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основі особистих побоювань; не перекладайте відповідальність за свої проблеми 

на підлеглого; створіть у підлеглого відчуття причетності до прийняття рішення. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

 

Постійні зміни, що спостерігаються в сучасній Україні, торкаються всіх сфер 

економічного життя. За таких умов невизначеності експортно-імпортні операції 

стають однією з основ товарного обігу в країні загалом, та на рівні будь-якого 

підприємства зокрема. У зв’язку з особливою увагою, що приділяється сьогодні 

зовнішньоекономічній діяльності, виникає потреба в дослідженні різних аспектів її 

розвитку та підвищення ефективності, особливо на рівні підприємства АПК як 

однієї із перших ланок зовнішньоекономічного комплексу країни. 

Вивченню особливостей експортно-імпортних відносин на ринку 

агропромислової продукції присвячено праці багатьох науковців, серед яких: Г. 

Азоєва, О. Бородіна, С. Кваша, М. Портер, П. Саблук, Ю. Скирко, О. Шубравська, 

А. Юзефович та ін.. Проте значна частина питань залишилась поза увагою вчених. 

Це визначило актуальність і спрямованість даного дослідження, в основі якого 

лежать вивчення особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в 

підприємствах агропромислового комплексу та окреслення шляхів підвищення їх 

ефективності. 

Одним з основних інструментів управління ефективністю ЗЕД аграрного 

підприємства є аналіз стану зовнішньої торгівлі, який дозволяє на ранньому етапі 

виявити тенденцію розвитку досліджуваних чинників, проаналізувати можливі 

наслідки їх впливу на ефективність експорту. Процеси, які відбуваються на 

внутрішньому ринку за умови досконалого механізму адаптації експортно-

імпортних операцій до зовнішнього економічного середовища. 

Проведення ЗЕД підприємством вимагає особливої уваги до якості продукції 

та ефективності її виробництва. Зовнішній ринок є більш конкурентним, ніж 

внутрішній, тому при боротьбі за споживача вітчизняні організації повинні 

розвиватись активніше, нарощуючи свою міжнародну конкурентоспроможність. 

Наскільки високою є зацікавленість компаній у виході на зовнішній ринок, 

охопленні нових регіонів, підписанні контрактів про здійснення ЗЕД свідчить 

рівень їх ефективності [1]. 
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Досліджуючи аграрний сектор економіки України можна виявити низку 

загрозливих явищ, що негативно впливають на прибутковість міжнародних ділових 

операцій. Серед них: суттєве зниження рентабельності виробництва основних видів 

продукції сільського господарства; невідповідність структури українського експорту 

попиту країн ЄС на сільськогосподарську продукцію (значні переваги на 

міжнародних ринках країн ЄС Україна має лише у торгівлі зерновими культурами, 

маслами тваринного і рослинного походження); відсутність належної сертифікації 

українських аграрних підприємств за міжнародними стандартами; зниження якості 

продукції внаслідок того, що частина сільськогосподарської продукції виготовляється 

дрібними і середніми приватними господарствами населення, які обмежені 

матеріальними, технологічними, фінансовими, трудовими ресурсами; проблема 

захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції. 

Основними факторами, які сприяють виникненню цих загрозливих явищ є 

відсутність розробленої урядом дієвої стратегії реформ, спрямованої на 

регулювання експорту-імпорту аграрної продукції, забезпечення тривалої 

ефективності галузі та підвищення її конкурентоздатності. З огляду на це, до 

першочергових шляхів вирішення даних проблем належить створення 

ефективного механізму державного регулювання в АПК. 

З метою формування конкурентоспроможного, стабільного, успішного 

агропромислового сектора економіки на зовнішньому ринку доцільно провести 

розбудову належної інфраструктури, яка сприятиме залученню іноземних 

інвестицій та значних приватних капіталовкладень; поліпшити взаємозв’язки 

українських підприємств на основі кооперації та спеціалізації; налагодити 

співпрацю підприємств АПК з науково-дослідними установами; посилити 

застосування прогресивних технологій, використання високоврожайних сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур; удосконалити матеріально-технічну базу 

аграрних підприємств; сприяти гармонізації вітчизняних стандартів на продукцію 

агропромислового комплексу згідно стандартів Європейського Союзу, куди прагне 

вступити Україна, а також використовувати позитивний досвід країн ЄС у 

регулюванні ринку аграрної продукції у напрямі зміцнення її 

конкурентоспроможності [2]. 

Таким чином, одним із найважливіших завдань перетворення та 

удосконалення АПК України є підвищення ефективності його функціонування на 

зовнішньому ринку. Про це свідчать: низька конкурентоспроможність галузі 

порівняно з іншими країнами, невідповідність структури українського експорту 

попиту інших країн на сільськогосподарську продукцію, невеликий відсоток 

підприємств, сертифікованих згідно міжнародних стандартів, невідповідність 

систем управління якістю, тощо. 

З метою усунення цих проблем, слід розпочати реалізацію таких заходів, як 

впровадження стандартів ЄС на продукцію, налагодження сучасної 

інфраструктури, посилення кооперації, збільшення експортного потенціалу 

вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції. 
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