п р и є м с т в
здійснюється таки�
ми методами, як:
експорт через по�
середників; біржо�
ва торгівля; аукці�
онна торгівля;
міжнародні торги
(тендери).

Прямі зв'язки
мають низку пере�
ваг: більш тісні
контакти з контра�
гентом; краще
знання кон'юнкту�
ри ринку; швидке
п р и с т о с у в а н н я
своїх виробничих
потужностей до
потреб покупця.
Проте і непрямий
експорт продов�

жує зберігати своє значення, що виявляється у
таких його перевагах: великий досвід, власна
мережа обслуговування, гарні зв'язки, знання
ринку й кон'юнктури [4].

Конкурентоспроможність підприємств аг�
рарного сектора на внутрішньому ринку вияв�
ляється у здатності забезпечувати продоволь�
чу безпеку держави, в той час як міжнародна
конкурентоспроможність аграрних підпри�
ємств передбачає, власне, здійснення ефектив�
ного експорту.

Експорт як засіб підвищення конкуренто�
спроможності аграрних підприємств передбачає
низку переваг для підприємств�експортерів та
аграрного сектора економіки регіону в цілому,
а саме:

— розширення ринку збуту продукції;
— отримання вищого прибутку порівняно з

реалізацією продукції на внутрішньому ринку;
— отримання валютної виручки для прид�

бання за кордоном необхідної техніки, облад�
нання;

— залучення вільних виробничих потужно�
стей або розширення поля своєї діяльності
(збільшення посівних площ, нарощення пого�
лів'я тварин) за рахунок тих галузей, продук�
ція яких має попит за кордоном;

— зменшення впливу сезонних коливань
попиту на продукцію;

— організація та підтримка виробництва на
рівні світових вимог за допомогою міжнарод�
них зв'язків, встановлених через експорт;
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 677,7 100,0 663,1 100,0 97,85 36,6 626,5 

Таблиця 1. Товарна структура експортно'імпортних операцій
сільськогосподарських підприємств Миколаївської області
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— сприяння структурній перебудові усьо�
го аграрного сектора економіки України за ра�
хунок високоефективного експорту [5, 6, 7].

Сукупність переваг, що отримують підпри�
ємства від здійснення експорту, дозволяє зро�
бити висновок про доцільність такого виду зов�
нішньоекономічної діяльності. Проте актуаль�
ним залишається питання ефективності екс�
портних операцій.

Для оцінки ефективності експорту аграрних
підприємств необхідно проаналізувати його
товарну й географічну структуру та обчислити
сальдо зовнішньої торгівлі.

Експорт аграрних підприємств регіону у
розрізі видів сільськогосподарської продукції
представлено у табл. 1.

Аналіз показників табл. 1 свідчить про те,
що товарна структура експорту та імпорту аг�
рарних підприємств регіону змінилась не сут�
тєво. Загальний обсяг експорту склав у 2009 р.
663,1 млн дол., що на 2,15% менше, ніж у попе�
редньому році. Основу експорту склала про�
дукція рослинництва (переважно зернові куль�
тури), питома вага якої становила у 2009 р.
99,5%. Майже у 28 разів зросли поставки за
кордон їстівних плодів та горіхів, у 1,5 рази —
експорт молочної продукції.

Разом з тим, на 35,84% зменшився вивіз на�
сіння олійних культур. Хоча загальне сальдо
зовнішньої торгівлі є позитивним (626,5 млн
дол.), що свідчить про конкурентоспро�
можність сільськогосподарської продукції на
зовнішніх ринках, такий показник формується
переважно за рахунок експорту зернових та
олійних культур. Від'ємне сальдо зовнішньої
торгівлі тваринницькою продукцію (�30,9 млн
дол.) свідчить про неконкурентоспроможність
її на світовому ринку, а наявність значних об�
сягів імпорту цієї продукції вказує на низьку
конкурентоспроможність підприємств і на
внутрішньому ринку.

Незважаючи на те, що зернові та олійні
культури забезпечують суттєву частку надхо�
джень валютної виручки до аграрного сектора
економіки регіону, така ситуація не є задовіль�
ною з наступних причин:

— обсяг виробництва продукції рослинниц�
тва значною мірою залежить від погодних умов,
а тому є нестабільним і непередбачуваним об�
сяг експорту;

— тенденції розвитку світового ринку зер�
на вказують на його насиченість, пов'язану зі
зростанням світового виробництва зерна, що
призводить до зниження експортних цін та па�
діння попиту на українське зерно як продук�
цію невисокої якості; так, середні експортні

ціни на ячмінь знизилися у 2009 р. на 47,1% (з
230 дол. до 122 дол. за тонну), на кукурудзу —
на 41,2% (з 234 дол. до 137 дол. за тонну), на
пшеницю — на 27,3% [8].

Тому, на нашу думку, окрім вирішення про�
блем забезпечення якості зернових культур та
пошуку нових ринків збуту, необхідно нарощу�
вати експортний потенціал тваринницької га�
лузі. Значна роль у виконанні цього завдання
належить створенню великих тваринницьких
комплексів, спроможних забезпечити необхі�
дну кількість поголів'я, рівень продуктивності
тварин та належну якість продукції. Крупно�
масштабність та сучасні технології виробниц�
тва сприятимуть зниженню собівартості про�
дукції тваринництва.

Розвиток галузі тваринництва у Мико�
лаївській області гальмується браком інвести�
ційних коштів. Експортна виручка, що є потуж�
ним джерелом фінансування, надходить пере�
важно до зернотрейдерів, а не виробників. Це
зумовлено, насамперед, роздрібненістю форм
господарювання, що не дає змоги господар�
ствам здійснювати експортні операції у необ�
хідних обсягів. Об'єднання виробників у коопе�
ративи, що є поширеним у розвинених країнах
світу [9], сприятиме полегшенню доступу на
зовнішні ринки.

Товарна структура експорту сільськогоспо�
дарської продукції відображає також перева�
гу в ній сировинних видів продукції, в той час
як ознакою ефективного експорту є домінуван�
ня в його структурі продукції з високим ступе�
нем переробки. Хоча переробка сільськогоспо�
дарської продукції є достатньо потужною га�
луззю, її роль у експорті недостатньо висока,
переважним чином, у зв'язку з невідповідністю
продукції міжнародним стандартам якості.

Аналіз експорту аграрної продукції за краї�
нами свідчить про розширення географії поста�
вок у 2009 р. порівняно з 2008 р., що є позитив�
ним зрушенням. Обсяги експорту зернових та
олійних культур за країнами світу представле�
но у табл. 2.

Так, у 2009 р. зернові культури експортува�
лися до 36 країн світу порівняно з 35 у 2008 р. і

   
  

 61,2 43,4 
 290,3 30,6 

 - 0,5 
 205,6 0,1 

  0,0 0,6 

Таблиця 2. Експорт зернових та олійних
культур аграрними підприємствами

Миколаївської області у 2009 р., млн дол.
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практично всі надійшли до країн далекого за�
рубіжжя. Зокрема, до країн Азії та Африки ви�
везено зернових на 290,3 млн дол. та 205,6 млн
дол. (або 52,1% та 36,9% відповідно), в євро�
пейські країни — на 61,2 млн дол., що стано�
вить 11% (рис.1). Найбільшими споживачами
зернової продукції стали Єгипет (18,2% річно�
го експорту зернових), Бангладеш (16,3%) Са�
удівська Аравія (12,6%), Іспанія (10,3%),
Сірійська Арабська Республіка (8,7%), Туніс
(5,2%) та Йорданія (4,9%).

Насіння та плоди олійних рослин у 2009 р.
експортувалися до 27 країн світу (у 2008р. —
до 20 країн). До країн Європи спрямовано 57,7%
річних поставок, країн Азії — 40,7%, країн
Америки — 0,6%, країн Африки — 0,2%. Краї�
ни СНД отримали 0,8% поставок (рис.2). Голов�
ними споживачами цього виду сільгосппро�
дукції стали Туреччина (26,7%), Нідерланди
(22,6%), Франція (10,9%), Об'єднані Арабські
Емірати (9,5%), Бельгія (9,4%), Іспанія (7,8%) та
Італія (3%).

Аграрні підприємства Миколаївської об�
ласті з метою ефективного розвитку експорту
аграрної продукції доцільно розвивати вироб�
ництво екологічно чистої сільськогосподарської
продукції без застосування мінеральних добрив
і пестицидів, оскільки остання має великий по�
пит в світі і відповідно високий рівень цін.

Товарна номенклатура імпортних продо�
вольчих потреб країн Середнього Сходу знач�
ною мірою співпадає із структурою експорту
агровиробників Миколаївщини, крім того,
сільськогосподарські товари в цілому конку�
рентоспроможні в даному регіоні. Налаго�
дження взаємовигідних торгово�економічних
стосунків з Туреччиною, Ізраїлем, Іраном,
Єгиптом та іншими державами сприятиме роз�
ширенню ринку збуту аграрної продукції
підприємств Миколаївської області. Основна
проблема експортно�імпортних операцій,
об'єктом яких є молочна продукція, в дослід�
жуваному регіоні пов'язана із здачею молока
та справедливою ціною на нього.

Продукція тваринницької галузі не відзна�
чається високою якістю. Тому основними за�
ходами в цій ситуації мають стати забезпечен�
ня повного санітарного контролю за якістю
останньої на рівні досліджуваного регіону.
Пропонується розробити спочатку національні
стандарти на сировину, вивчивши і регламен�
тувавши при цьому вміст у ній білків, жирів,
вологи, фосфору тощо, а потім адаптувати їх
до міжнародних. Як варіант створення ефек�
тивної системи сертифікації аграрної про�
дукції можна рекомендувати створення регіо�

нальної інспекції з якості аграрних експортних
товарів в Миколаївській області.

Шляхом виходу з цієї ситуації та з метою
підвищення експортних можливостей молока
та молочної продукції слід створити об'єднан�
ня розрізнених виробників — кооперативи.
Витрати на утримання та обслуговування ос�
танніх оплачуватимуться спільно всіма госпо�
дарями корів, що зведе їх до мінімуму, а виго�
да буде очевидною.

Найбільш перспективним для експорту про�
дуктів аграрного сектора економіки Миколаївсь�
кої області, згідно наших досліджень, є мед.
Світовий попит на даний вид агропродовольчого
товару не задоволений, і досліджений регіон
може зайняти свою "нішу" на світовому ринку.
Так, найбільшими імпортерами меду у світі вис�
тупають європейські країни, зокрема Німеччина,
яка купує щороку до 90 тис. т, Франція і Вели�
кобританія імпортують 15 та 23 тис. т відповідно.
Значна частка світового імпорту припадає на
США та Японію — близько 24 і 10% відповідно.

У галузі рослинництва основним напрямом
підвищення конкурентоспроможності про�
дукції є підвищення її якості за рахунок фор�
мування високоякісної насіннєвої бази. Саме
висока культура вирощування та підбір висо�
коврожайних гібридів забезпечують з року в
рік відмінні врожаї та найнижчу собівартість
вирощеної продукції. Для цього ми пропонує�
мо аграрним підприємствам Миколаївської
області співпрацювати з провідними фірмами,
котрі спеціалізуються на даному питанні.

Розвиток експортно�імпортних операцій
неможливий без урахування факторів мікросе�
редовища підприємства (структура управління,
посередники (біржі, торгові дома), агросервісні
підприємства,фінансово�кредитні установи
тощо). З метою формування дієвих складових
останнього нами пропонується внести зміни в
організаційну структуру (створити експортний
відділ,відділ зовнішньоекономічних зв'язків,
зовнішньоторгову фірму), прискорити оборот
аграрної продукції через створення торгових
домів, відкрити державні МТС, звернути увагу
на підготовку кадрів для аграрних підприємств,
ведення переговорів з іноземними партнерами
та мінімізацію ризиків при укладанні зовнішнь�
оторговельних контрактів.

Окрім аграрних підприємств як безпосе�
редніх суб'єктів здійснення експортних опе�
рацій, вагому роль у ефективному розвитку
експорту підприємств регіону відіграють дер�
жава та місцеві органи влади. На нашу думку,
лише системні заходи, реалізовані шляхом ви�
конання завдань операційного і стратегічного
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рівнів, забезпечать створення сприятливого
середовища для експортерів сільськогоспо�
дарської продукції регіону, що, в свою чергу,
призведе до підвищення їх конкурентоспро�
можності.

Надання peгioнaм певних повноважень у
зовнiшньоекономiчних зв'язках може стати одним
iз елементiв стратегiчної моделi розширення
зовнiшньоекономiчних вiдносин. Адже розбудо�
ва спрощеної i раціональної системи зовнiшньої
торгiвлi, стимулювання екснортних операцiй (з
урахуванням потреб нацiонального споживання i
пiдвищення ефективностi застосування iноземних
iнвестицiй) повиннi спонукати до стабiлiзaцї
вiдродження нацiональної економіки.

Стан i подальший розвиток зовнiшньо�
економiчної дiяльностi perioнів на теперiшнiй
час залежить не тiльки вiд об'єктивних факто�
рiв, зумовлених станом їх економiки, а й вiд
рiвня органiзацiї роботи в цiй сферi. Тому
координацiя такої дiялыюстi повинна поклада�
тися на органи мiсцевого самоврядування. Ве�
ликого значення набуває робота з керiвниками
пiдприємств з питань оновлення асортименту
виробiв для максимального задоволення вiт�
чизняних споживачiв, зменшення випуску
товтів iз давальницької сировини iнофiрм, за�
вантаження переробних потужностей вiтчиз�
няною сировиною та пiдприємницьких струк�
тур України, якi мають кошти для її закупiвлi.

Необхiдним є повне розкриття експортних
потенцiалiв кожного perioну. Це потребує:

— надання мiсцевим експортерам безкош�
товних консультацiйних послуг;

— створення програм залучення iноземних
капiталiв;

— рекламно�iнформацiйного забезпечення
ЗЕД;

— проведення семiнарiв, конференцiй з
проблем регiонального експорту;

— здiйснення програм цiлеспрямованого
сприяння розвитку тих галузей народногоспо�
дарського комплексу perioну, що мають
найбiльший експортний потенцiал;

— розробки зовнiшньоторговельними уста�
новами програм з визначення найбiльш перс�
пективних ринкiв збуту мiсцевої продукцiї та
послуг;

— сприяння створенню акцiонерних това�
риств для органiзацiї зарубіжної торгiвлi, що
спрощує їх засновникам вихiд на свiтовий ри�
нок та зменшує відповідні витрати.

Керiвництво perioнів повинно вважати екс�
порт прiоритетним напрямом дiяльностi роз�
витку, активно пiдтримувати експортнi праг�
нення пiдприємств. Все це сприятиме освоєн�

ню нових ринкiв збуту та активiзацiї зовнішнь�
оекономічної дяльності в цiлому.

ВИСНОВКИ
Пріоритетним напрямом зовнішньої

торгівлі області має стати подальше поглиблен�
ня торговельних відносин з країнами ЄС, де
визначальним завданням є нарощування об�
сягів реалізації готових виробів. А саме: зерна,
насіння соняшнику, молокопродуктів, меду,
цукру. Для забезпечення останнього, на нашу
думку, необхідно:

— сприяти залученню іноземних інвесторів;
— сприяти технічному і технологічному пе�

реоснащенню потужностей для виробництва
експортної продукції;

— закріпитись на традиційних та освоєння
нових ринків збуту;

— активізувати міжрегіональне співробіт�
ництво;

 — впровадити в практику найбільш ефективні
форми співпраці із зарубіжними країнами.
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