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Анотація. Виявлено об’єктивну необхідність дослідження питань 

зовнішньої торгівлі.  Доведено потребу в аналізі експортно-імпортної 

структури сільськогосподарської та продовольчої продукції – це необхідна 

умова для розробки раціональної стратегії нарощування експортного 

потенціалу України на світовому ринку аграрно-продовольчої продукції.  

Представлено теоретичні основи зовнішньої торгівлі і товарної структури 

експорту та імпорту, в тому числі аграрно-промислової продукції. Розглянуто 

елементи товарної структури експорту та імпорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в Україні.  Проведено цифровий аналіз товарної 

структури експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції в Україні. В результаті запропоновано  шляхів нарощування 

експорту. Водночас обґрунтовано   напрями удосконалення експортно-

імпортної структури в якості підвищення конкурентоспроможності України на 

міжнародному ринку сільськогосподарської та продовольчої продукції. 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день оптимізація структури експортно-імпортних 

товарних потоків, удосконалення зовнішньоторговельної політики та розвиток 

імпортозаміщення сприятиме зменшенню дефіциту зовнішньої торгівлі 

України. Тому дослідження основ міжнародної торгівлі та її експортно-

імпортної структури є актуальною проблематикою в контексті світової 

економіки. Це положення в повній мірі можна віднести до аграрно-

промислового комплексу, тому аналіз товарно-експортної структури 

сільськогосподарської та продовольчої продукції  України є досить своєчасною 

та цікавою тематикою для дослідження. 

Серед сучасних економістів-міжнародників та аграрників основи 

зовнішньої торгівлі та особливості формування експортно-імпортної структури  

агропродовольчої продукції досліджували:  Гаркуша О. О. (виявляв 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств); Заєць К.Д. 

(вивчав проблеми державного регулювання виробництва та проблеми 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції);  

Зборовська Ю.Л. (аналізувала конкурентоспроможність продукції як умову 

нарощування експортного потенціалу); Луценко В.О. (розробляв заходи 

підвищення ефективності експортних операцій промислового підприємства); 

Рубан І. В. (обґрунтовував  стратегію розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств); Салькова І. Ю. і Следзь С. (аналізували структуру 

експорту  аграрної продукції)  та інші. 

Головною метою дослідження є виявлення шляхів удосконалення 

експортно-імпортної структури сільськогосподарської та продовольчої 

продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності України на 

світовому ринку.    

Об’єктом дослідження є світовий ринок сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в умовах інтеграції України в європейський 

економічний простір.  Предметом дослідження є товарна структура експорту та 

імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції України.  
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1. Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції 

До продукції сільського господарства відносять продукцію рослинного і 

тваринного походження, отриману наслідок вирощування 

сільськогосподарських культур і використання сільськогосподарських тварин, а 

також обсяг зміни незавершеного виробництва у рослинництві, обсяг 

вирощування молодих багаторічних насаджень за рік та обсяг вирощування 

сільськогосподарських тварин (приплід, приріст живої маси).  Продукцію 

оцінюють у постійних цінах, розрахованих як середньозважені ціни товарної та 

нетоварної частини продукції сільського господарства. Товарна частина 

продукції оцінена за фактичними цінами реалізації, а нетоварна частина 

продукції – за собівартістю. За постійні ціни прийняті середні ціни 2010 року. 

До продовольчої продукції відносять готові до споживання продукти, 

створені в результаті переробки продукції рослинного і тваринного 

походження, а такої виробничі відходи. 

Товарну структуру  сільськогосподарської та продовольчої продукції 

України слід розглядати з точки зору двох складових - товарної структури 

експорту та імпорту. 

Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції – це співвідношення реалізованих на світовому ринку країною 

продуктів власного аграрно-промислового виробництва. Вона включає 

продукцію всіх трьох сфер АПК, починаючи від сировинного комплексу і 

закінчуючи готовими продуктами переробки та відходами виробництва.  

Структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції 

України включає ті ж самі товарні елементи, але являє собою співвідношення 

закуплених на світовому ринку і ввезених в Україну продуктів 

агропромислового комплексу. 

В Україні така продукція включає наступні категорії:  

I. Живi тварини; продукти тваринного походження 

II. Продукти рослинного походження 
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ІІІ.  Жири та олії тваринного або рослинного походження 

IV. Готові харчові продукти. 

Категорія «Живi тварини; продукти тваринного походження» включає 

наступні елементи: живi тварини; м’ясо та їстівні субпродукти; риба i 

ракоподібні; молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед; інші 

продукти тваринного походження. 

До категорії «Продукти рослинного походження» відносять: живі дерева та 

інші рослини; овочi; їстівнi плоди та горіхи; кава, чай; продукцiя 

борошномельно-круп’яної промисловості; зерновi культури; насiння і плоди 

олійних рослин; шелак природний; рослинні матеріали для виготовлення. 

«Жири та олії тваринного або рослинного походження» містять: жири та 

олії тваринного походження; жири та олії рослинного походження; комбіновані 

жири та олії тваринного і рослинного походження. 

Категорія «Готові харчові продукти» включає наступні елементи:  

продукти з м’яса, риби;  цукор і кондитерські вироби з цукру; какао та 

продукти з нього; готові продукти із зерна; продукти переробки овочiв; різні 

харчовi продукти; алкогольні і безалкогольні напої; залишки і вiдходи харчової 

промисловості; тютюн і промислові замінники тютюну [9; 10; 11]. 

Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції демонструє відносну картину щодо того, які продукти сировинно-

виробничі потужності країни не дозволяють виробити в достатній кількості для 

задоволення власних потреб сьогодні та на ближчу перспективу, а також в 

певній мірі демонструє рівень конкурентоспроможності  на світовому 

продовольчому ринку. 

Аналіз товарної структури імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції в Україні проведено на основі статистичних даних Держкомстату 

України за 2010-2015 р.р. (табл. 1- 4) [2; 7; 11; 12]. 

В товарній структурі імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції України (табл. 1) протягом останніх шести років переважають готові 

харчові продукти. Їх середня питома вага за 2010-2015 р.р. становить 43,2%, 
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потім продукти рослинного походження – 31,2%, живi тварини і продукти 

тваринного походження - 19,7% та жири і оії тваринного або рослинного 

походження – 5,9%. Позитивним моментом є те, що загальна вартість 

імпортованої сільськогосподарської продукції за 2010-2015 р.р. знизилася на 

39,5% (2279114,2 тис.дол.), в тому числі по всім категоріям продукції: живi 

тварини та продукти тваринного походження – на 55,9%; продукти рослинного 

походження – на 26,7%; жири та олії тваринного або рослинного походження – 

на 59,6% та готові харчові продукти – на 35,8%.  В залежності від видів 

імпортованої продукції, з одного боку, це може означати обмеження 

фінансових можливостей країни для придбання імпортованої 

сільськогосподарської та продовольчої продукції, а з іншого – удосконалення і 

нарощування відповідних власних виробничих, економічних та інших 

можливостей для підвищення рівня самозабезпечення вітчизняною продукцією. 

Але, враховуючи високу питому вагу закупівлі готових продуктів харчування 

на світовому ринку, говорити про зміцнені і нарощені власні виробничі 

потужності ще досить зарано. 

Таблиця  1 

Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції  

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього продукції, 

тисяч доларів США  
5763546,5 6346705,8 7513878,6 8187431,1 6059256,7 3484432,3 

У % до підсумку 100 100 100 100 100 100 
I. Живi тварини;  

продукти тваринного 

походження  

1241970,6 1035370,6 1711047,8 1894498,9 1124129,2 548170,2 

У % до підсумку 21,6 16,3 22,8 23,1 18,6 15,7 

II. Продукти 

рослинного 

походження 

1563903,1 1815941,5 2431026,9 2670034,0 2031639,6 1146186,3 

У % до підсумку 27,1 28,6 32,4 32,6 33,5 32,9 
ІІІ.  Жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження 

451609,0 468668,1 406327,4 403352,6 301702,6 182338,9 

У % до підсумку 7,8 7,4 5,4 4,9 5,0 5,2 
IV. Готові харчові 

продукти 

2506063,8 3026725,6 2965476,5 3219545,6 2601785,3 1607736,9 
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У % до підсумку 43,5 47,7 39,5 39,3 42,9 46,1 

 

Товарна структура імпорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження (табл. 2) демонструє відносно високий рівень закупівлі риби i 

ракоподібних (9,3% в середньому за 2010-2015 р.р.) в загальній структурі 

сільськогосподарської та продовольчої імпортованої продукції. На думку 

автора, це обумовлено напрями виробничої спеціалізації в країні та високим 

рівнем конкуренції на відповідному світовому сегменті, що охоплює 

виробництво і продаж морепродуктів.  На другому місці після рако- і 

рибопродуктів йдуть м’ясо та їстівні субпродукти та категорія «молочки», яєць 

і меду  (6,1 та 2,3% в середньому за 2010-2015 р.р.). Проте, оскільки в країні 

досить високий експортний потенціал меду, то головні проблеми по 

самозабезпеченню власною продукцією по останнім двом категоріям 

стосуються саме м'ясо-молокопродуктового виробництва, як вже неодноразово 

зазначалося.  

Таблиця 2  

 Товарна структура імпорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження  

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього живi тварини;  

продукти тваринного 

походження, тисяч 

доларів США, в т.ч 

1241970,6 1035370,6 1711047,8 1894498,9 1124129,2 548170,2 

У % до підсумку 21,6 16,3 22,8 23,1 18,6 15,7 

живi тварини 67519,9 76596,7 96500,4 113317,0 77378,7 59701,1 

У % до підсумку 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,7 
м’ясо та їстівні  

субпродукти 

458116,9 292144,8 714690,0 628559,6 239230,9 99338,4 

У % до підсумку 7,9 4,6 9,5 7,7 3,9 2,9 
риба i ракоподібні 568561,8 505514,4 687662,5 864252,9 594910,2 291101,6 

У % до підсумку 9,9 7,9 9,2 10,6 9,8 8,4 
молоко та молочнi  

продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

135589,0 150361,9 196435,9 262809,7 185801,6 79777,4 

У % до підсумку 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 
інші продукти  

тваринного 

походження 

12183,0 10752,8 15758,9 25559,7 26807,8 18251,7 

У % до підсумку 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 
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Товарна структура імпорту продуктів рослинного походження (табл. 3) 

свідчить про те, що найбільш імпортованою продукцією по цій категорії в 

країні є їстівнi плоди та горiхи, а також кава та чай (13,4 та 4,5% в середньому 

за 2010-2015 р.р. в загальній структурі імпорту аграрно-промислової продукції); 

найменшімпортованою - продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості і 

шелак природний (менше 1,0%). Такі пропорції, на думку автора, як і у випадку 

з морепродуктами, обумовлені виробничою специфікою та спеціалізацією 

вітчизняних галузей. Наприклад, незважаючи на великі обсяги виробництва 

вітчизняних фруктів та горіхів, в країну все одно ввозиться значна кількість 

екзотичних плодів. Або в країні не вирощують кавові зерна і без відповідного 

імпорту, не маючи достойних субститутів, не обійтися. Щодо вартісних 

показників зміни імпорту продуктів рослинного походження, то слід відмітити, 

що загальне зменшення цієї вартості на 26,7% за 2010-2015 р.р. викликане 

зниженням відповідного показника практично по всім видам продукції, за 

деяким виключенням (зернові культури, насiння і плоди олійних рослин та 

рослинні матеріали для виготовлення, проте і по цим категоріям в основному 

невеличке зростання). 

Таблиця 3  

 Товарна структура імпорту продуктів рослинного походження 

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього продукти 

рослинного 

походження 

1563903,1 1815941,5 2431026,9 2670034,0 2031639,6 1146186,3 

У % до підсумку 27,1 28,6 32,4 32,6 33,5 32,9 

живі дерева та інші 

рослини 

73875,7 99651,3 153572,6 143174,3 69078,4 19289,5 

У % до підсумку 1,3 1,6 2,0 1,7 1,1 0,6 
овочi 129973,8 133200,4 146562,2 185629,1 162571,3 62806,6 

У % до підсумку 2,2 2,1 2,0 2,3 2,7 1,8 
їстівнi плоди та 

горiхи 
733344,8 683446,4 1130245,7 1243050,0 804828,7 467066,2 

У % до підсумку 12,7 10,7 15,0 15,2 13,3 13,4 

кава, чай 234125,0 306477,1 321859,8 336593,6 259922,0 185770,9 

У % до підсумку 4,1 4,8 4,3 4,1 4,3 5,3 
зерновi культури 145583,5 219855,2 249148,1 306525,5 366626,8 154707,7 

У % до підсумку 2,5 3,5 3,3 3,7 6,1 4,4 
продукцiя 

борошномельно- 

27542,6 49558,6 28267,7 26035,0 25110,2 14028,8 
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круп’яної 

промисловості 

У % до підсумку 0,5 0,8 0,4 0,3 0,4 0,4 

насiння і плоди  

олійних рослин 

178934,4 285542,3 360223,2 390634,0 311982,2 214991,7 

У % до підсумку 3,1 4,5 4,8 4,8 5,1 6,2 
шелак природний 39635,0 37081,4 39038,8 36496,9 30169,4 26540,9 
У % до підсумку 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8 
рослинні матеріали 

для виготовлення 

888,3 1128,8 2108,8 1895,6 1350,6 984,1 

У % до підсумку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Аналізуючи товарну структуру імпорту жирів,  олій тваринного або 

рослинного походження та готових харчових продуктів (табл. 4), слід 

відмітити, що готові харчові продукти – найбільш імпортована категорія в 

загальному імпорті сільськогосподарської та продовольчої продукції. 

Враховуючи той факт, що кількість української сировини та якість готової 

переробної продукції не витримує конкуренції не тільки на світовому, а й 

вітчизняному ринку, показники питомої ваги достатньо високі по кожному 

підвиду категорії «готові харчові продукти», а також це знов таки деяка 

«екзотична» продукція. Особливо це стосується тютюну і тютюнових виробів, 

алкоголю, какао і какаопродуктів. В останній період найменш імпортованим є 

цукор і кондитерські вироби з цукру та продукти з м’яса, риби (відповідно 1,9 

та 1,7% в середньому за 2010-2015 р.р. в загальній структурі імпорту аграрно-

промислової продукції). Аналізуючи вартісні показники імпорту готових 

харчових продуктів, можна відмітити його загальне зменшення (на 35,8%) за 

рахунок зниження відповідного показника по всім без винятку видам продукції 

по цій категорії. Тобто, ймовірно має місце не тільки складне фінансове 

становище в країні, що призводить до зменшення обсягів закупівлі закордонних 

продуктів у натуральному вигляді, а й періодичне зменшення світових цін на 

окремі категорії продуктів тощо.  

Таблиця 4  

 Товарна структура імпорту жирів,  олії тваринного або рослинного 

походження та готових харчових продуктів 

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Всього жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження 

451609,0 468668,1 406327,4 403352,6 301702,6 182338,9 

У % до підсумку 7,8 7,4 5,4 4,9 5,0 5,2 
Всього готові харчові 

продукти 

2506063,8 3026725,6 2965476,5 3219545,6 2601785,3 1607736,9 

У % до підсумку 43,5 47,7 39,5 39,3 42,9 46,1 
продукти з м’яса, риби 100504,0 124377,5 140816,1 152189,1 104496,8 42451,8 
У % до підсумку 1,7 2,0 1,9 1,9 1,7 1,2 
цукор і кондитерські 

вироби з цукру 

231453,6 230705,3 83511,7 88333,5 59328,3 34792,8 

У % до підсумку 4,0 3,6 1,1 1,1 1,0 1,0 
какао та продукти з 

нього 

407374,4 491785,4 449593,2 460852,2 358837,3 193530,8 

У % до підсумку 7,1 7,8 6,0 5,6 5,9 5,6 

готові продукти із  

зерна 
125926,5 164765,7 170864,7 215826,0 169271,5 85551,5 

У % до підсумку 2,2 2,6 2,3 2,6 2,8 2,5 
продукти  

переробки овочiв 
223453,9 277284,2 267104,4 297679,5 233005,7 113989,8 

У % до підсумку 3,9 4,4 3,6 3,6 3,8 3,3 
різні харчовi  

продукти 
466911,1 592067,0 593519,6 659329,7 529842,7 339809,5 

У % до підсумку 8,1 9,3 7,9 8,1 8,7 9,8 
алкогольні і 

безалкогольні напої 
270557,7 421023,7 492848,4 604854,3 422129,2 233638,9 

У % до підсумку 4,7 6,6 6,6 7,4 7,0 6,7 
залишки і вiдходи 

харчової 

промисловості 

208437,6 247118,6 259594,4 286213,6 241884,8 158278,1 

У % до підсумку 3,6 3,9 3,5 3,5 4,0 4,5 

тютюн і промислові 

замінники тютюну 

471445,0 477598,2 507624,0 454267,7 482989,0 405693,7 

У % до підсумку 8,2 7,5 6,8 5,5 8,0 11,6 

 

2. Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції 

Аналіз товарної структури експорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в Україні надасть можливість виявити, по-перше, види 

продукції, які мають найбільший попит на світовому ринку сировинно-

харчових продуктів та, навпаки, види продукції, попит на які є невисоким. І, по-

друге, виявити перспективні резерви зростання цього попиту. 

Аналіз товарної структури експорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в Україні проведено на основі статистичних даних 

Держкомстату України за 2010-2015 р.р. (табл. 5 - 8) [2; 7; 11; 12]. 
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Таблиця  5  

 Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції  

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього продукції, 

тисяч доларів США  
9935978,5  12804109,1 17905603,7 17038805,3  

16668953,8 
14563144,5 

У % до підсумку 100 100 100 100 100 100 
I. Живi тварини;  

продукти тваринного 

походження  

771386,6 936606,1 960557,4 1084105,1 1014473,9 823434,9 

У % до підсумку 7,8 7,3 5,4 6,4 6,1 5,7 
II. Продукти 

рослинного 

походження 

3976213,4 5531957,1 9222473,3 8875920,1 8736139,2 7971492,5 

У % до підсумку 40,0 43,2 51,5 52,1 52,4 54,7 
ІІІ.  Жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження 

2617314,4 3396407,0 4210625,2 3507076,4 3822031,8 3299799,1 

У % до підсумку 26,3 26,5 23,5 20,6 22,9 22,7 
IV. Готові харчові 

продукти 

2571064,1 2939138,9 3511947,8 3571703,7 3096308,9 2468418,0 

У % до підсумку 25,9 23,0 19,6 21,0 18,6 16,9 

 

Аналізуючи дані таблиці, слід зазначити наявність декількох тенденцій. 

По-перше, це стабільне зростання вартості реалізованої на зовнішньому ринку 

продукції з 2010 по 2012 рік. Всього по всім видам продукції це зростання 

склало 80,2%, що в грошовому вигляді – 7969625,2 тис. дол. По-друге, 

переважаюче зменшення вартості реалізованої продукції протягом останніх 

трьох років, яке загалом за цей період склало 14,5% (2475660,8 тис. дол.). На 

таке зменшення істотно вплинуло зменшення вартості експорту живих тварин і 

продуктів тваринного походження (24,0%) та готових харчових продуктів 

(30,9%). Аналізуючи зміни вартості реалізованої продукції на світовому ринку 

за весь (2010-2015 р.р.) період, слід відмітити загальне зростання вартості 

експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на 46,5%. В тому 

числі воно викликано переважно зростанням вартості експорту продуктів 

рослинного походження на 100,5% та жирів і олій тваринного або рослинного 

походження на 26,1%.  
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Аналізуючи власне структуру експорту, можна відмітити, що найбільші 

надходження належать продуктам рослинного походження, потім жирам і 

олійним продуктам та готовим харчовим продуктам. Середня питома вага за 

шість років кожного з цих видів продуктів  в загальній вартості експорту 

відповідно склала 49,0, 23,7 та 20,8%) . Отже, збільшення експорту цих 

товарних категорій можна приймати як резерв удосконалення його товарної 

структури. До того ж треба відмітити такий позитивний момент, як щорічне 

зростання частки продуктів рослинного походження в загальній вартості 

експорту (14,7 відсоткових пунктів за шість років), чого, нажаль, не можна 

сказати про жиро-олійні та готові харчові продукти. 

Аналіз товарної структури експорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження (табл.  6) за період 2010-2015 р.р. свідчить про наступне. По-

перше, відбулося зниження частки продажу по цій категорії у загальній 

вартості експорту на 2,1 відсотковий пункт. По-друге, відбулося загальне 

зростання вартості експортованої на світовий ринок продукції по даній 

категорії, яке склало 6,7%, що в грошовому виразі склало 52048,3 тис. дол. Це 

відносно невелике зростання вартості викликано двома тенденціями зміни 

вартості експорту. По-перше, значним прирістом вартості експорту власне 

живих тварин (на 605,0 %) та м’яса і їстівних субпродуктів (на 318,8%). Проте, 

якщо взяти до уваги той факт, що в країні не спостерігається росту 

продуктивного поголів’я вже багато років, то можна з упевненістю 

стверджувати – зростання це викликане ростом цін на товари даної категорії та 

інфляційними чинниками. По-друге, відбулося зменшення вартості експорту 

молока та молочних продуктів, яєць птиці і натурального меду (40,4%) та риби 

i ракоподібних (на 38,1%). Проте, рибна категорія, на відміну від 

молокопродуктів, займає невелику частку в структурі експорту аграрно-

промислової продукції (0,2 і 6,5 із 7,8 в 2010 році та 0,1 і 2,7 із 5,7 в 2015 році 

відповідно), тому вирішаючу роль у зміні вартості експорту  відіграють звісно 

ж кризові зміни показників саме у молокопродуктовому комплексі. Тобто, 

функціонування на повну потужність вітчизняних м'ясо-молочних виробничих 
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підкомплексів з не спадаючим рівнем рентабельності є запорукою підвищення 

експортного потенціалу країни за умов повноцінного сировинного 

забезпечення. 

Таблиця  6  

 Товарна структура експорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження  

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього живi тварини;  

продукти тваринного 

походження, тисяч 

доларів США, в т.ч 

771386,6 936606,1 960557,4 1084105,1 1014473,9 823434,9 

У % до підсумку 7,8 7,3 5,4 6,4 6,1 5,7 
живi тварини 3636,7 9839,4 7700,5 13008,8 14471,8 25639,9 
У % до підсумку 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 
м’ясо та їстівні  

субпродукти 

90179,2 197907,3 315886,9 348633,2 381775,3 377668,3 

У % до підсумку 0,9 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 
риба i ракоподібні 21007,7 19654,0 18793,0 20812,4 27401,3 12994,8 
У % до підсумку 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
молоко та молочнi  

продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 

648786,6 703757,5 611629,8 691739,5 575431,0 386477,3 

У % до підсумку 6,5 5,5 3,4 4,1 3,5 2,7 
інші продукти  

тваринного 

походження 

7776,4 5447,9 6547,2 9911,2 15394,5 20654,6 

У % до підсумку 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
 

В товарній структурі експорту продуктів рослинного походження (табл.  7) 

зі значним відривом від інших видів продукції по цій категорії переважають 

зернові культури. Їх питома вага в загальній вартості експорту 

сільгосппродукції в середньому за 2010-2015р.р. становила 35,1% і треба 

відмітити, що має місце тенденція до її постійного зростання. На другому місці 

знаходяться насiння і плоди олійних рослин  (їх середня питома вага в загальній 

вартості експорту аграрно-промислової продукції за шість років – 10,7%, проте 

не має тенденції до зростання). Тобто, підвищення обсягів виробництва та 

реалізації зернових та олійних культур також є резервом нарощування 

експортного потенціалу України. Інші види продуктів рослинного походження 

не задають значного впливу на продовольчий експортний потенціал країни, бо 
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їх вартісні надходження в структурі реалізації аграрно-промислової продукції 

займають мізерну частку (переважно менше 1,0%). Щодо вартісних показників 

то тут треба відмітити загальне зростання по всій категорії продуктів 

рослинного походження вдвічі і відбулося воно переважно за рахунок 

зростання вартості реалізованих зернових на 145,5%.  

Таблиця  7  

 Товарна структура експорту продуктів рослинного походження 

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього продукти 

рослинного 

походження 

3976213,4 5531957,1 9222473,3 8875920,1 8736139,2 7971492,5 

У % до підсумку 40,0 43,2 51,5 52,1 52,4 54,7 

живі дерева та інші 

рослини 

1782,2 1857,2 1593,9 2124,5 1414,4 2340,4 

У % до підсумку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
овочi 119209,4 132946,2 138553,2 112652,4 129861,6 97214,6 
У % до підсумку 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 
їстівнi плоди та 

горiхи 

208836,5 217320,2 199853,2 138491,8 148191,4 154083,5 

У % до підсумку 2,1 1,7 1,1 0,8 0,9 1,1 
кава, чай 9869,9 14046,4 12903,0 11893,2 14645,0 10595,7 
У % до підсумку 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
зерновi культури 2467060,7 3617122,2 7008425,7 6371334,7 6544127,6 6057490,0 
У % до підсумку 24,9 28,3 39,1 37,4 39,3 41,6 
продукцiя 

борошномельно- 

круп’яної 

промисловості 

80847,9 111166,4 105069,9 137192,9 124400,7 117887,9 

У % до підсумку 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 
насiння і плоди  

олійних рослин 

1085659,1 1434808,3 1753973,5 2048059,7 1687715,3 1475455,6 

У % до підсумку 10,9 11,2 9,8 12,0 10,1 10,1 
шелак природний 1261,0 938,1 979,3 798,6 557,1 527,0 
У % до підсумку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
рослинні матеріали 

для виготовлення 

1686,7 1752,1 1121,7 53372,2 85226,1 55897,8 

У % до підсумку 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,4 
 

Щодо товарної структури експорту жирів,  олії тваринного або рослинного 

походження та готових харчових продуктів (табл.  8), то слід зазначити, що їх 

питома частка в загальній структурі експорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції знаходиться приблизно на одному рівні, на другому 

місці після зернових. Тобто, при ефективній маркетинговій стратегії, 
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орієнтованій на світовий сировинно-продовольчий ринок, реалізація продукції 

по цим товарно-експортним категоріям забезпечить нарощування аграрно-

промислового експортного потенціалу країни. Якщо розглянути вартісну 

структуру експорту готових харчових продуктів, то можна побачити, що 

найбільшу питому вагу серед інших мають залишки і вiдходи харчової 

промисловості. Це єдина категорія, що має тенденцію до стабільного зростання 

питомої ваги в загальній вартості експорту сільськогосподарської і 

продовольчої продукції з 2010 до 2015 р.р. (з 4,8 до 6,8% ) і має доволі високий 

експортний потенціал, враховуючи невеликі витрати на виробництво. 

Найменшу питому вагу мають продукти з м’яса риби – 0,3% в структурі 

загального експорту аграрно-промислової продукції (середнє за шість років). 

Щодо зміни загальної експортної вартості продукції за 2010-2015 р.р., то 

загальне зростання слід відмітити тільки по жирам та оліям тваринного або 

рослинного походження на 26,1% (або 682484,7 тис.дол.), із готових харчових 

продуктів – по готовим продуктам із зерна; залишкам і вiдходам харчової 

промисловості;  тютюну і промисловим замінникам тютюну (5,4, 107,8 та 64,0% 

або 13628,0, 516714,9 та 136899,1 тис.дол.). 

Таблиця 8  

 Товарна структура експорту жирів,  олії тваринного або рослинного 

походження та готових харчових продуктів 

Назва товарів Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження 

2617314,4 3396407,0 4210625,2 3507076,4 3822031,8 3299799,1 

У % до підсумку 26,3 26,5 23,5 20,6 22,9 22,7 
Всього готові харчові 

продукти 

2571064,1 2939138,9 3511947,8 3571703,7 3096308,9 2468418,0 

У % до підсумку 25,9 23,0 19,6 21,0 18,6 16,9 
продукти з м’яса, риби 48687,2 50072,6 65028,1 58947,9 32378,9 12467,5 
У % до підсумку 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 
цукор і кондитерські 

вироби з цукру 

206502,6 241879,3 341228,4 259390,6 147092,9 169508,2 

У % до підсумку 2,1 1,9 1,9 1,5 0,9 1,2 
какао та продукти з 

нього 

591612,0 675726,5 662472,1 556813,3 322877,6 187263,1 

У % до підсумку 5,9 5,3 3,7 3,3 1,9 1,3 
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готові продукти із  

зерна 
254289,7 339018,9 395343,7 413145,4 390134,6 267917,7 

У % до підсумку 2,6 2,6 2,2 2,4 2,3 1,8 
продукти  

переробки овочiв 
210389,5 228319,6 323453,8 404190,6 297777,9 183896,7 

У % до підсумку 2,1 1,8 1,8 2,4 1,8 1,3 
різні харчовi  

продукти 
122919,8 162429,3 195404,5 252120,5 212291,7 117179,4 

У % до підсумку 1,2 1,3 1,1 1,5 1,3 0,8 
алкогольні і 

безалкогольні напої 

443700,0 383045,5 385010,8 411341,6 251284,4 183608,0 

У % до підсумку 4,5 3,0 2,2 2,4 1,5 1,3 
залишки і вiдходи 

харчової 

промисловості 

479066,4 626635,6 877728,0 923387,3 1108252,0 995781,3 

У % до підсумку 4,8 4,9 4,9 5,4 6,6 6,8 
тютюн і промислові 

замінники тютюну 

213896,9 232011,6 266278,4 292366,6 334218,9 350796,0 

У % до підсумку 2,2 1,8 1,5 1,7 2,0 2,4 
 

Сьогодні для України важливим є не просто нарощування присутності на 

зовнішніх ринках, а оптимізація структури експорту та імпорту, поліпшення 

якості, підвищення економічної та технологічної ефективності експортного 

виробництва. Це неодмінні умови підвищення рівня конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Це в повній мірі можна віднести до аграрно-промислового 

сектору. 

Щоб збільшити обсяги експорту сільськогосподарської продукції 

потрібно насамперед шукати шляхи підвищення її конкурентоспроможності на 

міжнародному ринку. Але існують чинники, які значною мірою 

перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції на зовнішніх ринках, а саме:  вітчизняна фінансово-кредитна система 

має дуже низький рівень розвитку, недостатню кількість банківських та пара 

банківських організацій, які б могли відкрити кредитну лінію для аграрно-

промислових товаровиробників; в Україні недостатній рівень інвестування 

сфери АПК з боку іноземних виробників; власно державна підтримка не 

спрямована на розширення експортного виробництва, наприклад система 

дотування; сфера страхування фінансово-виробничих ризиків в 

агропромисловому виробництві невдосконалена та нерозвинута; 

незабезпеченість виробництва об’єктами виробничо-обслуговуючої 
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інфраструктури, що призводить до високих витрат виробництва, комерційних 

витрат, втрат і псування продукції;  недостатньо досконалі логістичні системи 

товаровиробників та нераціонально організовані ринки сировинної та готової 

до споживання продукції, що по суті є проблемою маркетингу на 

виробництвах; низький кваліфікаційний рівень на виробництві та неможливість 

залучення до виробничих процесів провідних фахівців; відсутність нових 

високопродуктивних технологій вирощування та підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур та продуктивності тварин; в Україні вкрай 

низьке забезпечення аграрних товаровиробників сучасною технікою;  

невикористання підходів індивідуалізації виробництва в залежності від 

регіональних особливостей товаровиробників та сегменту охоплюваного ринку 

тощо. Тож для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції необхідно вирішити ряд завдань, спрямованих на подолання 

перелічених проблем з метою збільшити обсяги експорту аграрно-промислової 

продукції.  

Таким чином, за дослідженнями автора модель удосконалення 

експортно-імпортної структури сільськогосподарської та продовольчої 

продукції в контексті підвищення   конкурентоспроможності України на 

світовому ринку виглядає як на рис. 1. 

В кінцевому підсумку до шляхів нарощування обсягів експорту як 

удосконалення експортно-імпортної структури сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності 

України на міжнародному ринку можна віднести реалізацію ряду заходів, 

спрямованих на забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідним 

фінансуванням, матеріально-технічною базою; створення достойної 

інфраструктури на всіх рівнях виробництва і реалізації продукції; 

впровадження сучасних інноваційних технологій; реалізацію заходів з 

державного стимулювання експорту та підтримки проблемних, зокрема м'ясо-

молочних галуей виробництва; залучення іноземних інвесторів та створення 

механізму «доступного» кредитування та інше. 
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Рис. 1. Модель удосконалення експортно-імпортної структури сільськогосподарської та 

продовольчої продукції в контексті підвищення   конкурентоспроможності України на 

світовому ринку 
* Дослідження та пропозиції автора 

Спрямування зусиль суб’єктів економічної діяльності на збільшення обсягів 

експорту сільськогосподарської та аграрно-промислової продукції 

Міжнародний 

рівень Удосконалення уніфікованого митно-експортного законодавства 

для створення можливостей ввозу української продукції 

Запрошення українських фахівців за кордон з метою навчання та 

стажування на провідних аграрних формуваннях світу 

Сприяння розвитку сільських територій із забезпеченням 

наявності достойної соціальної та виробничо-обслуговуючої 

інфраструктури з метою розширення аграрного виробництва 

Надання допомоги виробникам-аграріям в реалізації експортно-

імпортних операцій, удосконалення відповідного законодавства 

 

Всебічне інвестування та розширення можливостей фінансування 

експорту вітчизняної продукції та фінансування імпорту 

високоякісних імпортних матеріалів – саджанців, добрив,  кормів, 

порід тварин, птиць тощо; дотування та пільгове кредитування 

 

Реалізація стратегій міжнародного маркетингу, впровадження 

раціональної цінової політики та розширення сегментів ринку 

Організація навчально-стажувального співробітництва за 

кордоном з метою підвищення кваліфікації власного персоналу 

Реалізація інженерно-технологічних зусиль - придбання 

сільськогосподарських машин, пристроїв первинної обробки 

сировини, впровадження сучасних технологій 

 

Державний 

рівень 

 

 

 

 

 

Підприєм-

ницький 

рівень 

Удосконалення якості продукції до рівня продукції світових 

виробників завдяки застосуванню інноваційних технологій 

 

Пред’явлення високих вимог до якості споживацької продукції та 

сприяння у створенні конкурентного середовища 

 

Підтримка вітчизняного виробника 

 

 Інвестування вітчизняних аграріїв іноземними суб’єктами, 

фінансування експорту, відкриття кредитних ліній різних форм 

продукції за кордон 

Суб’єкти Розширення експортного 

потенціалу України та 

удосконалення товарної 

експортно-імпортної 

структури 

Мета Функції 

Споживаць-

кий рівень 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз товарної структури експорту та імпорту сільськогосподарської та 

продовольчої продукції показав, що Україна є активним учасником світового 

аграрно-продовольчого ринку. Вона як реалізує, так і закуповує сировину та 

готові продукти харчування у іноземних конкурентів. Обсяги та 

співвідношення придбаної і реалізованої на світовому ринку  продукції 

обумовлює безліч факторів – виробничі і фінансові можливості вітчизняних 

виробників, специфіка продукції, рівень іноземної конкуренції, світові ціни 

тощо. 

В товарній структурі експорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження переважають молоко та молочнi продукти, яйця птиці і 

натуральний мед. В товарній структурі експорту продуктів рослинного 

походження зі значним відривом від інших видів продукції по цій категорії 

переважають зернові культури.  Щодо товарної структури експорту жирів,  олії 

тваринного або рослинного походження та готових харчових продуктів, то слід 

зазначити, що їх питома частка в загальній структурі експорту 

сільськогосподарської та продовольчої продукції знаходиться приблизно на 

одному рівні, на другому місці після зернових. 

Товарна структура імпорту живих тварин та продуктів тваринного 

походження демонструє відносно високий рівень закупівлі риби i 

ракоподібних. Із продуктів рослинного походження найбільш імпортованою 

продукцією по цій категорії в країні є їстівнi плоди та горiхи, а також кава та 

чай. Готові харчові продукти – найбільш імпортована категорія в загальному 

імпорті сільськогосподарської та продовольчої продукції. 

Удосконалення експортної структури та нарощування обсягів експортної 

сировинної та аграрно-промислової продукції є головним шляхом підвищення 

рівня конкурентоспроможності на світовому продовольчому ринку.  

Підвищувати рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

та нарощувати обсяги експорту продукції слід в декілька етапів, починаючи з 

досягнення стабільності в матеріально-технічній базі, закінчуючи формуванням 
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раціональної маркетингової концепції. Українські підприємства мають 

можливості для нарощування обсягів реалізованої на світовому ринку 

сільськогосподарської та продовольчої продукції за умов реалізації механізму 

зниження витрат на виробництво і реалізацію експортної продукції. Водночас 

застосування інноваційного розвитку експортного потенціалу для вітчизняних 

аграріїв є неодмінною умовою його нарощування та удосконалення експортно-

імпортної структури товарної продукції. 
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