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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ РИНКІВ
О.П. Хаєцька
Кандидат економічних наук
Вінницький національний аграрний університет
Зовнішньоекономічна діяльність є важливим чинником, що впливає на
динаміку та структуру національної економіки. В аграрному секторі розвиток
зовнішньоекономічної діяльності має ряд особливостей, як соціальноекономічного так і природно-біологічного характеру. За рахунок виробництва
продуктів харчування, сировини для промисловості агропромисловий комплекс
країни забезпечує продовольчу безпеку держави.
Зовнішньоекономічна діяльність агропромислових ринків є формою
господарської
діяльності,
яка
пов’язує
технологію
виробництва
сільськогосподарської продукції з науково-технічною діяльністю та системою
міжнародного просування аграрної продукції на світовому ринку.
Слід відзначити позитивні тенденції у розвитку агропромислового
комплексу України в останні роки. Аграрний сектор економіки України є
одним із провідних секторів економіки, забезпечує достатній рівень
продовольчої безпеки країни та здійснює ефективну експорту політику,
забезпечуючи близько 10-15 % річного обсягу товарів і послуг, у сільському
господарстві зайнято близько 23 % робочої сили країни [1].
Динаміку зовнішньоекономічної діяльності України з 2005 по 2017 роки
представлено на рис.1.
Якщо проаналізувати обсяги експорту та імпорту протягом
досліджуваного періоду часу, спостерігається тенденція до зростання. В
структурі зовнішнього балансу України, в динаміці за роками відсоток експорту
до ВВП становить 46-52 %. За останні 5 років частка продукції аграрних
галузей у структурі експортної виручки України зросла з 27% у 2013 році до
41% у 2017 (табл.1). Проте разом із зростанням об’ємів експортно-імпортних

операцій відмічається, що імпорт в останні роки значно опереджає експорт, їх
різниця сягає іноді 8 % ВВП. Даний показник має позитивну динаміку, що
негативно впливає на розвиток та конкурентоспроможність вітчизняного ринку
та на сальдо зовнішнього балансу.

Рис. 1 Обсяги експорту та імпорту України в динаміці за роками,
млн грн [2]
В останні роки у зовнішній торгівлі спостерігається тенденція до
скорочення виручки від експорту товарів в цілому та агропромислової
продукції зокрема, але у 2017 році відбулося зростання експорту
сільськогосподарської продукції, який склав 17,8 млрд дол. США, що на 16%
більше ніж у 2016 році. Високі показники рекордного обсягу експорту
спостерігалися у 2012 році (17,9 млрд дол США) [3].
Варто відзначити, що основу аграрного експорту становить експорт
сировини (продукція рослинного походження: пшениця, кукурудза, ячмінь та
соєві боби). Частка даної продукції в структурі становить близько 55%.
Структуру експорту аграрної продукції України представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Структура експорту аграрної продукції України [4]
Товарні групи
Роки
Експорт, усього млн. дол
Агропродовольчий експорт,
усього млн. дол
І. Живі тварини; продукти
тваринного походження, млн. дол
ІІ. Продукти рослинного
походження, млн. дол
ІІІ, Жири та олії тваринного або
рослинного походження, млн. дол
ІV. Готові харчові продукти, млн.
дол
Частка агропродовольчого
експорту в загальних обсягах
експорту, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

51430,
5

68394,
2
12804,
1

68809,
8
17880,
6

63312,
0
17024,
3

53901,
7
16668,
8

38127,
1
14563,
0

36361,
7
15281,
7

43266,
6
17758,
4

771,4

936,6

961,3

1084,1

1014,4

823,4

775,0

1109,0

3976,3

5532,0

9213,9

8875,9

8736,1

7971,4

8093,7

9216,4

2617,3

3396,4

4211,5

3507,1

3822,0

3299,8

3962,9

4605,7

2571,1

2939,1

3493,9

3557,2

3096,3

2468,4

2450,1

2827,3

19,3

18,7

26,0

26,9

30,9

38,2

42,0

41,0

9936,1

Як видно з таблиці 1 в грошовій формі структура експорту в цілому та
аграрної галузі зокрема збільшується. Це зростання відбулося у 2012 році та до
сьогодення, у 2017 частка агропродовольчого експорту незначно скоротилась.
В структурі експорту переважали продукти рослинного походження та жири і
олії тваринного або рослинного походження.
В українському експорті в 2016-2017 років переважали продовольчі
товари, сировина для їх виробництва та чорні і кольорові метали, а також
вироби з них. Головними продуктами експорту були: олія соняшникова та
насіння олійних культур; зернові культури (ячмінь, пшениця, кукурудза); соя;
м’ясо і харчові субпродукти свійської птиці; молоко та молочні продукти; сири;
масло вершкове; риба; цукор та кондитерські вироби з нього; хлібобулочні
вироби; горілка та спирт етиловий [3].
Основним ринком збуту української аграрної продукції залишається
ринок Азії (45-48% в структурі українського експорту). Основними країнамипартнерами були Індія, Туреччина і Китай. Також українські товари
експортувались до Нідерландів, Іспанії та Італії (32%) та країни Африки (14%).
Що стосується імпорту, то в 2016-2017 роках спостерігалось зростання
обсягів імпорту всіх товарних груп крім мінеральних продуктів та категорії
«різне», при цьому найвищі темпи зростання продемонструвала товарна група
«Машини, устаткування, транспортні засоби» [3].
У 2017 році імпорт продукції АПК зріс на 10,5% порівняно з 2016 роком.
Збільшився імпорт алкогольних напоїв, за рахунок нарощення закупок
етилового не денатурованого спирту і виноградних вин. Також збільшились
закупки риби і ракоподібних, завдяки ввозу охолодженої і мороженої риби.
Водночас зменшився імпорт на тютюн та замінники тютюну, цукру і
кондитерських виробів з цукру.
Основними країнами-постачальниками аграрної продукції є країни ЄС
(46%) Польща, Німеччина і Франція. Частка країн Азії складає 23% (Туреччина,
Індонезія, Індія та Китай). Також Україна нарощує імпорт з Польщі, яка
постачає яблука, шоколад і м’ясо птиці та з Німеччини і Італії, які постачають
екстракти кави, етиловий спирт та інші продукти [3].
Незначні темпи й обсяги розвитку експортно-імпортних операцій в АПК
свідчать
про
недосконалість
розв'язання
проблем
адаптації
зовнішньоекономічної діяльності до умов світового ринку. Основна причина –
низька конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції.
Для підвищення ефективності зовнішньоекономічної стратегії України та
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних
підприємств
слід
враховувати такі напрямки: диверсифікація товарної структури українського
експорту; запровадження енергоощадних технологій та впровадження технічної
модернізації виробництва; удосконалення законодавчої бази в країні; сприяння
залученню іноземних інвестицій; розширення ринків збуту – географічна
диверсифікація; впровадження у виробництво нових високопродуктивних
сортів та гібридів сільськогосподарських культур; ефективність та сприяння
податкової, цінової, кредитної, фінансової і валютної політики та інші [5].
Для подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та
аграрного експорту, зокрема, необхідно вести внутрішню політику

стимулювання виробництва не лише сировини, а якісних та безпечних товарів
та послуг, що буде сприяти ефективному економічному розвитку України та
покращить показники експорту загалом.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
Л. А. Чвертко
Кандидат економічних наук, доцент
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
В умовах макроекономічної нестабільності, що визначають діяльність
суб’єктів господарювання усіх секторів економіки України, особливе місце
відводиться системі управління ризиками.
Страхування як вид економічних відносин, котрі пов’язані із
формуванням та використанням цільових грошових фондів, призначених для
страхового захисту, є своєрідним механізмом передання ризику від одних
суб’єктів іншим за відповідну плату. Процес передавання ризику на
відповідальність страхової компанії може відбуватися як безпосередньо від
страхувальника до страховика, так і через страхових посередників. Неабияку
роль у цьому процесі відіграють страхові брокери, які належать до групи
прямих посередників та здійснюють консультаційний супровід страхувальника
на етапі укладання, виконання, модифікації і припинення договору
страхування.
В Україні зазначений вид брокерської діяльності дотепер не набув
належного розвитку і знаходиться на стадії становлення. Зокрема, на це вказує
надто низький показник частки договорів страхування укладених страховими
брокерами у загальній кількості договорів на страховому ринку: впродовж
2012-2016 рр. його величина не сягнула межі 1% (рис. 1).

