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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО АГРАРНОГО СЕК ТО Р \
УКРАЇНИ

Па протязі останнього десятиріччя зовнішньоекономічна діяльнії г 
аграрного сектора характеризується позитивним сальдо та зростаючим; 
темпами міжнародної торгівлі, і в подальшому при впровадженні обґрунтовані 
стратегії розвитку експортна орієнтація може забезпечити Україні стій 
конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках. Тому, враховуючі 
динамічність зовнішнього середовища, постає необхідність дослідженії 
новітніх факторів, форм, передумов та параметрів розниц 
експортоорієнтованої діяльності суб’єктів господарювання для формун.пні 
пріоритетних напрямів та механізмів ефективного функціонування аграрно 
сектора

Експортна діяльність будь -  якого підприємства, в тому чнсш  
сільськогосподарського, визначається його експортним потенціалом, ти 
можливістю забезпечити зовнішній ринок певним видом продукції. В І 
чергу в основі експортного потенціалу знаходиться сировинно -  ресурсна Л| 
забезпеченість фінансовими, людськими, науково -  технологічними ресурсі 
що дозволить досягти стійких темпів зростання виробництва підприємці II.і

Аналізуючи факторні умови здійснення експортної діяльності в іш 
приходимо до висновку, що вони традиційно носять характер екзогенно 
ендогенної спрямованості с-ІЗЗ]^ тобто враховують зовнішні та внуф ' 
чинники впливу.

Перш за все, необхідно враховувати чинники внутрішнього сере юм' 
що впливають на формування експортоорієнтованого розвитку аі ріц* 
сектора України: кваліфікованість робочої сили; відповідність ефемниГ 
технології виробництва сучасності; забезпечення фінансовими та сировини; 
ресурсами; інформаційно-інноваційно-інвестиційний потенціал; насини 
внутрішнього ринку; впровадження світових стандартів та систем щ 
виготовленої продукції; зовнішньоекономічна політика держави та ініі||| 
імпортозаміщення; система підтримки та стимулювання експорту; \'Щ і 
інтеграційних об'єднаннях та міжнародних організаціях; рівень р'чЦ 
нормативно-правової бази та її міжнародна гармонізація.

До зовнішніх чинників формування експортоорієнтованого ріпні 
аграрного сектора України відносяться: кон’юнктура світового ринк\ • чи
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ШВіпного ринку; умови конкуренції; доступність світової ринкової 
^В риструктури; політика міжнародних організацій та інтеграційних 

И“|П мувань; міжнародна система принципів, норм та стандартів.
і Па сьогоднішній день в Україні аграрним підприємствам важко 

■^Гримуватися відповідності як екзогенним так і ендогенним факторам 
^^■Вобництва продукції. Це призводить до експорту Україною на світові ринки 
^■ксі.когосподарської сировини, що знижує рівень прибутковості галузі, і 
ІІІЛ'іить про досить низьку конкурентоспроможність товарів в частині 
■ИІикідношення ціна-якість.

Тому головним завданням експортоорієнтованого розвитку є підвищення 
Шіміко-технологічного рівня виробництва продукції, що вдосконалить процес 
■»щічної обробки та підвищить консументні показники 

^■ курентоспром ож ності товарів аграрного сектора.
На сучасному етапі головними у забезпеченні конкурентоспроможності 

І |ч и з н я н о ї  агропродовольчої продукції на світовому ринку є економічні 
^ П іс р і ї  (зокрема, низькі експортні ціни). Водночас консументні та нормативні 
■В пм етри реалізуються частково, тоді як екологічні та маркетингові критерії 
В ІІ»се не використовуються експортерами у формуванні конкурентних переваг 
^ Ь д у к ц ії.  В результаті відповідна стратегія знижує ефективність, гнучкість та 
■ (б іл ьн ість  експортної діяльності в довгостроковій перспективі.

Реалізація консументних конкурентних переваг можна досягти за 
Йімомогою збалансування різновекторних економічних інтересів суб’єктів, що 
^ » іім а ю т ь  участь у процесі формування якісних параметрів продукції на всіх 
ф пііах  технологічного ланцюга. Нормативну складову
^■ курентоспром ож ності продукції повинен забезпечити процес гармонізації 
^ Ь іо н ал ьн и х  стандартів із міжнародними, що в кінцевому результаті призведе 

встановлення рівноправних економічних відносин між аграрним та 
^ ■ с р о б н и м  секторами та скорочення додаткових витрат експортерів на 
^ • в е д е н н я  повторної сертифікації продукції в країнах-імпортерах.

Не реалізованими в Україні залишаються екологічна та маркетингова 
^ ■ я д о в а  конкурентоспроможності продукту. Першочерговими заходами щодо 
■  иктивізації повинні стати: переведення значної кількості екологічно чистих 
Н і е л ь  під органічне землеробство; допомога у формуванні 
■Епортоорієнтованими підприємствами галузі довгострокових маркетингових 
Ь і ї г & г і й ; організація доступу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності до 
Ш ір^структури міжнародної логістичної системи та ін.

Особливою умовою функціонування експортного виробництва є розвиток 
■ и іж н и х  та підтримуючих аграрний сектор галузей. Зокрема, йдеться про 
■ п о в ід н і  галузі машинобудівної промисловості, хімічної та переробної, а 
В іо ж  окремі сфери послуг. їх  головна роль полягає у встановленні тривалих, 
■ »перервних ділових контактів, що прискорює інноваційні процеси.

К рім  традиційних факторних умов, при розробці стратегії 
^ .псзртоорієнтованого розвитку буде доцільно врахувати і такі важливі 
Ь с |> м ін ан ти , як інформаційно-інноваційний потенціал та інфраструктура
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(ринкова, освітня, соціально-культурна та ін). Па інституційному рівні, в першу 
чергу, завданням державної інноваційно-інвестиційної політики мас стані 
створення виеокопривабливого правового середовища, яке активізує 
інвестиційний процес на даному напрямку аграрної економіки. В сучасних 
реаліях сільськогосподарського виробництва основним джерелом фінансування 
інновацій та залучення інвестицій є прибуток суб’єктів господарськії! 
діяльності, якого виявляється недостатньо для модернізації техніко- 
технологічних процесів. Саме тому стратегія розбудови інноваційно- 
інвестиційної політики в експортоорієнтованій галузі повинна базуватись на] 
мобілізації та комплексному використанні інноваційно-інвестиційного 
потенціалу на мікро-, мезо- та макрорівнях для максимального прискоренім 
переходу виробництва на новий технологічний етап И .

Починаючи з 2000 р. в Україні спостерігається стала тенденція до 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства тії 
продовольчих товарів, зокрема з 2000 р. по 2012 р. обсяг валової продукції зріс 
на 32,4 %. Разом із тим відбувається постійне нарощування обсягів експорту н 
аграрному секторі та позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.

Зростання питомої ваги готових продуктів в загальному експорті маг 
важливе значення для України, адже така тенденція сприятиме посиленню 
конкурентних позицій держави в цілому. Важливо відмітити, що за період 
2005-2012 рр. український експорт готових продуктів зріс у 2,7 раза. ІІн 
особливу увагу заслуговує те, що найзначніше експорт зріс до країн Європи 
більш ніж в 5 разів.

Однак, аграрний сектор використовує свій експортний потенціал далекії 
не повною мірою, без урахування сучасних тенденцій та потреб глобальною 
ринку, що загрожує залишити українську економіку на слабкий 
зовнішньоторговельних позиціях. Для вирівнювання дисбалансів в розвитку 
експортоорієнтованого сектора необхідно формувати прогресивну товарну їй 

географічну структуру, підвищувати рівень техніко-технологічінчг 
забезпечення та наукомісткості виробництва, вдосконалювати яки 
інституційного середовища, стимулювати зростання внутрішнього рийки 
активізувати політику імпортозаміщення тощо.
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