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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зовнішньоекономічна діяльність займає

значне місце в системі агропромислового ком�
плексу економічної діяльності України. Наша
держава має достатньо великий експортний
потенціал у сфері агропромислового комплек�
су, але не в змозі його реалізувати повною
мірою. Це можна пояснити досить жорсткою
конкуренцією на міжнародних ринках, у такий
спосіб вигородивши нашу політичну верхівку.
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У статті розглянуто особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рин6
ку аграрної продукції України, узагальнено та доповнено теоретико6методологічні положення формування зовніш6
ньоекономічних стратегій в АПК. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних явищ на ефективність регулю6
вання ЗЕД з боку держави та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Також розглянуто інструменти державно6
го регулювання аграрного ринку. Запропоновано систему показників ефективності державного регулювання аграр6
ного ринку. Надано пропозиції щодо вдосконалення методології оцінки ефективності державного регулювання
аграрного ринку.

The features of the state regulation of external economic activity in the market of agrarian products of Ukraine are
considered in the article, summarized and supplemented theoretical and methodological position of formation of foreign
policies in agriculture. Particular attention is paid to the influence of a number of negative phenomena on the effectiveness
of the regulation of external economic activity on the part of the state and the possible ways of overcoming them are
proposed. The tools of state regulation of the agrarian market are also considered. The system of indicators of efficiency
of the state regulation of the agrarian market is offered. The proposals on improving the methodology for assessing the
efficiency of state regulation of the agrarian market are given.
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Але суть сучасних проблем розвитку зовні�
шньоекономічної діяльності на ринку аграрної
продукції полягає не стільки в конкуренції чи
нестачі коштів, скільки в неефективному їх ви�
користанні й відсутності дієвого механізму
контролю з боку органів державної влади. Іна�
кше кажучи, з економічної точки зору, питан�
ня полягає не в тому, яку суму виділяти з бюд�
жету, а в тому, як ефективніше нею розпоря�
дитися.
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Звідси випливає, що великої уваги вимагає
підготовка кадрів, спеціалістів для сфери зов�
нішньоекономічної діяльності. Основи ЗЕД, як
наукова і навчальна дисципліна в Україні фор�
мується під впливом часу і подій. Тим більше,
вивчення вітчизняного і закордонного досвіду
в умовах глобалізації світової економіки для
майбутніх спеціалістів сфери ЗЕД стає надзви�
чайно важливим.

На сьогоднішній день підходи щодо визна�
чення ефективності державного регулювання
аграрного ринку, повинні включати комплекс
показників, які характеризують сутність та ре�
зультативність державної аграрної політики у
сфері ЗЕД.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Цю проблему досліджували такі вітчизняні
науковці: С.М. Кваша, В.Я. Амбросов, В.М. Оне�
гіна, Ю.А. Карпишин, С.І. Ціолковська, В.Ю. Ли�
сак, А.Б. Базилюк, А.І. Кредисов, Д.П. Разши�
валов, С.П. Коломацький, В.К. Мамутова та ін.

Останнім часом ця проблема стає все більш
відчутною, що пояснюється новими ринковими
вимогами фахової спеціалізації та досвіду управ�
ління зовнішньоекономічною діяльністю у су�
часних умовах.

Актуальністю даної статті є необхідність
розробки державної політики з метою поси�
лення позицій країни на світовому ринку,
доцільність глибокого аналізу механізму роз�
витку і управління зовнішньою торгівлею, що
неможливо без дослідження масштабів, тен�
денцій і ролі зовнішньої торгівлі України у за�
гальному процесі становлення економіки дер�
жави.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування особ�

ливостей здійснення державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності на ринку
аграрної продукції.

Основним нормативним документом, що
регулює порядок здійснення зовнішньоеконо�
мічної діяльності, є Закон України "Про зовні�
шньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991 р.
[1].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною стратегічною метою державно�
го регулювання зовнішньоекономічної діяль�
ності повинно бути досягнення Україною уп�
равлінського і інноваційно�технологічного цен�
тру розвитку. В цьому аспекті потрібно розро�

бити концептуальні положення створення си�
стеми державної підтримки експорту. Метою
яких є створення в Україні дієвої інтегрованої
системи державної підтримки експорту, яка
сприятиме успішній інтеграції вітчизняної еко�
номіки у світовий економічний простір.

Програма стратегічного розвитку зовніш�
ньоекономічної діяльності повинна являти со�
бою складову частину програми соціально�еко�
номічного розвитку на середньострокову пер�
спективу. Вона повинна передбачати розвиток
сфер бізнесу, що забезпечують поповнення
бюджету, залучення додаткових інвестицій для
розвитку виробництва та соціальної сфери
країни, планомірне і системне вивчення стану і
тенденцій розвитку з метою прийняття раціо�
нальних рішень. В її основу має бути закладе�
ний аналіз соціально�економічного розвитку,
оцінка конкурентних переваг, цілі і завдання,
що відображають інтереси всіх груп населен�
ня. Розробка програми повинна базуватися на
таких принципах: чітке виділення ознак оцін�
ки; перспективність планування і визначення
мети ЗЕД; інформаційна прозорість і гласність;
орієнтована на інтереси громадян та інвесторів
поведінка органів влади як базисна передумо�
ва [5].

Пропонується така схема розробки та реа�
лізації державної стратегії розвитку зовнішні�
шньоекономічної діяльності (рис. 1).

За останні роки агропромисловий комплекс
України набуває важливого значення в зов�
нішній торгівлі, а зокрема в експортній діяль�
ності сфери АПК. За даними Державної служ�
би статистики України на агропромислову про�
дукцію припадає приблизно 42 % від загально�
го експорту України в 2017 році [4].

Держава регулює зовнішньоекономічну
діяльність суб'єктів господарювання з метою
запобігання неузгодженості і хаосу у цій сфері.
Під регулювання потрапляють експортні,
імпорті, валютні та інші операції.

Цікавим є той факт, що серед основних аг�
ропродовольчих товарів немає товарів винят�
ково для внутрішнього ринку. Тобто таких то�
варів, які не мають зовсім або мають низькі по�
рівняльні переваги на світовому ринку та ви�
робництво яких не може покривати рівень са�
мозабезпеченості. Оптимізація структури зов�
нішньої торгівлі нині — це головна умова для
входження України в систему міжнародних
господарських зв'язків і використання переваг
міжнародної торгівлі. Зволікання з визначен�
ням ефективної структури не на користь роз�
витку зовнішньоекономічної діяльності. Про�
те слід зробити акцент на тому, що формуван�
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Рис. 1. Схема розробки державної стратегії розвитку зовнішнішньоекономічної діяльності

Джерело: [6].

Таблиця 1. Класифікація експортних товарів АПК України

Джерело: адаптовано [7].

Групи експортних 
товарів Класифікаційна характеристика Приклади товарів 

Товари внутрішнього 
ринку 

- товари, які виробляються в обсягах, що не покривають рівень 
самозабезпеченості вітчизняного попиту;  
- товари, які не мають або мають найменші порівняльні переваги на 
світовому ринку 

Цитрусові плоди, 
прянощі, кава, чай, 
риба, ракоподібні 

Експорто-орієнтовані 
товари 

- товари, вироблені в обсягах, що відповідають нормам та фактичному 
рівню споживання в Україні або мають можливості перевищити ці рівні; 
 - товари, виробництво яких є досить ефективним і 
конкурентоспроможним на світовому ринку 

Яловичина, сухе 
молоко, вершкове 
масло, пшениця, 
кукурудза, сир, 
цукор 

Експортні товари 
лідери 

- товари, які виробляються в кількості, що перевищує норми і 
фактичний рівень споживання в Україні; 
 - товари, які мають найбільші порівняльні переваги на світовому ринку; 
 - товари, які займають найбільшу питому вагу в товарній структурі 
експорту 

Соняшникова олія, 
ячмінь, насіння 
соняшнику 
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ня структури має гуртуватися на загальній за�
кономірності розвитку світової економіки,
конкурентних перевагах, наявності реального
високого попиту на товари, отриманні макси�
мальної вигоди та еквівалентність міжнародно�
го обміну товарами з урахуванням класифікації
експортних товарів (табл. 1).

Разом з товарною ди�
версифікацією вимагає
вдосконалення і геогра�
фічна структура ринків
агропродовольчої про�
дукції Україною. Адже
географічна структура
зовнішньої торгівлі не
тільки характеризує сту�
пінь розвитку зовнішнь�
оекономічних відносин
держави з іншими краї�
нами світу, а й показує
певну залежність дер�
жави від взаємин з тією
чи іншою країною. Більш
ніж 50% експортних та
імпортних поставок
продукції АПК припа�
дає лише на 5% країн
світу, з якими Україна

співпрацює в цій галузі. Це ставить державу в
певну залежність від цих країн, а також впли�
ває на продовольчу безпеку країни [7].

На нашу думку, нині немає сенсу говорити
про загрозливий рівень залежності від країн ім�
портерів, адже в Україні є всі можливості, як
показано на (рис. 2), для власного виробницт�
ва і задоволення внутрішніх потреб, так і про�
позиції вітчизняної продукції АПК на
зовнішніх ринках.

Україна має величезний потенціал світово�
го експортера с/г продукції у розмірі 70,8% зе�
мель сільськогосподарського призначення, а
це — 427,3 тис. км2. Як ми бачимо з ресурсною
базою в нашій країні все в порядку, а яка ж си�
туація з людськими ресурсами задіяними в
сільскому господарстві? Кількість зайнятого
населення в сільському, лісовому та рибному
господарстві наведено в (табл. 2).

За оцінкою Державної служби статистики
України, станом на 1 вересня 2017 року чи�
сельність наявного населення України стано�
вила 42 444 919 осіб (без врахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополь). За січень — серпень
2017 року чисельність населення зменшилася на
139 633 осіб, зокрема природне скорочення ста�
новило 142 643 осіб, міграційний приріст 3020 осіб.
Міське населення становить 69,1%, сільське —
30,9 %. Густота населення — 74,3 осіб/км2 [3].

Користуючись даними (табл. 2) можна
провести порівняльну оцінку частки населен�
ня зайнятого у сільському господарстві віднос�
но усього населення країни. Ця частка складає
6,7%, тобто забезпеченням продовольчої без�

Рис. 2. Земельна площа України на 1 січня 2017 року

Джерело: [2].

 2015 2016 2017 
УКРАЇНА 3091,4 2870,6 2866,5
області   
Вінницька 204,7 207,9 205,8
Волинська 95,9 89,2 79,6 
Дніпропетровська 106,2 116,6 107,4
Донецька 208,2 65,2 63,6
Житомирська 76,8 75,1 73,6
Закарпатська 129,4 128,9 125,4 
Запорізька 122,0 120,0 122,2
Івано-Франківська 155,3 159,9 160,1
Київська 48,4 49,3 47,2
Кіровоградська 108,6 109,4 103,4 
Луганська 119,6 37,9 38,2
Львівська 189,2 184,0 191,5
Миколаївська 134,3 142,5 138,6
Одеська 163,5 167,9 165,9 
Полтавська 120,6 119,8 120,6
Рівненська 84,8 86,1 85,5
Сумська 108,6 103,6 111,9
Тернопільська 130,0 126,8 132,9 
Харківська 163,0 161,9 167,5
Херсонська 131,5 128,8 130,3
Хмельницька 138,1 133,3 137,0
Черкаська 140,0 144,0 147,2 
Чернівецька 103,1 102,0 108,3
Чернігівська 106,0 107,0 99,2
місто   
Київ 3,6 3,5 3,6 

Таблиця 2. Кількість зайнятого населення
в сільському, лісовому та рибному

господарстві (тисяч осіб)

Джерело: адаптовано [2].
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пеки України займається трішки менше 7% від
усього населення країни. Цей показник близь�
кий до того, який мають розвинені країни світу,
наприклад, США �3,6% населення зайнято у
с/г. Але Україна поки що не належить до роз�
винених країн, де основна частка зайнятості
припадає на сферу послуг, понад 60%.

Наша країна відноситься до країн, що роз�
виваються, тому основна частка зайнятості на�
селення має припадати на промисловість —
понад 60% та с/г — понад 20%, а решта — всі
інші сфери. Лише за такої пропорції ми досяг�
немо значного економічного зростання в сфері
експорту с/г продукції та росту ВВП у цілому.

Якщо провести порівняння кількості насе�
лення зайнятого в с/г у 2015 році та у 2017 році,
то за останній рік цей показник зменшився на
8%. На перший погляд, це може свідчити про
зростання механізації сільськогосподарських
робіт, впровадження нових технологій. Але
це знову ж таки не про нашу країну, ця тенден�
ція характерна для розвинених країн світу.
В Україні зменшення кількості населення зай�
нятого у с/г пояснюється внутрішньо�мігра�
ційними процесами. Тобто люди виїжджають
з сіл у пошуках роботи у великих містах, де пе�
реважає сфера послуг, а вже тоді промис�
ловість. Одна із основних причин міграції
сільського населення наведена в (табл. 3).

Таким чином, держава закриваючи очі на ці
"очевидні" процеси, тим самим руйнує всю си�
стему розвитку АПК. Тобто як можна говори�
ти про зростання експорту с/г продукції, якщо
ми маємо негативну тенденцію зайнятості в
сфері сільського господарства. На сучасному
етапі розвитку України бездіяльність топ�ме�

неджменту країни в цьому напрямку — просто
злочин проти своєї держави.

Щоб адекватно оцінювати свої можливості
щодо експорту сільськогосподарської про�
дукції, потрібно дослідити рівень самозабезпе�
ченості по кожному з основних видів продо�
вольства (рис. 2).

2015 2016 2017 
УКРАЇНА 2476 3140 3916 
області    
Вінницька 2598 3349 4101 
Волинська 2060 2810 3456 
Дніпропетровська 2391 3037 3669 
Донецька 2655 3280 3777 
Житомирська 2316 3125 3798 
Закарпатська 1733 2023 4940 
Запорізька 2360 2794 3250 
Івано-Франківська 2661 4358 4803 
Київська 2994 3727 4347 
Кіровоградська 2444 3033 3788 
Луганська 2228 3198 3923 
Львівська 2632 3934 4724 
Миколаївська 2214 2795 3645 
Одеська 1918 2257 2824 
Полтавська 2622 3366 4424 
Рівненська 1928 2468 3071 
Сумська 2391 3134 3724 
Тернопільська 2202 2927 3966 
Харківська 2597 3066 3596 
Херсонська 2289 2899 3748 
Хмельницька 2762 3226 3823 
Черкаська 2661 3178 4128 
Чернівецька 1966 2537 2796 
Чернігівська 2422 3292 4144 
місто   
Київ 2730 5532 12457 

Таблиця 3. Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних працівників
підприємств сільського господарства

та пов'язаних з ним послуг за регіонами
(гривень)

Джерело: адаптовано [2].

Рис. 3. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства у 2017 році
Джерело:  [2].
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Проаналізувавши показники самозабезпе�
ченості по основним видам продукції, можна
зробити висновок про сильні та слабкі напря�
ми для ЗЕД України. Тобто ті види продоволь�
ства, що значно переважають за 100% являють�
ся сильними напрямами у зовнішньоеко�
номічній діяльності України та потребують
просто подальшої підтримки з боку держави.
А ті що менші < 100% та <= 100% потребують
реформ, значних інвестицій та впровадження
нових технологій.

При розробці перспективної географічної
структури Україна повинна, з одного боку,
зберігати традиційні ринки збуту продукції, з
іншого — цілеспрямовано залучати нові по�
тенційні і перспективні ринки. Особливу ува�
гу необхідно приділити розвитку взаємовідно�
син в агропродовольчій сфері з країнами, які
є найбільшими імпортерами продукції АПК у
світі. До потенційних споживачів українсько�
го експорту продукції АПК слід віднести краї�
ни, які, по�перше, залежать від імпорту
сільськогосподарських товарів; по�друге, ма�
ють тенденцію до підвищення попиту на дану
продукцію завдяки високим темпам економі�
чного розвитку. До таких країн належать краї�
ни Близького Сходу, Азії та Північної Афри�
ки [7].

ВИСНОВКИ
Отже, державне регулювання ЗЕД АПК

має сприяти зміцненню продовольчої безпе�
ки країни та створенню сприятливих умов для
зміцнення позицій України на світових рин�
ках. Головним напрямом державної політи�
ки України має стати підготовка фахівців,
спеціалістів для сфери АПК. Забезпечення
державою достойних заробітних плат, спри�
ятливих умов праці та проживання. Забезпе�
чити збільшення частки населення зайнято�
го у с/г до 20%. Чого вимагає той факт, що
Україна володіє 70,8% земель сільськогоспо�
дарського призначення у загальній структурі
земель країни. При розробці перспективних
планів структури експорту слід враховувати
рівень самозабезпеченості по кожному з ос�
новних видів продовольства, дослідження
цих показників дозволить забезпечити стійкі
позиції України на світовому аграрному рин�
ку. Не менш важливо вдосконалювати зовні�
шньоекономічну діяльність на ринку аграрної
продукції шляхом здійснення фінансової
підтримки вітчизняних експортерів, удоско�
налення правового регулювання в зовнішній
торгівлі, поліпшувати інформаційне забезпе�
чення ЗЕД.
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