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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ 

STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF EXPORT PRODUCTION OF APK 
UKRAINE 

У статті досліджено динаміку експортних поставок товарів з України у 2002-2018 

рр. у вартісному виразі та відповідну частку продукції агропромислового комплексу в 

ньому; розглянуто географічну структуру експорту продукції АПК в розрізі ТОП-10 

країн-імпортерів товарів з України та наведено індекси вартості українського експорту 

товарів з метою виділення найбільш перспективних напрямів освоєння зовнішнього 

ринку. Відзначено, що найбільшими темпами валютна виручка зросла від експорту 

товарів до Індії, Єгипту та Польщі.  

Для формування ефективної товарної структури українського експорту продукції 

АПК та реалізації можливостей експортного потенціалу країни, визначено товари, які є 

найбільш конкурентоспроможними на світових ринках аграрної продукції. Встановлено, 

що найбільшими обсягами валютної виручки характеризуються зерновi культури, 

насіння і плоди олійних рослин та залишки і відходи харчової промисловості; готові 

корми.  

Визначено недоліки існуючих структур та необхідність і можливості їх 

удосконалення. Зроблено акцент на тому, що формування структури має ґрунтуватися 

на загальній закономірності розвитку світової економіки, конкурентних перевагах, 

наявності реального високого попиту на товари, отриманні максимальної вигоди та 

еквівалентність міжнародного обміну товарами з урахуванням класифікації 

експортних товарів. 

Розглянуто чинники, що сприяють розвитку аграрної економіки країни та 

фактори, що перешкоджають збільшенню виробництва й нарощуванню експорту. 

Запропоновано перспективні напрями експорту агропромислової продукції на зовнішній 

ринок.  

Ключові слова: експорт, індекс вартості експорту, агропродовольча продукція, 

географічна структура експорту, продуктова структура експорту, експортний 

потенціал. 

The article examines the dynamics of export deliveries of goods from Ukraine in 2002-2018 
in terms of value and the corresponding share of products of the agro-industrial complex in it; 
the geographical structure of export of agricultural products in terms of TOP-10 countries-
importers of goods from Ukraine is considered and the indices of the value of Ukrainian export of 
goods are given in order to identify the most perspective directions of development of the 
external market. It was noted that currency revenues grew the most rapidly due to the export of 
goods to India, Egypt and Poland. 

For the formation of an effective commodity structure of Ukrainian exports of agricultural 
products and the realization of the export potential of the country, the goods that are most 
competitive in the world markets of agrarian products are identified. It was established that the 
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largest volumes of currency earnings are characterized by grain crops, seeds and fruits of 
oilseeds and residues and wastes of the food industry; ready to feed. 

The defects of existing structures and the necessity and possibilities of their improvement 
are identified. The emphasis is placed on the fact that the formation of the structure should be 
based on the general laws of development of the world economy, competitive advantages, the 
existence of real high demand for goods, obtaining maximum benefits and the equivalence of 
international exchange of goods, taking into account the classification of export goods. 

The factors contributing to the development of the agrarian economy of the country and 
factors hindering the increase of production and export growth are considered. Proposed 
directions of export of agro-industrial products to the foreign market are offered. 

Key words: export, export value index, agro-food products, geographic structure of export, 
export product structure, export potential. 

В статье исследована динамика экспортных поставок товаров из Украины в 2002-
2018 гг. в стоимостном выражении и соответствующую долю продукции 
агропромышленного комплекса в нем; рассмотрено географическую структуру 
экспорта продукции АПК в разрезе ТОП-10 стран-импортеров товаров из Украины и 
приведены индексы стоимости украинского экспорта товаров с целью выделения 
наиболее перспективных направлений освоения внешнего рынка. Отмечено, что 
наибольшими темпами валютная выручка возросла от экспорта товаров в Индию, 
Египет и Польшу. 

Для формирования эффективной товарной структуры украинского экспорта 
продукции АПК и реализации возможностей экспортного потенциала страны, 
определены товары, которые являются наиболее конкурентоспособными на мировых 
рынках аграрной продукции. Установлено, что наибольшими объемами валютной 
выручки характеризуются зерновые культуры, семена и плоды масличных растений и 
остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма. 

Определены недостатки существующих структур и необходимость и 
возможности их совершенствования. Сделан акцент на том, что формирование 
структуры должно основываться на общей закономерности развития мировой 
экономики, конкурентных преимуществах, наличия реального высокого спроса на 
товары, полученные максимальной выгоды и эквивалентности международного обмена 
товарами с учетом классификации экспортных товаров. 

Рассмотрены факторы, способствующие развитию аграрной экономики страны и 
факторы, препятствующие увеличению производства и наращиванию экспорта. 
Предложены перспективные направления экспорта агропромышленной продукции на 
внешний рынок. 

Ключевые слова: экспорт, индекс стоимости экспорта, агропродовольственной 
продукции, географическая структура экспорта, продуктовая структура экспорта, 
экспортный потенциал. 

Вступ. Експортний потенціал України у сфері агропромислового комплексу 

є досить значним завдяки багатим природним ресурсам, вигідному 

географічному розташуванню, вагомому людському капіталу, поступово 

зростаючій інвестиційній привабливості, збереженому укладу сільського життя 

та багатовіковим традиціям ведення сільського господарства.  

Проте конкурентні позиції вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

зовнішніх ринках не є стабільними внаслідок незавершеності процесів адаптації 

до європейських вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів, жорсткої 

конкуренції, значних коливань цін на світовому ринку, нестійкості торговельних 

відносин з країнами-імпортерами. Серед внутрішніх стримуючих чинників слід 
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відзначити низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва, 

зростання рівня зношеності техніки, переважне використання застарілих 

технологій, збільшення вартості невідновних природних ресурсів у структурі 

собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції, 

зростання залежності виробництва від природно-кліматичних умов, обмежений 

доступ до фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень. Наукові напрацювання пов'язані з розвитком 

експортних операцій, знайшли відображення у працях таких вчених дослідників: 

Багрової І.В., Булатової А.С., Бураковського І.Г., Гордієнко П.Л., Дегтярева О. І., 

Кандиби А.М., Мазаракі А.А., Макогона Ю.В., Новицького В.Є., Піддубного І.О., 

Покровської В.В., Рибалкіна В.І., Рум'янцева А.П. Водночас, враховуючи ключові 

аспекти з теорії і практики реалізації експортного потенціалу підприємства, не 

достатньо вивченими залишаються напрями розвитку експортних операцій в 

аграрному секторі економіки.  

Методика досліджень. Використано загальнонаукові та спеціальні методи 

і прийоми наукового дослідження: діалектики, аналізу і синтезу, класифікації та 

типології; системного підходу; статистичний аналіз, таблично-графічний. 

Статистичну та інформаційну базу дослідження становлять дані Державної 

служби статистики України та Державної фіскальної служби України. 

Постановка завдання. Розширення експортних можливостей та розвиток 

експортного потенціалу агропродовольчої продукції є складною задачею, 

вирішення якої вимагає системного підходу до управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, організаційно-економічних, 

техніко-технологічних заходів, що сприятимуть посиленню конкурентних 

переваг підприємства на зовнішніх ринках. Метою даної статті є оцінка стану та 

тенденцій розвитку експорту агропромислової продукції вітчизняних 

підприємства та визначення перспективних ринків збуту для розширення 

географічних меж присутності вітчизняної агропромислової продукції на 

зовнішньому ринку. 

Результати досліджень. Сучасні тенденції розвитку аграрного сектора 

України свідчать про необхідність підвищення конкурентоспроможності 

підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. У той же час вигідне 

географічне розташування, сприятливі природні умови, існуючий виробничий 

та зовнішньоекономічний досвід праці, різноманітність форм власності 

аграрних підприємств зумовлюють формування їх значного експортного 

потенціалу. Саме тому ефективний розвиток експорту можна назвати одним з 

провідних шляхів формування конкурентних переваг сільськогосподарських 

підприємств країни.  

Так, на тлі зростаючого обсягу загальної експортної виручки зростає частка 

сільськогосподарської продукції. З 2002 року частка продукції АПК у структурі 

експортної виручки України зросла з 13,3% до 41,04% у 2017 р.  
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Таблиця 1 

Вартісний обсяг експорту товарів з України у 2002-2018 рр. 

Рік 

Вартісний обсяг 
експорту товарів з 
України, млн. дол. 

США 

У тому числі вартісний 
обсяг експорту 

продукції АПК, млн. 
дол. США 

Питома вага 
продукції АПК в 

загальному 
експорті, % 

2002 17957,09 2388,93 13,30 
2010 50744,29 9849,74 19,41 
2011 67594,10 12732,23 18,84 
2012 67779,84 17791,37 26,25 
2013 62305,93 16929,98 27,17 
2014 53901,69 16668,95 30,92 
2015 38127,15 14563,14 38,20 
2016 36361,71 15281,80 42,03 
2017 43264,74 17756,85 41,04 

Січень-травень 
2018 р 

19460,14 7299,19 37,51 

У світовому співтоваристві Україну визнають як потенційного лідера з 

виробництва сільськогосподарської продукції та основних продуктів 

харчування: зерна, цукру, олії, м’яса, продуктів переробки молока тощо. Але 

реалізація цього потенціалу вимагає докладання великих зусиль. Україна 

підтвердила та підтверджує свій статус надійного постачальника 

сільськогосподарської продукції на світові ринки, успішно експортуючи 

агропродукцію до майже 190 країн світу. 

Таблиця 2 

Частка ТОП-10 країн-імпортерів товарів з України у 2002-2018 рр. 

Країна-
контрагент  

2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Січень-
травень 
2018 р 

Єгипет 1,77 2,60 1,97 4,25 4,36 5,31 5,45 6,23 4,23 3,92 
Iндiя 0,88 2,74 3,31 3,35 3,14 3,37 3,79 5,23 5,10 5,53 

Iспанiя 2,08 0,79 1,42 2,26 1,57 2,16 2,74 2,76 2,91 2,75 

Iталiя 4,62 4,73 4,48 3,62 3,75 4,58 5,19 5,31 5,71 6,04 
Китай 3,90 2,59 3,20 2,58 4,32 4,96 6,29 5,04 4,71 4,40 
Нiдерланди 1,59 1,02 1,22 1,22 1,66 2,05 2,38 2,74 3,87 3,29 
Нiмеччина 4,21 2,90 2,54 2,36 2,49 2,95 3,48 3,92 4,05 4,00 
Польща 2,82 3,52 4,13 3,79 4,09 4,91 5,19 6,05 6,30 7,01 

Росiйська 
Федерацiя 

17,76 26,10 28,98 25,56 23,73 18,18 12,66 9,88 9,10 7,78 

Туреччина 6,88 5,89 5,46 5,35 6,02 6,61 7,27 5,64 5,82 6,15 

В табл. 2 наведено десять найбільших країн-імпортерів української 

продукції у 2002-2018 рр. Серед зазначених країн найбільша питома вага 

українського експорту товарів припадає на Російську Федерацію, Туреччину та 

Польщу.  



5 

Динаміка експортних поставок протягом досліджуваного періоду до 

зазначених країн була різною. Так, хоча Російська Федерація була і залишається 

найбільшим імпортером української продукції, її частка щорічно зменшується по 

відомим політичним причинам. Експорт до інших країн-контрагентів 

характеризується, в переважній більшості, позитивними темпами зростання 

(табл. 3).  

Таблиця 3 

Індекси вартості українського експорту товарів в розрізі ТОП-10 країн-

контрагентів у 2002-2018 рр. 

Країна-
контраген  

2010/ 
2002 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2002 

Єгипет 4,15 1,01 2,17 0,94 1,05 0,73 1,09 0,81 5,75 

Iндiя 8,82 1,61 1,02 0,86 0,93 0,80 1,32 1,16 13,97 

Iспанiя 1,08 2,39 1,59 0,64 1,19 0,89 0,96 1,25 3,38 

Iталiя 2,89 1,26 0,81 0,95 1,06 0,80 0,97 1,28 2,98 

Китай 1,88 1,64 0,81 1,54 0,99 0,90 0,76 1,11 2,91 

Нiдерланди 1,81 1,59 1,01 1,25 1,07 0,82 1,10 1,68 5,88 

Нiмеччина 1,95 1,17 0,93 0,97 1,03 0,84 1,07 1,23 2,32 

Польща 3,53 1,56 0,92 0,99 1,04 0,75 1,11 1,24 5,38 

Росiйська 
Федерацiя 

4,15 1,48 0,88 0,85 0,66 0,49 0,74 1,10 1,23 

Туреччина 2,42 1,23 0,98 1,04 0,95 0,78 0,74 1,23 2,04 

Порівнюючи індекси вартості українського експорту товарів у 2010 та 2017 

роках відносно 2002 року, слід відзначити, що найбільшими темпами валютна 

виручка зросла від експорту товарів до Індії (у 8,82 рази у 2010 р. та у 13,97 рази 

у 2017 р.), Єгипту (у 4,15 рази у 2010 р. та у 5,75 рази у 2017 р.) та Польщі (у 3,53 

рази у 2010 р. та у 5,38 рази у 2017 р.). Індекси вартості інших періодів не мали 

значних динамічних відривів. 

Проте, не дивлячись на ріст обсягів зовнішньої торгівлі з експорту, 

показники динамічного ряду, а саме – їхня неоднорідність, вказує на відсутність 

у державі системного підходу щодо реалізації експортної діяльності 

агропромислового комплексу України. Серед основних агропродовольчих 

товарів немає товарів винятково для внутрішнього ринку. Тобто таких товарів, 

які не мають або мають низькі порівняльні переваги на світовому ринку та 

виробництво яких не може покривати рівень самозабезпеченості. Оптимізація 

структури експорту в даний час – це головна умова для входження України в 

систему міжнародних господарських зв'язків і використання переваг 

міжнародної торгівлі. Зволікання з визначенням ефективної структури не на 

користь розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Проте слід зробити акцент 

на тому, що формування структури має ґрунтуватися на загальній 

закономірності розвитку світової економіки, конкурентних перевагах, наявності 

реального високого попиту на товари, отриманні максимальної вигоди та 
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еквівалентність міжнародного обміну товарами з урахуванням класифікації 

експортних товарів. 

Напрями формування оптимальної структури експортного потенціалу 

спрямовано на розширення номенклатури товарів щодо їх експорту. Однак, в 

першу чергу, необхідно якомога швидше нарощувати виробництво і експорт тих 

товарних позицій, які мають найбільшу конкурентоспроможність на світових 

ринках і можуть в достатній кількості виробляться в Україні. Тобто група 

товарів, які є лідерами щодо експорту, і надалі повинна залишатися домінуючою 

складовою товарної структури експорту.  

Для формування ефективної товарної структури українського експорту 

продукції АПК та реалізації можливостей експортного потенціалу країни, 

визначимо товари, які є найбільш конкурентоспроможними на світових ринках 

аграрної продукції (рис. 1).  

 

Рис. 1. Частка експорту основних груп продукції АПК у 2002-січні травні 

2018 рр., % 

Варто зазначити, що основу аграрного експорту протягом 2002-2018 рр. 

становив експорт сировини, а саме продукція рослинного походження – 

пшениця, кукурудза, ячмінь та соєві боби. Частка цієї продукції в структурі 

становить понад 55%. 

Обсяги експорту обмежуються занадто вузькою номенклатурою товарів: 

зернові культури, жири та олії, молочні продукти, м'ясо, насіння олійних 

культур. Питома вага цієї групи товарів у загальних обсягах експорту становить 

понад 65%. У той же час в АПК товарних видів продукції виробляється в 5 разів 

більше тих найменувань, які визначають формування експортного потенціалу.  

Серед основних груп товарної структури українського експорту у 2002-

січні-травні 2018 рр. слід відзначити ті, що характеризуються найбільшими 

обсягами валютної виручки: зерновi культури, насіння і плоди олійних рослин 

та залишки і відходи харчової промисловості; готові корми. Їх динаміку 

наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка валютної виручки від експорту основних груп продукції АПК 

у 2002-січні-травні 2018 рр., млн. дол. США 

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно 

стали зернові та олійні культури, соняшникова олія і продукція харчової 

промисловості, на які припадає близько 90% його вартості. У 2017 році Україна 

оновила рекорд експорту зернових. Поставки українського збіжжя на ринки 

країн світу склали 41,8 млн. тонн, з них кукурудзи – 19,4 млн. тонн, пшениці – 

17,млн. тонн, ячменю – 4,9 млн. тонн. 

Щоб переорієнтуватися на нові ринки, потрібно впроваджувати новітні 

технології, напрацьовувати нові експортні зв’язки та шукати нові напрямки для 

експорту. Попри чисельні заяви представників влади, ринки ЄС не можна 

розглядати як пріоритетні через їх високу конкурентність. Основними 

напрямками, які слід розглядати, є середня Азія, Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан, країни Кавказу. Цікавими з точки зору експорту є країни Західної 

Африки та Південно-Східної Азії. До них можна поставляти сухе молоко, масло та 

м’ясні напівфабрикати. Важливими є країни Північної Африки та Близького 

Сходу. Варто виділити ринки Північно-Східної Азії – Китай, Південну Корею, 

Японію, Філіппіни та Індонезію.  

Підкорення світових ринків можливе за умови, що українські 

агровиробники будуть працювати над покращенням якості своєї продукції та 

виробляти додатковий об’єм на експорт. Виробники традиційних продуктів 

можуть спробувати свої сили на африканському ринку. Але співпраця з цими 

країнами передбачає певні ризики. По-перше, треба відійти від практики 100% 

передплати товару. По-друге, знайти надійного партнера і бути готовим 

працювати «у тіні». Африканські країни зацікавлені перш за все у готовій до 

вживання та зручно упакованій продукції. Оскільки у багатьох африканських 

країнах холодильні потужності у дефіциті, будуть користуватися попитом 

тушковане м'ясо довготривалого зберігання, сухі молочні продукти та рослинна 

білкова їжа. На цьому континенті також можна реалізовувати муку та рослинну 

білкову їжу. Перспективним регіоном є країни MENA («Middle East and North 

Africa»). Це регіон, який тягнеться від Марокко до Ірану. Ці країни ще називають 

«Великим Близьким Сходом». Серед цих країн варто виокремити Єгипет. По-

перше, ця країна є лідером з імпорту української продукції на свій ринок і 
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надійним партнером України в аграрній сфері. По-друге, минулого року 

відкриття нового русла Суецького каналу вже встигли назвати вікном в Африку. 

Запуск каналу має активізувати співпрацю між Україною та Єгиптом і збільшити 

кількість транзитних кораблів. Не варто забувати і про Ізраїль, з яким в активній 

стадії відбувається підготовка до ратифікації зони вільної торгівлі. 

Що стосується азійських ринків, то перспективними напрямками для 

експорту українських молочних продуктів є ринки Китаю та країн Персидської 

затоки. Для цих ринків перспективними будуть поставки українського 

ультрапастеризованого молока, сухого знежиреного молока, технічного та 

харчового казеїну. Для Саудівської Аравії перспективним є експорт кормів для 

тваринництва. Такі країни, як Гонконг, Південна Корея, В’єтнам можуть стати 

крупними імпортерами української м’ясної продукції. 

Разом з товарною диверсифікацією вимагає вдосконалення і географічна 

структура ринків агропродовольчої продукції. Адже географічна структура 

експорту не тільки характеризує ступінь розвитку зовнішньоекономічних 

відносин держави з іншими країнами світу, а й показує певну залежність 

держави від взаємин з тією чи іншою країною. Більш ніж 50% експортних 

поставок продукції АПК припадає лише на 5% країн світу, з якими Україна 

співпрацює в цій галузі. Це ставить державу в певну залежність від цих країн, а 

також впливає на продовольчу безпеку країни. На нашу думку, в даний час немає 

сенсу говорити про загрозливий рівень залежності від країн-імпортерів, адже в 

Україні є можливості для власного виробництва і задоволення як внутрішніх 

потреб, так і пропозиції вітчизняної продукції АПК на зовнішніх ринках. При 

розробці перспективної географічної структури України повинна, з одного боку, 

зберігати традиційні ринки збуту продукції, з іншого – цілеспрямовано 

освоювати нові потенційні і перспективні ринки. Особливу увагу необхідно 

приділити розвитку взаємовідносин в агропродовольчій сфері з країнами, які є 

найбільшими імпортерами продукції АПК в світі. До потенційних споживачів 

українського експорту продукції АПК слід віднести країни, які, по-перше, 

залежать від імпорту продовольчих і сільськогосподарських товарів; по-друге, 

мають тенденцію до підвищення попиту на дану продукцію завдяки високим 

темпам економічного розвитку. До таких країн належать країни Близького 

Сходу, Азії та Північної Африки.  

Необхідною умовою інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності АПК 

на сучасному етапі стає, насамперед, підвищення ефективності використання її 

експортного потенціалу. Метою нарощування експортного потенціалу є 

створення умов для входження України в систему міжнародних господарських 

зв'язків і використання переваг міжнародної торгівлі при вирішенні завдань 

економічного розвитку держави за рахунок розширення обсягів, поліпшення 

структури та умов збуту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. 
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При формуванні механізмів державного регулювання експорту потрібно 

врахувати слабкість держави, нездатність підтримувати на належному рівні 

правову, виконавчу, платіжну та податкову дисципліни. Важливо підкреслити, 

що держава тільки створює відповідні умови для виникнення і поліпшення 

чинників конкурентних переваг, а безпосередньо створюються ці переваги 

товаровиробниками.  

Для реалізації експортного потенціалу продукції АПК необхідно 

здійснювати фінансову підтримку вітчизняних експортерів, удосконалювати 

правове регулювання в зовнішній торгівлі, поліпшити інформаційне 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 
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