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Анотація. Розвиток українського агросектору може стати конкурентною
перевагою України на міжнародному ринку товарів і послуг, оскільки
перспектива змін у цій галузі характеризується високим потенціалом щодо
зростання. Дослідження динаміки і структури розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємств аграрного сектору в Україні і прямих інвестицій із-за
кордону показало, що діяльність суб’єктів господарювання у досліджуваній
сфері залежить від багатьох чинників, які досить суттєво впливають на імпортноекспортний потенціал підприємств аграрного сектору. У статті проаналізовано
експортну та імпортну діяльність підприємств аграрного сектору, досліджено
обсяги і ефективності залучення підприємствами аграрного сектору прямих
іноземних інвестицій, які впливають на розвиток зовнішньоекономічної
діяльності підприємств аграрного сектору України.
Ключові слова: аграрний сектор; експортно-імпортний потенціал; прямі
інвестиції; агропромислова продукція; підприємства аграрного сектору.
Abstract. The development of the Ukrainian agricultural sector can become a
competitive advantage of Ukraine in the international market of goods and services, as
the prospect of change in this area is characterized by high growth potential. The study
of the dynamics and structure of foreign economic activity of agricultural enterprises in
Ukraine and foreign direct investment has shown that the activities of economic entities
in the study area depend on many factors that significantly affect the import and export
potential of agricultural enterprises. The article analyzes the export and import
activities of agricultural enterprises, examines the volume and effectiveness of
attracting foreign direct investment by agricultural enterprises, which affect the
development of foreign economic activity of agricultural enterprises of Ukraine.
Keywords: agricultural sector; export-import potential; direct investment; agro-industrial
products; enterprises of the agricultural sector.

ВСТУП
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в
умовах дії протекціоністських заходів на внутрішніх ринках України являється одним із
головних (пріоритетних) напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності українських підприємств аграрного сектору. Вихід
на ринки з високим рівнем конкуренції і поширеним використанням сучасних технологій створює можливості для здобуття нового
досвіду і знань, які можуть бути ключовими
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факторами успішності підприємств у перспективі. Особливо актуальним це питання є для
національних (українських) виробників обладнання, транспортних засобів, устаткування тощо.
На основі аналізу наукової літератури [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8] і статистичних матеріалів [9, 10],
враховуючи при цьому інформацію у працях
[11, 12, 13] та результати власних попередніх
досліджень [14, 15, 16], можна стверджувати,
що станом на травень 2017 р. динаміка роз6014
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витку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору України знаходиться на етапі скорочення торговельних
операцій з переорієнтацією на внутрішні ринки. Відкриття європейських ринків для українських підприємств практично не вплинуло на розвиток агросектору. Національні (українські) підприємства не готові виходити на
високо конкурентні ринки Європи в умовах
девальвації грошової одиниці України, що підвищує привабливість внутрішніх ринків. Загалом скорочення активності українських
підприємств аграрного сектору на світових
ринках відбувається з 2013 р. Протягом цього
періоду обсяг експортних операцій скоротився на 8,74 млрд. дол. США або на 82 %, в той
час як об’єми імпорту агропромислової продукції зменшились на 14,2 млрд. дол. США, у
відносному еквіваленті рівно 116,4 %, тобто –
більше ніж у двічі [10]. Перевищення темпів
скорочення імпорту над експортом зумовлено девальвацією національної (української)
грошової одиниці, переорієнтацією виробників України на внутрішні ринки та загальним
підвищення економічної активності в кінці
означеного періоду. Все це обумовлює актуальність та доцільність дослідження у цьому
напрямі.
Тому метою статті є аналізування експортної та імпортної діяльності підприємств аграрного сектору України для кращого розуміння поточної ситуації і проблем, що є необхідним при розробленні Стратегії розвитку
агропромислового комплексу України.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Динаміка обсягів експортних операцій з України є нестабільною та продовжує знаходитися на етапі скорочення експортних операцій.
Проте, слід зазначити, що відбувається уповільнення темпів зменшення українського експорту у сегменті агропромислової продукції.
Динаміка обсягу імпорту за період з 2001 р.
по травень 2017 р. є також нестабільною. Її
можна поділити на 4-и умовні періоди: 1)
2001–2008 рр. – швидкі темпи зростання імпорту агропромислової продукції в Україну, у
цей час зростає ВВП, валютний курс залишається стабільним, інфляція не перевищує 12–
15 % річних; 2) 2008–2009 рр. – фінансова
криза, девальвація національної (української)
грошової одиниці і скорочення економічної
активності в України призводить до зменшення обсягів імпорту; 3) 2010–2013 рр. –
стабілізація гривні, зростання економічної
активності, у т. ч. ВВП, призводить до покращення підприємницького клімату в Україні і
зростання обсягів імпортних операцій; 4)
2014 р. – травень 2017 р. – девальвація національної (української) грошової одиниці, скорочення ВВП, зменшення підприємницької
активності, політична та економічна нестабільність, висока інфляція (від 14 % до 48 % за
рік) призводить до зменшення обсягів імпорту агропромислової продукції.
Більш детально динаміка обсягів імпорту агропромислової продукції в Україну за період з
2001 р. по травень 2017 р. представлена на
рисунку 1.

Рисунок 1 – Динаміка обсягів імпорту агропромислової продукції в Україну
за період з 2001 р. по травень 2017 р., млрд. дол. США [10]
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Динаміка торговельного сальдо у сегменті
агропромислової продукції для України за
період з 2002 р. по травень 2017 р. наведено
на рисунку 2. Враховуючи обсяги експортноімпортних операцій, різниця між ними протягом аналізованого періоду залишається негативною, оскільки тільки у 2010 р. спостерігалось додатне значення (90 млн. дол. США), що
було зумовлено посиленням підприємницької активності і стабілізацією національної
(української) грошової одиниці.
Найбільш несприятливим періодом для вітчизняного агросектору були 2009, 2013, 2014
рр., протягом яких негативне значення торговельного сальдо становило більше 10 млрд.
дол. США. Перевищення експорту протягом
2010 р. фактично являється наслідком перенасичення внутрішнього ринку імпортними
товарами, через рекордно високий показник
їх ввезення та девальвацією гривні, що знизило її купівельну спроможність. Проте слід
зазначити, що знецінення національної (української) грошової одиниці у 2013–2015 рр.
не спричинило до суттєвого покращення різниці між експортними та імпортними опера-
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ціями у досліджуваному секторі економіки.
Водночас в цілому для торговельного сальдо
спостерігається тенденція на подальше зниження, що випливає із лінії тренду, відображеної на рисунку 2.
Для більш глибокого аналізу необхідним є
дослідити співвідношення між динамікою розвитку агросектору України. Це дозволить
встановити чи відстає досліджувана галузь
від загальної активності національних (українських) суб’єктів господарювання на міжнародних ринках (рисунок 3).
Частка обсягів експорту у загальному значення цього показника для всіх товарів, що
вивозяться і продаються з України протягом
досліджуваного періоду з 2002 р. по травень
2017 р. скорочується. Це свідчить про те, що
експорт продукції у сегменті агропромислової продукції розвивається уповільнено. Проте варто зазначити, що протягом останніх
років (2014–2017 рр.) темпи зниження досліджуваного показника зменшуються, що є
сприятливими трендом для розвитку зовнішньоекономічної діяльності на українських
підприємства аграрного сектору.

Рисунок 2 – Динаміка торговельного сальдо у сегменті агропромислової продукції України
за період з 2002 р. по травень 2017 р., млрд. дол. США [10]
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Рисунок 3 – Динаміка частки експорту агропромислової продукції у загальному об’ємі експортних
операцій України за період з 2002 р. по травень 2017 р., % [10]
В той час як частка експорту агропромислової
продукції зменшується, значення цього показника для імпорту зростає. Причому співвідношення цих індикаторів не на користь експорту. Більш детально динаміка частки імпо-

ртних операцій у загальному об’ємі імпортних операцій для України за період з 2002 р.
по травень 2017 р. представлена на рисунку 4.

Рисунок 4 – Динаміка частки імпортних операцій у загальному об’ємі імпортних операцій для України
за період з 2002 по травень 2017 р., % (на основі [10])
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Як бачимо з рисунку 4, практично кожен 4-й
імпортований долар США відповідає агропромислової продукції, в той час як для експорту у цьому сегменті, цей показник дорівнює
кожному 6-му долару. Середня частка імпортних операцій у агросекторі розрахована для
періоду з 2002 р. по травень 2017 р. і становить 25,76 %, в той час, як для експорту зазначений індикатор рівний 15,44 %. Для порівняння, значення дисперсії для ряду значень із часток імпортних операцій за досліджуваний період у загальному імпорті товарів в Україну складає 15,14 % (відносне значення стосовно середнього арифметичного –
0,58), в той час як для експорту, значення
цього показника рівне 5,88 (відносне значення – 0,38). Це свідчить про те, що обсяги імпо-
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рту агропромислової продукції в Україну є
більш нестабільними і знаходяться на стадії
корекції, в той час, як обсяги експорту у цьому сегменті є більш стабільними, що може
свідчити про досягнення «дна» та наявність
потенціалу щодо подальшого росту.
Логічним продовження аналізу експортноімпортних операцій українських підприємств
аграрного сектору України протягом досліджуваного періоду є аналіз порівняльної динаміки темпів приросту досліджуваних параметрів протягом 2002–2017 рр. На рисунку 5
приведена динаміка темпів росту обсягів експорту та імпорту для України у агросекторі
протягом аналізованого періоду часу.

Рисунок 5 – Динаміка темпів росту обсягів експорту та імпорту для України у агросекторі
за період з 2003 р. по травень 2017 р., % [10]
На основі рисунку 5 можна підсумувати, що
обсяги експортно-імпортних операцій для
України у агросекторі за період з 2003 р. по
Section “Economics”

травень 2017 р., є корельованими. Тенденція
по цих показниках спрямована на зниження
зовнішньоекономічної активності у дослі6018
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джувані сфері. Іншим важливим висновком із
цього є те, що в загальному темпи росту імпортних операцій переважають темпи росту
експортних операцій, що свідчить про низький рівень конкурентоспроможності українських підприємств аграрного сектору. Середнє арифметичне, розраховане для темпів росту зовнішньоекономічних операцій протягом
аналізованого періоду, рівне 4,18 % та
11,78%, відповідно для експортних та імпортних операцій. Коефіцієнт кореляції між цими
показниками рівний 0,859, що доводить високу залежність агросектору від імпортних
комплектуючих. Високе значення коефіцієнту кореляції обґрунтовує припущення про те,
що скорочення імпорту у сфері агросектору
України може мати негативні наслідки для
цієї галузі. Це також свідчить про відсутність
виробництва повного циклу на території України.
ВИСНОВКИ
Дослідження динаміки структури імпорту
продукції агросектору в Україну за період з
2002 р. по травень 2017 р. показало, що частка механічного обладнання та машин залишається високою, проте скорочується за
останні кілька років починаючи з 2015 р., ча-
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стка транспортних засобів та приладів для
агросектору залишається на рівні, який відповідає значення цих показників для експорту. На основі проведення структурного аналізу та дослідження динаміки торговельного
сальдо за окремими групами товарів промисловості, варто підсумувати: 1) динаміка торговельного сальдо починає наближатись до
нульового рівня, що свідчить про зростання
темпів росту обсягів експорту та уповільнення темпів росту імпорту; 2) для деяких галузей, зокрема – сфери механічного обладнання
та деяких видів машин, помітна сприятлива
тенденція на зростання у структурі експорту,
що супроводжується зменшенням цього показника у структурі імпорту; 3) деякі галузі
промисловості, незважаючи на високу залежність і низький рівень конкурентоспроможності та негативне торговельне сальдо, знаходять можливості для імпортозаміщення
закордонних комплектуючих при виробництві товарів на експорт для агросектору.
Аналізування експортної та імпортної діяльності підприємств аграрного сектору України
(з метою кращого розуміння поточної ситуації і проблем) є необхідним при розробленні
Стратегії розвитку агропромислового комплексу України.
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