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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемним аспектом в розвитку вітчизня�

ного АПК є здійснення країною�агресором
Російською Федерацією процесу лобіювання
для відтермінування угоди України з країнами
Європейського Союзу щодо створення Зони
вільної торгівлі.

Важливою умовою при цьому для України
є здійснення поступального розвитку нашою
державою для розв'язання і вирішення всіх по�
ставлених перед нею проблем і задач, які б
сприяли швидшому адаптуванню вітчизняного
АПК до сучасних вимог на світовому ринку.

Перед вітчизняним АПК постає важлива
проблема щодо здійснення переорієнтації су�
часного виробництва і переробки агропродо�
вольчої продукції на ринки ЄС в умовах підви�
щення вимог до вітчизняного агропродоволь�
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чого виробництва для національних товарови�
робників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Безліч питань, які пов'язані з розвитком та
зовнішньоторговельних відносин АПК Украї�
ни з основними країнами�партнерами, стало
об'єктом вивчення багатьох вітчизняних нау�
ковців. Дослідженням даної тематики знайш�
ло своє відображення у працях: В.І. Губенка [1],
С.М. Кваші [2], В. І. Губенка [1], А.М. Кандиби
[3], О.Ф. Луки [4], Т.О. Осташка, В. Е. Лір та
І.В. Кобута [5], В.К. Олефір, О.С. Биконя, О.М. Бо�
родіної, І.В. Прокопи, О.В. Шубравської [7] та
ряді публікацій інших дослідників.

Разом з тим, детального і системного нау�
кового аналізу потребують питання щодо роз�
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витку зовнішньоторговельних відносин Украї�
ни з основними країнами партнерами, аналізу
зміни торгівельної орієнтації України в торгівлі
продукцією АПК з країнами світу та аналізу
імпорту продукції АПК до країн ЄС й питомої
ваги вітчизняного імпорту до даних країн, що і
є об'єктом даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз основних зовнішньо�

торговельних операцій продовольчої продукції
вітчизняного АПК країнами�партнерами Ук�
раїни. Відповідно в недалекому майбутньому це
відповідно дасть можливість нашій державі
формувати конкурентоспроможний ринок, ек�
спорт, орієнтований на країни Європейського
Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція українського ринку експор�

тується в різні країни світу і це є одним з пози�
тивів піднесення економічного розвитку дер�
жави (табл. 1).

У таблиці 1 нами подано в поступовому зро�
станні частки вказаної продукції по переліче�
них країнах. Так, на перше місце за досліджу�
ваний період входить Російська Федерація —
(11%), друге — Єгипет (9%), третє — Індія (6%),
четверте — Іспанія (5%), п'яте — Нідерланди
(4%).

Перелік країн, куди здійснюється експорт
Україною продовольчої продукції можна про�
довжити, але питома вага його значно менша,
а тому нами подано в таблиці 1 тільки їх сумар�
на частка.

Все це говорить про те, що експортована
продукція є важливими продуктами споживан�
ня для різних країн світу, які знаходяться в
різних кліматичних умовах і в різних точках
нашої планети. Така географічна експортна
ситуація для України є вигідною і в перспективі
дозволить не тільки стабілізувати торгівельні
зв'язки, але й за певних внутрішніх умов їх роз�
ширювати.

Україна в останні роки експортує в значно�
му обсязі агропродовольчу продукцію і скла�
дає значну частку грошових доходів від її реа�
лізації (таблиця 2).

У розрізі окремих видів продукції, як бачи�
мо з таблиці 2, займає експорт зерна кукуруд�
зи (23%), пшениці (11%), соняшникової олії
(19%) і решта — це інші види олійних культур
(7%) та протеїнові (5%). Так, разом всі ці види
культур становлять 65% грошової виручки від
реалізації агропродовольчих культур.

У зв'язку з цим, розрахунки таблиці 2 пере�
конливо свідчать про необхідність нарощуван�
ня виробництва по вищевказаних культурах, бо
на зовнішньому ринку попит на них високий, а
можливість виробництва цієї продукції в Ук�
раїні очевидний і навіть є резерви росту в перс�
пективі щодо збільшення обсягів її експорту,
то не має сумнівів у тому, що величина експор�
ту буде мати щорічний приріст.

Це дозволить Україні посилювати економі�
чний ріст і розвиток, а також стане головним
чинником зростання матеріального добробуту
і культурного рівня населення України.

Важливу роль в торгівельний орієнтації для
України має частка та місце імпорту і експорту
вітчизняної продукції на зовнішньому ринку.

Аналізуючи експорт вітчизняних продукції
за межі України, нами встановлено, що най�
більша частка нашої продукції продається в Ро�
сійську Федерацію — 23,8% від загального об�
сягу (табл. 3).

Серед перелічених країн, куди проводить�
ся експорт української продукції, Російська
Федерація займає перше місце, як в 2001 році,
так і в 2013 році, друге місце в 2011 році займа�
ла Іспанія, а вже в 2013 році — четверте місце,
Індія в 2001 році — восьме місце, а в 2013 році
— третє місце.

Отже, крім Іспанії, місце вказаних країн в
експорті піднялось на декілька пунктів і це є
оправданим в підвищенні рейтингу України
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Таблиця 1. Основні країни*партнери України
у зовнішньоторговельних операціях

продукцією АПК у 2013 році, %

Джерело: складено за даними [8].

Таблиця 2. Частка експортної виручки
в Україні від реалізації агропродовольчої

продукції у 2013 році, %

Джерело: складено за даними [8].
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щодо експортування своєї продукції на зовні�
шньому ринку. Якщо ж розглядати процес
імпорту в Україну продукції з інших країн, то
перше місце знову ж таки належить Російській
Федерації, друге — Німеччині, третє — Туреч�
чині і тільки Бразилія з третього місця займає
в звітному періоді сьоме, а Нідерланди — де�
сяте. Майже без змін за досліджуваний період
здійснюється імпорт продукції із США та Нор�
вегії.

Таким чином, як експорт, так і імпорт віт�
чизняної продукції з України має певні зрушен�
ня в динаміці щодо частки її як продажу, так і
закупівлі. Щодо зміни місць за аналізуючий пе�
ріод, то більше їх відбулося при експорті віт�
чизняної продукції, які займали дальші місця в
торгівлі з Україною раніше, тепер ці показни�
ки скорочуються у звітному періоді. Зміни ек�
спорту продукції для України за останні роки
вагомі і це дає можливість їй
нарощувати торгівельний по�
тенціал на світовому ринку.

Основним завданням АПК
є виробництво максимальної
кількості продовольчої про�
дукції не тільки для забезпе�
чення повноцінного харчуван�
ня населення України, але й
експорту її в різні країни сві�
ту, в тому числі в країни Євро�
пейського Союзу (табл. 4).

Разом з тим, країни Євро�
пейського Союзу із своїх
країн імпортують значний об�
сяг зерна кукурудзи, насіння
ріпаку, олії соняшникової та
макухи і інших відходів со�
няшника.

Значно меншу суму від експорту�імпорту
цих країн складають круп'яні і інші продукти
харчування. Щодо імпорту Європейського Со�
юзу продукції з України, то остання експортує
в країни Європейського Союзу також зерно
кукурудзи, насіння ріпаку і в рівних обсягах
олії соняшникової та макухи. Інші продукти,
вказані в таблиці 4, займають також відносно
незначні суми.

Порівнюючи суми імпорту ЄС і України,
бачимо, що аналогічні види продукції, які
імпортували країни Європейського Союзу і
Україна свідчать про досить вагомий рівень
питомої ваги України відносно країн ЄС.

У результаті поданих розрахунків видно, що
Україна є чи не найголовнішим експортером на
ринки країн Європейського Союзу кукурудзи
(61,1%), олії соняшникової (54,9%) і насіння
ріпаку (40,7%).
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Таблиця 4. Аналіз імпорту продукції АПК до країн ЄС
та частка вітчизняного експорту агропродовольчої продукції

в ЄС у 2013 році*

Джерело: складено за даними [8].

Таблиця 3. Аналіз зміни торгівельної орієнтації України в торгівлі продукцією АПК з країнами
світу у 2001—2013 роках

Джерело: складено за даними [8].
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Це свідчить про великі перспективи і мож�

ливості для України в даному напрямку вироб�
ництва і імпорту власної продовольчої про�
дукції. Враховуючи, що потенційні можливості
в Україні ще досить значні, розвиток імпорту
продукції АПК з України не тільки зростатиме
в своєму обсязі, але й розширюватиметься
асортимент різних видів імпортованої про�
дукції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Розвиток агропродовольчої продукції в
Україні за останні досліджувані роки дозволяє
швидкими темпами здійснювати зовнішньоеко�
номічні зв'язки, особливо спостерігається цей
процес з країнами Європейського Союзу.

2. Здійснюючи імпорт і експорт вказаної
продукції за останні роки, очевидним є той
факт, що експорт випереджає імпорт аграрної
продовольчої продукції і це є позитивним фак�
тором для України, тому що дозволяє забезпе�
чувати не тільки власні потреби, а й нарощува�
ти грошові надходження від реалізації до дер�
жавного бюджету, підвищувати економічний
розвиток країни.

3. Наявність значно вищих потенційних
можливостей виробництва продовольчої про�
дукції в Україні дозволяє з впевненістю прогно�
зувати, що розвиток експортних зовнішньо�
торгівельних зв'язків зросте в значних розмі�
рах (30—40%) і це буде великим успіхом для
України і раціонального використання її ре�
сурсів.

Література:
1. Губенко В.І. Продукція АПК на зовніш�

ніх ринках: стан, проблеми, методика оцінки
конкурентоспроможності підприємств АПК /
В.І. Губенко// Збірник наукових праць Полтав�
ської державної аграрної академії. — Полта�
ва, 2008. — С. 213—216.

2. Кваша С.М. Імпорт агропродовольчої
продукції та можливості його заміщення націо�
нальним виробництвом / С.М. Кваша, В.І. Вла�
сов, Н.В. Кривенко та інші // Економіка АПК.
— 2014. — № 5. — С. 11—21.

3. Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна
діяльність в агропромисловому комплексі /
А.М. Кандиба. — К.: Урожай, 1994. — 208 с.

4. Лука О.Ф. Україна на світовому ринку
агропродовольчої продукції / О.Ф. Лука //
Економіка АПК. — 2003. — № 11. — С. 116—
123.

5. Осташко Т.О. Оцінка ризиків і втрат у
торгівлі України від запровадження ЄЕП /

Митним союзом нетарифних бар'єрів / Т.О. Ос�
ташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, та ін // Економіка
і прогнозування. — 2014. — (in Eng.) № 2. — С.
21—25.

6. Осташко Т.О. Надзвичайні заходи СОТ
для захисту ринків агропродовольчих товарів
/ Т.О. Осташко, Л.Ю. Волощенко�Холда; НАН
України, Інcтитут економіки та прогнозуван�
ня. — К., 2011. — С. 102.

7. Шубравська О. Ризики сталого розвитку
АПК України в умовах глобалізації / О. Шуб�
равська // Економіка України. — 2007. — № 2.
— С. 62—68.

8. Zhemoyda O. (2015) "Status Quo and Future
Challenges Ukrainian agricultural" at available
http ://apd�u kraine .de/images/010_Zhe�
moyda_ukr_34_1417672470.pdf

References:
1. Hubenko, V. I. (2008), "APC products in

foreign markets: state, problems", Zbirnyk
naukovykh prats Poltavskoyi derzhavnoyi
ahrarnoyi akademiy, Poltava, Ukraine, pp. 213�
216.

2. Kvasha, S. M. Vlasov, V. I. Kryvenko, N. V.
and etc (2014), "Imports of agro products and its
possible replacement of national production",
Ekonomika APK, vol. 5, pp. 11—21.

3. Kandyba, A.M. (1994), Zovnishnoekono�
michna diyalnist v ahropromyslovomu kompleksi
[Foreign trade in agriculture ], Urozhay, Kyiv,
Ukraine.

4. Luka, O.F. (2003), "Ukraine on the world
market agri�food products", Ekonomika APK, vol.
11, pp. 16—123.

5. Ostashko, T. O. Lir, V. E. Kobuta, I. V. and
etc, (2014), "Risk assessment and loss in trade of
Ukraine implementing the SES / Customs Union
NTBs" Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 2, pp.
21—25.

6. Ostashko, T. O. and Voloshchenko�Kholda,
L. Yu. (2011), Nadzvychayni zakhody SOT dlya
zakhystu rynkiv ahroprodovolchykh tovariv
[Emergency measures to protect the markets of
WTO agro�food goods], NAN Ukrayiny, Inctytut
ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv, Ukraine.

7. Shubravska, O. (2007), "Risks sustainable
development of agriculture of Ukraine under
globalization", Ekonomika Ukrayiny, vol. 2, pp.
62—68.

8. Zhemoyda, O. (2015), "Status Quo and Fu�
ture Challenges Ukrainian agricultural", available
at: http://apd�ukraine.de/images/010_Zhemo�
yda_ukr_34_1417672470.pdf (Accessed 5 Sep�
tember 2015).
Стаття надійшла до редакції 30.09.2015 р.


