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АНОТАЦІЯ 

 

Ціолковська С. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

агробізнесу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» – Львівський 

національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 

2019. 

Результати дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу забезпечили розробку теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо її активізації й підвищення результативності. 

Розглянуто поняття агробізнесу, який являє собою систему зв’язків 

підприємств споживчого ланцюга сільськогосподарської продукції, до яких 

зараховуємо: безпосередньо виробників сільськогосподарської продукції; 

постачальників паливо-мастильних матеріалів, селекційного матеріалу; 

виробників сільськогосподарської техніки; підрядні організації (будівельні, 

перевізно-логістичні, ремонтні, охоронні, з послуг у сфері харчування та ін.); 

переробні підприємства; агротрейдерів; підприємства, які реалізують 

продукцію кінцевому споживачу; посередників різних рівнів тощо. Водночас 

агробізнес поділяємо за такими рівнями функціонування: локальний, 

регіональний, національний, міжнародний. Такий поділ стосується поширення 

дії агробізнесу в територіальному розумінні, тобто територіального охоплення 

учасників послідовної ланки взаємозв’язків агробізнесу та сфери його впливу. 

Система агробізнесу локального рівня базується приблизно в межах одного чи 

кількох адміністративних районів, тобто на невеликій території. Регіональний 

рівень охоплює межі кількох областей у певному регіональному розташуванні. 

Національний рівень передбачає сферу поширення агробізнесу в межах однієї 

держави. Міжнародний рівень агробізнесу виходить за межі однієї держави й 

ґрунтується на співпраці підприємств двох або більше країн. 
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Схвалено розуміння того, що лібералізація національного ринку є 

необхідністю в сучасній глобалізаційній системі, а також ознакою готовності до 

розширеного відтворення економіки країни чи окремої галузі, зростання 

валового національного продукту та утворення позитивного балансу експортно-

імпортного сальдо. Участь у Світовій організації торгівлі, а надто повна 

лібералізація ринку країни, криє в собі й негативні моменти, які особливо 

відчувають слаборозвинуті країни, до яких належить й Україна, у разі 

перенасичення національного ринку дешевшою імпортованою продукцією. У 

перехідному періоді для недопущення такої ситуації держава спроможна 

застосовувати загальноприйняті у світовому співтоваристві нетарифні 

протекціоністські заходи, які, з одного боку, дають вільний доступ до ринку, а з 

іншого, – обмежують його за допомогою квотування, ліцензування, 

встановлення технічних бар’єрів тощо. Такі дії для економіки України та для 

аграрного сектору вкрай важливі, оскільки продукція вітчизняних суб’єктів 

аграрного ринку за багатьма параметрами ще поступається продукції іноземних 

виробників. 

Проаналізований період діяльності агробізнесу регіонального рівня 

показує перспективну динаміку його розвитку, що підтверджується зростанням 

обсягів виробництва продукції та її реалізації. Також зросла кількість малих 

підприємств, зокрема мікропідприємств, в агробізнесі та пов’язаних із ними 

галузях господарювання. Це є свідченням зростання товарного типу 

виробництва, самозалучення селян до підприємницької діяльності.  

З’ясовано, що витрати на реалізацію продукції у підприємствах 

агробізнесу, що провадять зовнішньоекономічну діяльність, є наполовину 

меншими, ніж у сільськогосподарських підприємствах загалом. Оскільки не 

виявлено прямої залежності між витратами на реалізацію продукції та 

окремими індексами (споживчих цін, середньорічного курсу долара США, 

обсягу експорту), припускаємо, що підприємства, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, мають стабільні канали збуту, надійних 
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іноземних партнерів тощо, несуть менші витрати на реалізацію продукції, у 

тому числі й трансакційні.  

Визначено, що в групі підприємств агробізнесу, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, частка собівартості реалізованої продукції в 

середньому удвічі менша, ніж у групі сільськогосподарських підприємств. 

Зменшення витрат на реалізацію продукції дало змогу підприємствам, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, досягти вищих показників доходу 

та прибутку від реалізації продукції з розрахунку на одного працівника та на 

100 га сільськогосподарських угідь, рівня рентабельності порівняно з 

аналогічними показниками сільськогосподарських підприємств. 

Упродовж 2013–2017 рр. продуктивність праці та ефективність 

використання земельних угідь зросли у двох групах досліджуваних 

підприємств (підприємства агробізнесу, які провадять зовнішньоекономічну 

діяльність, та всі сільськогосподарські підприємства області). Однак у першій 

групі підприємств показник продуктивності праці залежно від року порівняння 

був у 2-3 рази вищим, ніж у другій. За показником ефективності використання 

земельних угідь упродовж досліджуваного періоду підприємства агробізнесу, 

які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, також помітно випереджали 

інші сільськогосподарські підприємства.  

Результатом ефективності на будь-якому етапі діяльності підприємства є 

доцільність вкладення коштів у його розвиток. Ефективність реалізації 

продукції, як і багато інших чинників, впливає на кінцевий результат – 

отримання прибутку. Протягом 2013–2017 рр. обсяг прибутку в розрахунку на 

1 грн витрат на реалізацію продукції в групі підприємств агробізнесу, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, порівняно з групою 

сільськогосподарських підприємств був більшим від 2,5 до 5 разів. 

Встановлено, що частка робіт, виконаних сторонніми організаціями, і 

послуг, наданих ними підприємствам, у структурі собівартості 

сільськогосподарських культур у групі підприємств агробізнесу, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та групі сільськогосподарських 
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підприємств різниться. Підприємства другої групи більше залежать від 

сторонніх організацій у своїй діяльності, ніж підприємства першої, що 

простежується щодо кожної з аналізованих культур. Тобто група підприємств 

агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, має більше 

власних можливостей та ресурсів для виконання аналогічних операцій у 

виробничому процесі рослинництва.  

Обґрунтовано послідовність формування стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу з виокремленням 

чітких послідовних кроків аналітичного, проектно-апробаційного та 

імплементаційного етапів і маркетингового, виробничо-господарського та 

регламентаційного блоків, яка буде стійкою до потенційних дестабілізуючих 

впливів, матиме гнучкі властивості відповідно до наростаючих викликів і змін 

економічного середовища функціонування підприємств агробізнесу, для 

забезпечення максимального рівня ефективності її застосування на цільових 

аграрних ринках різних держав. Ефективна реалізація стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу потребує адекватної 

організаційно-економічної підтримки на тактичному та оперативному рівнях. 

На основі використання проектно-аналітичних процедур у процесі дослідження 

було здійснено моделювання стратегічних перспективних сценаріїв розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, що дозволить 

згенерувати корисний ефект для активізації підтримки процесів розширеного 

відтворення підприємств та сформувати суттєві іміджеві переваги вітчизняної 

аграрної продукції на світових ринках.  

Описано основні функції бюджетування підприємств агробізнесу: 

прогнозування результатів діяльності; розподіл ресурсів; координація 

діяльності; авторизація; оцінка результатів діяльності; мотивація персоналу; 

аналіз і контроль ефективності діяльності, які за призначенням взаємопов’язані 

з функціями менеджменту. Найефективнішим способом реалізації завдань 

бюджетування з урахуванням впливу міжнародного середовища для ведення 

ефективної господарської діяльності вважаємо спосіб, який ґрунтується на 
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порівнянні загальних потреб і можливостей підприємства з потребами й 

можливостями кожного його господарського підрозділу. У 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств агробізнесу виділяємо такі етапи 

бюджетування: підготовка фінансової звітності; фінансовий аналіз діяльності та 

визначення стану зовнішньоекономічної діяльності; постановка цілей; 

маркетингові дослідження і визначення місця підприємства на ринку та в 

галузі; аналіз ризиків на зарубіжному ринку; моделювання майбутньої 

діяльності (розробка різних сценаріїв); аналіз чутливості бюджету; 

бюджетування (вибір основного сценарію); аналіз виконання бюджету 

(внесення корективів). 

Проаналізовано досвід економічно розвинених країн щодо регулювання 

аграрної політики, який характеризується довготривалістю, складністю та 

багатоетапністю цього процесу. Серед основних етапів реалізації аграрної 

політики та діяльності підприємств агробізнесу на міжнародному ринку 

виділили такі: забезпечення населення найнеобхіднішими продуктами, зокрема 

завдяки імпорту; боротьба з перевиробництвом сільгосппродукції через 

стимулювання експортної діяльності та протекціоністських заходів щодо 

дешевого імпорту; фінансування розвитку сільських територій, посилення 

захисту довкілля та безпеки аграрної продукції.  

Напрацьовано раціональні взаєморозрахункові відносини між 

підприємствами агробізнесу, підкріплені багатосторонніми договорами 

горизонтального та вертикального спрямування, які нададуть малим суб’єктам 

господарювання впевненості в конкурентній боротьбі, а також забезпечать 

фінансову спроможність для виходу на зовнішній ринок та здійснення 

стабільної зовнішньоекономічної діяльності. Утворення складної структури 

агробізнесу, що підтверджуватиме свою ринкову капіталізацію, збільшує її 

шанси на залучення інвестицій та сприяє збільшенню кількості майбутніх 

партнерів-контрагентів.  

Запропоновано схему взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу 

у формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності, яка передбачає чіткий 
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обопільний зворотний зв’язок між ними в процесі реалізації на практиці правил 

ведення міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням і, в разі 

необхідності, спільне напрацювання пропозицій для вдосконалення існуючих 

чи формування нових законодавчих основ.  

Ключові слова: агробізнес, підприємства агробізнесу, 

сільськогосподарські підприємства, зовнішньоекономічна діяльність, 

міжнародний ринок, міжнародна торгівля, лібералізація, протекціонізм, 

експорт, імпорт, менеджмент, стратегія, планування, бюджетування. 

 

ABSTRACT 

Tsiolkovska S.I. Foreign economic activity of agribusiness enterprises. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation for the degree of Candidate in Economics (Doctor of 

Philosophy) in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by 

the types of activities). – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2019. 

Results of the study of foreign economic activity of agribusiness enterprises 

have secured development of theoretical and practical recommendations for increase 

of the level of their activity and performance. 

The concept of agribusiness is considered as a system of relations between the 

enterprises of the consumer chain of agricultural production, including producers of 

agricultural products; suppliers of fuel and lubricants, breeding material; agricultural 

machinery manufacturers; contracting organizations (construction, transport and 

logistics, repair, security, services in the field of food, etc.); processing enterprises; 

agricultural traders; enterprises that sell products to the ultimate user; intermediaries 

of different levels, etc. At the same time, agribusiness is divided into the levels of 

functioning, particularly local, regional, national, and international. Such division 

concerns the area of the agribusiness activity in the territorial terms, i.e. the territorial 

coverage of participants in the consistent linkages of agribusiness and its sphere of 

influence. At a local level, the system of agribusiness operates approximately within 

one or several administrative districts, i.e. covers a small territory. The regional level 
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covers the boundaries of several regions within a regional location. The national level 

implies the scope of agribusiness distribution within a one country. The international 

level of agribusiness goes beyond the boundaries of one country, and is based on its 

foreign economic activity with other participants in the system of relationship. 

The research argues the idea that liberalization of the national market is a 

requirement of the modern globalization system, and it also confirms readiness for 

the extended reproduction of the country's economy or its separate branch, growth of 

the gross national product, and creation of a positive balance of export-import 

surplus.  Participation in the WTO, and particularly the complete liberalization of the 

country's market, has its negative aspects, which are especially felt by the 

underdeveloped countries, including Ukraine, in case of over-saturation of the 

national market with cheap imported products. To prevent such situation in the 

transition period, the government is able to apply non-tariff protectionist measures, 

which are generally accepted in the world community. On the one hand, they give 

free access to the market, and, on the other hand, limit it by means of quotation, 

licensing, establishment of technical barriers, etc. Such steps are extremely important 

for the Ukrainian economy and for the agrarian sector, as the products of domestic 

participants of the agrarian market are still inferior to the products of foreign 

producers by many parameters. 

The analyzed period of agricultural business activity at a regional level shows 

the perspective dynamics of its development, which is confirmed by growth of the 

volume of production and its implementation. Moreover, the number of small 

enterprises, including micro-enterprises, in agribusiness and related branches of 

economy, has grown.  The fact declares increase in that type of production and self-

attraction of peasants to entrepreneurship. 

The work determines that the costs for product sale by the agribusiness 

enterprises engaged in foreign economic activity are half-lower than by agricultural 

enterprises in general.  There is no direct relationship between the costs for product 

sale and individual indices (consumer prices, average annual US dollar exchange, 

export volume). Hence, the author of the research assumes that enterprises carrying 
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foreign trade activities have stable sale channels, reliable foreign partners, etc., and 

therefore they experience fewer expenses for their product sale, including for 

transactions. 

It is examined that in the group of agribusiness enterprises engaged in foreign 

economic activity, the share of the cost price of sold products is on average twice 

smaller than the share in the group of agricultural enterprises.  Reduction of the costs 

for product sale in the first group of enterprises, comparing to the second group, 

secures achieving higher values of the indicators, i.e. income from sales of products 

per one employee, and per 100 hectares of agricultural land;  profit;  profitability 

level. 

In 2013-2017, efficiency of labor and land use increased in both groups of 

studied enterprises (enterprises of agrarian business, which carried foreign economic 

activity and all agricultural enterprises of the region). However, in the first group of 

enterprises, the index of labor efficiency was 2-3 times higher, depending on the year 

of comparison, than in the second group. The index of land use efficiency in the 

studied period was also higher in the group of agribusiness enterprises, which carried 

foreign economic activity, than in the group of other agricultural enterprises.  

At any stage of an enterprise performance, its efficiency is the reason for 

argued investment in its development. Efficiency of products sale, as well as many 

other factors, influences the ultimate result, i.e. obtaining of a profit. In 2013-2017, 

the figure of profit, calculated per one UAH of costs for sale of the products was from 

2.5 to 5 times higher in the group of agribusiness enterprises of foreign economic 

activity, comparing to the group of agricultural enterprises.  

 The dissertation points that the share of services and works, provided by 

outside organizations for the enterprises in the structure of costs of agricultural crops, 

is different in the group of enterprises of agribusiness of foreign economic activity 

and group of agricultural enterprises. Operation of the enterprises of the second group 

is more dependent on the third parties than the enterprises of the first group that is 

true for each of the analyzed crops.  Hence, a group of agribusiness enterprises of 
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foreign economic activity has more opportunities and resources for similar operations 

in the production process of crop production. 

 The work describes the process of shaping of the strategy of development of 

foreign economic activity of agribusiness enterprises, with the distinction of clear 

gradual stages of analysis, design approbation and implementation, marketing, 

production-economic and regulatory blocks. The strategy should be resistant to 

potential destabilizing influences, have flexible properties, facing the growing 

challenges and changes in the economic environment of the business of agribusiness 

enterprises, and ensuring the maximum level of efficiency of its application on the 

target agricultural markets of different countries. Efficient implementation of the 

strategy of foreign economic activity of agribusiness enterprises requires an adequate 

organizational and economic support both at the tactic and operative stages. Basing 

on projecting and analytical procedures in the process of examination, the author has 

modeled strategic prospective scenarios of development of foreign economic activity 

of agribusiness enterprises. It will serve for generating of a beneficial effect for more 

active assistance of the processes of an extended reproduction of enterprises and 

creation of sufficient image advantages of domestic agrarian products at the world 

markets.     

 The thesis describes the main functions of budgeting of agribusiness 

enterprises, particularly forecasting of the results of activity; resource allocation; 

coordination of activities; authorization; performance appraisal; motivation of staff; 

analysis and control for the efficiency of the activities, which are related with the 

functions of management and the most effective way to implement the budgeting 

tasks. Considering impact of the international environment on effective economic 

activity, the author of the dissertation suggests that comparison of the total needs and 

capabilities of the enterprise with each of its business units is the most efficient 

method for those tasks performance. The research distinguishes the following stages 

of budgeting in the foreign economic activity of agribusiness enterprises, particularly 

completing of financial reports; financial analysis of operation and determination of 

conditions of the foreign economic activity; setting of goals; marketing investigations 
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and determination of the enterprise position at the market and in the branch; analysis 

of risks at the foreign market; modeling of the future activity (development of 

different scenarios); analysis of the budget sensitivity; budgeting (choice of a 

principal scenario); analysis of the budget execution (making of allowances). 

The research analyzes experience of economically developed countries 

regarding the regulation of agrarian policy, which is characterized by the long-term 

duration, complexity and multi-stage process of that process.  Among the main stages 

of the agrarian policy implementation and activities of agribusiness enterprises at the 

international market, the following ones are identified, in particular supply of the 

population with the essential products, including due to import; fight against 

overproduction of agricultural products by stimulating export activity and 

protectionist measures for cheap imports;  financing for rural development, 

strengthening of the environmental protection and safety of agricultural products. 

 It is noted that there are developed rational relations between agribusiness 

enterprises, which are supported by multilateral contractual relations of horizontal 

and vertical character. The relations will provide confidence for small businesses in 

the competition, as well as financial sufficiency for entering the foreign market and 

the implementation of sustainable foreign economic activity.  Establishment of a 

complex agribusiness structure, which will confirm its market capitalization, can 

increase its chances for attraction of new investment and counterparties. 

The dissertation proposes a scheme of cooperation of the authorities and 

agribusiness enterprises in shaping of the policy of foreign economic activity. It is 

recommended to base the policy on a clear mutual feedback concerning 

implementation and control for practical rules of international trade, etc., and 

development of new theoretical legislative bases. 

Key words: agribusiness, agribusiness enterprises, agricultural enterprises, 

foreign economic activity, international market, international trade, liberalization, 

protectionism, export, import, management, strategy, planning, budgeting. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Комплексна діагностика показників розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу засвідчила низьку 

ефективність останньої, наявність системних проблем у цьому сегменті 

господарювання і значні незадіяні резерви нарощення потужностей вітчизняних 

підприємств на зовнішніх аграрних ринках. Недостатня участь підприємств 

агробізнесу в сегменті зовнішньоекономічної діяльності зумовлена як 

об’єктивними (надмірна сировинна спрямованість вітчизняних суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері, низька частка продукції з доданою вартістю, 

розбіжності національних норм і стандартів сертифікації продукції з 

міжнародними вимогами, нерозвиненість логістичного забезпечення сфери 

зовнішньоекономічної діяльності, недостатній рівень конкурентоспроможності 

вітчизняної аграрної продукції), так і суб’єктивними (наявність інституційних 

бар’єрів і бюрократичних перепон, надмірна зарегульованість експортно-

імпортних операцій, обмежений доступ вітчизняних підприємств агробізнесу 

до інструментів здійснення зовнішньоекономічної діяльності) чинниками. 

Наявність деструктивного впливу цих чинників актуалізує доцільність 

обґрунтування й розробки пріоритетних напрямів активізації розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу на засадах 

дотримання стратегічного підходу. 

Дослідження міжнародних економічних зв’язків у працях науковців 

поглиблювалося з розвитком глобалізаційних процесів. Автори відзначають 

важливість і необхідність у світовій співпраці, розширенні економічної 

діяльності країн. Варто виділити в цьому плані науковий доробок 

В. Берегового, Р. Броєра, Н. Гофмана, С. Дем’яненка, К. Едвардса, Л. Засєкіної, 

К. Захарова, О. Кондратюка, М. Корецького, О. Кириченко, М. Лисак, 

С. Майстро, Г. Маховікова, В. Міщенко, В. Остроумової, Е. Прокушева, 

Л. Соловйова, С. Слівінського, В. Сіденка, Л. Страшинської та ін.  

Значна кількість науковців приділяє увагу проблемам розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств та підприємств 

агробізнесу. Важливий внесок у їхнє вирішення зробили В. Андрійчук, 

П. Березівський, Р. Голдберг, Ю. Губені, Г. Гринишин, Є. Гринь, В. Даниленко, 
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Дж. Девіс, В. Зіновчук, Т. Зінчук, С. Кваша, Ю. Лупенко, М. Малік, 

Г. Мостовий, Д. Незгода, В. Оберемчук, О. Олійник, Л. Пергат, М. Пугачов, 

В. Федоренко та інші вчені. 

Попри це, окремі аспекти та особливості здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств агробізнесу 

залишаються нерозкритими. У дослідженні відповідних процесів слід більшою 

мірою враховувати регіональні особливості, останні досягнення тих суб’єктів 

господарювання, які активно працюють над виходом зі своєю продукцією на 

зовнішні ринки чи зміцненням конкурентних позицій у вибраній ніші. 

Зазначене підтверджує актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукової тематики 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету на 

2011–2015 рр. «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне 

обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (номер державної 

реєстрації 0111U001252) та на 2016–2020 рр. «Організаційно-економічний 

механізм забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та 

села» (номер державної реєстрації 0116U003176). Роль автора у виконанні 

науково-дослідної роботи полягала в дослідженні сутності агробізнесу, 

виявленні ключових проблем виходу підприємств агробізнесу на міжнародний 

ринок та виробленні пріоритетних напрямів їхнього вирішення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка науково-теоретичних і методичних положень, а також практичних 

рекомендацій щодо ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

- уточнити сутність агробізнесу як виду діяльності, охарактеризувати 

рівні його функціонування й поширення;  

- узагальнити теоретичні аспекти базових типів 

зовнішньоторговельної політики – протекціоністської та ліберальної; 

- обґрунтувати методологічні та методичні підходи до діагностики 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу; 
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- встановити тенденції розвитку та особливості діяльності 

підприємств агробізнесу, порівняти результати функціонування підприємств 

агробізнесу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та 

сільськогосподарських підприємств регіону;   

- розробити пропозиції щодо формування і впровадження стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємствами агробізнесу; 

- обґрунтувати застосування системи бюджетування для 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу; 

- узагальнити досвід економічно розвинених країн щодо формування 

аграрної політики у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

визначити можливості його застосування в Україні; 

- обґрунтувати засади формування взаємовигідних контрактних 

відносин між підприємствами агробізнесу;  

- запропонувати концепцію вдосконалення аграрної політики щодо 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу. 

Об’єктом дослідження є процеси зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

практичних аспектів забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною базою дослідження є 

діалектичний метод пізнання, концептуальні положення, викладені в працях 

вітчизняних і зарубіжних учених з питань здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Для виконання поставлених завдань автором застосовано такі основні 

методи дослідження: абстрактно-логічний (для формування теоретичних 

уявлень про сутність агробізнесу та особливості здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності в системі аграрного виробництва); аналізу і 

синтезу (для визначення ролі зовнішньоекономічної діяльності в забезпеченні 

ефективного розвитку підприємств агробізнесу); абстрагування та 

конкретизації (під час виявлення основних чинників, які впливають на 

експортно-імпортні операції підприємств агробізнесу); системний підхід (з 
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метою розробки схеми взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу у 

формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності); порівняння (для 

порівняльного аналізу діяльності підприємств агробізнесу, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, та сільськогосподарських підприємств 

досліджуваного регіону); економіко-статистичні (для встановлення структурно-

динамічних змін у розвитку агробізнесу в регіоні). 

Інформаційною базою досліджень слугували законодавчі та нормативні 

акти, офіційні дані Міністерства аграрної політики України, Державного 

комітету статистики України, Державної фіскальної служби, Головного 

управління статистики у Волинській області, Д епартаменту агропромислового 

розвитку Волинської облдержадміністрації, нормативно-довідкова література, 

праці вітчизняних і зарубіжних учених, особисті спостереження автора 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

вперше: 

- обґрунтовано послідовність формування стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу з виокремленням 

послідовних кроків аналітичного, проектно-апробаційного та 

імплементаційного етапів і маркетингового, виробничо-господарського та 

регламентаційного блоків, що забезпечить стійкість такої стратегії до 

потенційних дестабілізуючих впливів, гнучкі її властивості відповідно до 

наростаючих викликів і змін економічного середовища функціонування 

підприємств агробізнесу, забезпечить ефективність її застосування на цільових 

аграрних ринках різних держав; 

удосконалено: 

- поділ агробізнесу за рівнями функціонування на локальний, 

регіональний, національний, міжнародний. При цьому зазначено, що система 

агробізнесу локального рівня базується в межах одного чи кількох 

адміністративних районів, регіональний рівень охоплює межі кількох областей 

у певному регіональному розташуванні, національний рівень передбачає сферу 

поширення агробізнесу в межах однієї держави, міжнародний рівень 

агробізнесу виходить за межі однієї держави і ґрунтується на співпраці 
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підприємств двох або більше країн; 

- систему функцій бюджетування підприємств агробізнесу та виділення 

найефективнішого способу реалізації завдань бюджетування для забезпечення 

ефективної господарської діяльності з урахуванням впливу міжнародного 

середовища, яким є порівняння загальних потреб та можливостей підприємства 

з кожним його господарським підрозділом; 

- методику аналізу ефективності господарювання сільськогосподарських 

підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, що передбачає 

порівняння останніх з іншими сільськогосподарськими підприємствами 

досліджуваного регіону. Застосування відповідного аналізу дало змогу 

ідентифікувати низку позитивних характеристик зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу, серед яких: стабільні канали збуту, 

наявність надійних іноземних партнерів, менші витрати на реалізацію 

продукції, менша залежність від сторонніх інституцій, аніж в інших 

сільськогосподарських підприємств;   

- підходи до налагодження взаємодії органів влади та підприємств 

агробізнесу у формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності, які 

передбачають обопільний зворотний зв’язок між ними в процесі реалізації на 

практиці правил ведення міжнародної торгівлі та контроль за їхнім 

дотриманням; 

набули подальшого розвитку: 

- сутнісні положення агробізнесу як системи зв’язків підприємств 

споживчого ланцюга сільськогосподарської продукції, згідно з якими  

структуру агробізнесу формують: безпосередньо виробники 

сільськогосподарської продукції; постачальники паливо-мастильних матеріалів, 

селекційного матеріалу; виробники сільськогосподарської техніки; підрядні 

організації (будівельні, перевізно-логістичні, ремонтні, охоронні, з послуг у 

сфері харчування та ін.); переробні підприємства; агротрейдери; підприємства, 

які реалізують продукцію кінцевому споживачу; посередники різних рівнів 

тощо; 

- теоретичні основи лібералізації національного ринку з виділенням 

позитивних і негативних ознак відповідного процесу, де позитивними ознаками 
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виступають готовність до розширеного відтворення економіки країни чи 

окремої галузі, зростання валового національного продукту, утворення 

позитивного балансу експортно-імпортного сальдо, а негативними – 

перенасичення національного ринку дешевшою за вітчизняну імпортованою 

продукцією, послаблення конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників, 

виведення коштів за межі держави тощо; 

- теоретичні обґрунтування елементів аграрної політики стосовно 

регулювання діяльності підприємств агробізнесу на міжнародному ринку, які, з 

урахуванням досвіду економічно розвинених країн, рекомендовані до 

застосування в Україні та передбачають: забезпечення населення 

найнеобхіднішими продуктами, у тому числі завдяки імпорту; боротьбу з 

перевиробництвом сільгосппродукції через стимулювання експортної 

діяльності та протекціоністських заходів щодо дешевого імпорту; фінансування 

розвитку сільських територій; посилення захисту довкілля та безпеки аграрної 

продукції; 

- теоретико-прикладні засади розвитку взаємовигідних контрактних 

відносин між підприємствами агробізнесу горизонтального та вертикального 

спрямування, що дасть змогу залучити до цих процесів малі суб’єкти 

господарювання, формувати раціональну структуру організації агробізнесу, яка 

збільшить ринкову капіталізацію, можливості залучення інвестицій та кількість 

майбутніх партнерів-контрагентів.  

Практичне значення одержаних результатів. Науково-практичні 

розробки автора можуть бути використані для формування стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємствами агробізнесу, впровадження 

процесу планування та бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, 

напрацювання зв’язків між підприємствами для формування ланцюга 

агробізнесу, налагодження взаємодії між органами влади та підприємствами 

агробізнесу у формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності.  

Результати дисертаційного дослідження здобувача знайшли практичне 

застосування в роботі Департаменту агропромислового розвитку Волинської 

облдержадміністрації (довідка № 2433/17/2-18 від 20.12.2018 р.), Управління 

регіонального розвитку Маневицької райдержадміністрації Волинської області 
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(довідка № 407/01-12/2-18 від 12.12.2018 р.), Управління інвестицій, 

інфраструктури та агропромислового розвитку Ківерцівської райдерж-

адміністрації Волинської області (довідка № 944/01-09/2-18 від 12.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій викладені погляди її автора на вирішення актуальних проблем 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу. Усі 

результати наукових досліджень належать особисто дисертанту. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та були схвалені на міжнародних науково-

практичних конференціях і форумах: «Innovative economy: processes, strategies, 

technologies» (Кельце, Польща, 2017 р.); «Розвиток національної економіки: 

теорія і практика» (Івано-Франківськ, 2015 р.); «Проблеми економіки, 

менеджменту та сільської кооперації» (Львів, 2015 р.); «Теоретичні основи і 

практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення 

ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» 

(Львів, 2013, 2014 рр.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових 

праць, у тому числі: 5 – у наукових фахових виданнях України, з яких 4 статті у 

виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus; 

одна – у зарубіжному періодичному науковому виданні; 5 – у матеріалах 

науково-практичних конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації налічує 238 сторінок. Робота ілюстрована 

61 рисунком, містить 17 таблиць та 3 додатки. Список використаних джерел 

налічує 223 найменування.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОБІЗНЕСУ 

 

1.1. Економічна суть та регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності агробізнесу 

 

У світовій практиці діяльності суб’єктів господарювання властиві 

процеси взаємодії та укрупнення, які мають різний характер застосування і  

визначають особливості функціонування цих суб’єктів. Аналогічні процеси 

відбуваються і в аграрній галузі в багатьох країнах, де сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства та інші виробники сільсько-

господарської продукції концентрують свої фінансові та матеріальні ресурси, 

утворюючи ланцюг послідовних взаємозв’язків від постачання сировини на 

агропідприємство до переробки й реалізації готової продукції кінцевому 

споживачеві з метою зменшення витрат чи збільшення доходу.  

Усе частіше таку систему взаємозв’язків між підприємствами називають 

агробізнесом. Сучасний етап розвитку агробізнесу на території України 

характеризується швидкими темпами змін, що проявляється насамперед у 

розвитку та поширенні великих агроструктур, які поєднують у собі процеси 

виробництва, переробки та збуту продукції, а також у все більшому залученні 

сільськогосподарських суб’єктів господарювання до міжнародної співпраці. Це, 

своєю чергою, впливає на інших виробників сільськогосподарської продукції, 

які зосереджені на забезпеченні потреб внутрішнього ринку. Тому важливість 

зв’язків на міжнародному рівні для підприємств агробізнесу зумовлює 

необхідність дослідження побудови їх стратегічних і тактичних планів, 

структурних змін, виходу на міжнародний ринок та особливостей 

зовнішньоекономічної діяльності.   
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Визначення сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу опирається на два поняття, а саме: зовнішньоекономічної 

діяльності та агробізнесу.  

Спершу проаналізуємо поняття «агробізнес», оскільки виникає багато 

дискусій стосовно потреби його застосування в аграрній сфері економіки та 

викладу сутності і значення.  

Енциклопедія Britannica подає визначення агробізнесу як частину 

сучасної національної економіки, призначеної для виробництва, переробки і 

розподілу продовольства, волоконних продуктів і побічних продуктів. Також 

зазначається, що багато видів діяльності, необхідних для сільського 

господарства, здійснюється окремо від агропідприємства, зокрема розробка і 

виробництво обладнання, добрив і насіння; у деяких країнах переробка, 

складування, зберігання і доставка продуктів також відокремлені від основного 

сільського господарства [197]. 

Відомі американські вчені, розробники концепції агробізнесу Дж. Девіс 

та Р. Голдберг розуміли її як загальну суму всіх операцій, пов'язаних із 

виробництвом та розповсюдженням сільськогосподарських поставок; 

виробничих операцій на агропідприємстві; і зберігання, переробку та розподіл 

сільськогосподарських товарів і виробів із них [199, с. 2]. Крім того, вони 

вважали, що агробізнес охоплює функції, які приблизно 150 років тому були 

зазначені для сільського господарства. Тобто на сьогодні процес вирощування 

сільськогосподарської продукції став невід’ємною складовою системи 

взаємозв’язків підприємництва «від виробника до споживача». Після 

представлення цієї ідеї агробізнес у науковому товаристві отримав конкретний 

напрям розуміння та подальшого розвитку. Багато науковців «підхопили» цей 

напрям для сільськогосподарського виробництва, почали поглиблювати та 

вдосконалювати концепцію агробізнесу. 

У працях польського економістa А. Вошя зазначено, що «агробізнес є 

результатом тривалого розвитку економіки». На його думку, процес 

становлення й розвитку агробізнесу пов’язаний з поглибленням суспільного 
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поділу праці; виділенням із сільського господарства ремісництва, переробної 

промисловості, торгівлі; лібералізацією економічних відносин у національних 

економіках та зовнішній торгівлі; посиленням стабілізуючого впливу 

фінансових інституцій [223]. Така думка є справедливою і невідворотною, адже 

розвиток економіки та суспільства загалом є результатом перемін інституцій, 

які вдосконалюючись впливали на зміну роботи інститутів. Це привело до того, 

що сільське господарство, яке розглядалось лише як спосіб забезпечення 

продуктами харчування, закріпилось як вид підприємницької діяльності, а 

згодом стало основою системи взаємозв’язків між підприємствами під назвою 

«агробізнес».  

На сайті «Аграрного сектору України» агробізнес розглядається як 

аграрне підприємництво – безпосередня самостійна, систематична, на власний 

ризик діяльність із виробництва сільськогосподарської продукції, виконання 

робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється 

фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти 

сільськогосподарської підприємницької діяльності у порядку, встановленому 

законодавством [4]. Аналогічної думки дотримується Г. І. Мостовий: 

«Агробізнес – форма господарювання в аграрному секторі або комплекс видів 

підприємницької діяльності, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської 

продукції, її зберіганням, транспортуванням, переробкою і доведенням до 

споживача, а також з виробництвом засобів виробництва для сільського 

господарства» [104]. Близький до попередніх формулювань сутності 

агробізнесу Р. Слав’юк, який підкреслює, що це справа, організована й 

оформлена юридично одним чи декількома ефективними власниками у сфері 

виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації, а також 

у сфері агросервісного обслуговування процесу сільськогосподарського 

виробництва з метою отримання прибутку [150]. При цьому автор зазначає, що 

підприємці, які беруть безпосередню участь у формуванні та організації 

агробізнесу, є ефективнішими від тих, які беруть опосередковану участь. Ця 

гіпотеза є спірною, щодо ефективності чи одержання більшого рівня доходу, як 
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показує практика, у кращій ситуації є ті підприємства, які беруть 

опосередковану участь, переважно організації-посередники. Проте щодо 

ефективності в плані відповідального ставлення до здійснення підприємницької 

діяльності, забезпечення кількісних та якісних показників продукції, 

функціонування бізнесу в майбутньому, більш ефективними є безпосередні 

учасники взаємозв’язків у системі агробізнесу.  

Натомість В. Білик виводить термін «агробізнес» із визначення 

підприємництва, бізнесу, вказуючи, що він охоплює виробництво продукції 

рослинництва і тваринництва, засобів виробництва для сільського господарства 

та інших галузей АПК, переробку сільськогосподарської продукції, комерційну 

діяльність з доведення до споживача засобів виробництва, 

сільськогосподарської сировини, готової продукції, виробленої з неї, сервісне 

обслуговування підприємств АПК тощо [17]. Якщо ж розглядати кожну ланку 

взаємозв’язку агробізнесу окремо, то в результаті отримаємо сукупність 

підприємств, які функціонують з метою одержання конкретної користі для себе. 

Сукупність суб’єктів підприємництва, які систематично діють на аграрному 

ринку, – це структурна схема агробізнесу, зазначає професор Ю. Е. Губені [33]. 

Такої ж думки дотримується І. А. Абрамович: «До агробізнесу входять усі види 

діяльності з обслуговування сільського господарства (агросервіс, ринкова 

інфраструктура)» [1]. Тому структурно агробізнес формують: безпосередньо 

виробники сільськогосподарської продукції; постачальники паливо-мастильних 

матеріалів, селекційного матеріалу; виробники сільськогосподарської техніки; 

підрядні організації (будівельні, перевізно-логістичні, ремонтні, охоронні, з 

послуг у сфері харчування та інші підприємства); переробні підприємства; 

агротрейдери; підприємства, які реалізують продукцію кінцевому споживачеві; 

посередники різних рівнів тощо. Проте зазначимо, що система взаємозв’язків 

перелічених підприємств ґрунтується на сільськогосподарській продукції та 

продуктах їх переробки.  

У праці І. А. Абрамовича зазначено, що в організаційному аспекті 

терміни «агробізнес» і «агропромисловий комплекс» дуже схожі, практично 
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еквівалентні, з тією різницею, що агробізнес вживається для позначення 

агропромислового комплексу країн з розвинутою ринковою економікою [1]. 

Порівняння сутності агробізнесу й агропромислового комплексу має право на 

існування, проте, на нашу думку, «агропромисловий комплекс» є ширшим 

структурно, ніж «агробізнес». Термін АПК почали використовувати за 

командно-адміністративної системи, коли діяла жорстка централізація. Тому в 

структуру АПК ще й включаються органи державного й місцевого управління 

(самоврядування), а сервісне обслуговування таких підприємств АПК, як 

тракторні заводи, хімічні комбінати, заклади торгівлі, напевно, не можна 

вважати агробізнесом [34, с. 262]. Агробізнес у наукових колах розглядають не 

тільки як взаємозв’язок трьох сфер економіки, притаманних для АПК, але ще й 

як взаємодію людських стосунків, партнерських відносин, де соціальна 

складова відіграє значну роль у формуванні бізнес-стосунків. Агробізнес – це, 

насамперед, не сукупність підприємств і суб’єктів підприємництва, а особливий 

тип партнерських відносин, організації співпраці, який створює сприятливі 

умови для їх учасників [34, с. 262]. 

Професор Ю. Е. Губені пише, що функціонально агробізнес – це новий 

тип економічних відносин учасників аграрного ринку, який характеризується 

співпрацею та взаємною підтримкою, врахуванням економічних інтересів усіх 

учасників «продуктового ланцюга» [33]. У працях окремих учених 

зустрічається пояснення новизни економічних відносин в агробізнесі, яка 

пов’язана з переміщенням акцентів із процесу виробництва і виробничих 

відносин, економічних питань у сільському господарстві на цілий 

«продуктовий ланцюг», де обов’язково згадується система маркетингу. 

Науковець Д. Незгода трактує агробізнес як субсистему економіки в кожній 

державі, створену завдяки вертикально зінтегрованим економічним системам 

сільського господарства, споживчої промисловості та послуг, серед яких: 

торгові, фінансові, які безпосередньо чи опосередковано слугують заспокоєнню 

харчових потреб клієнта [5]. Так само вважає М. Шелман, який відзначає, що 

агробізнес – це взаємозв’язаний та взаємозалежний ланцюжок руху 
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продовольства і сировини, що починається з постачання господарства 

матеріально-технічними засобами й закінчується кінцевим споживачем [216]. 

Аналогічні визначення поняття агробізнесу можна знайти і у вітчизняних 

авторів. Так, В. Ф. Семенов, І. Ю. Сіваченко, В. П. Федоряк та ін. вважають, що 

агробізнес – це форма підприємницької діяльності у сфері виробництва засобів 

виробництва для аграрного сектору, у сільськогосподарському виробництві, у 

сфері переробки і реалізації продукції, агросервісного обслуговування 

виробників. Крім того, автори стверджують, що до аграрного бізнесу 

залучається все населення, коли розраховує витрати на продукти харчування 

[145]. 

Агробізнес як складова економіки – це взаємопоєднані види діяльності 

суб’єктів підприємництва, які безпосередньо або опосередковано беруть участь 

у виробництві кінцевих продуктів харчування або сировини для переробної 

промисловості у замкнутому циклі, починаючи від первинної сировини і 

завершуючи споживанням [34, с. 262–263]. Однак у цій фразі є певна 

суперечність між її частками «для переробної промисловості у замкнутому 

циклі» та «починаючи від первинної сировини і завершуючи споживанням». 

Одночасне їх вживання є неправильним, адже агробізнес загалом працює не 

тільки для переробної промисловості, а є сукупністю «взаємопоєднаних видів 

діяльності суб’єктів підприємництва». Аналізуючи фразу «починаючи від 

первинної сировини і завершуючи споживанням» у контексті переробної 

промисловості, розуміємо, що для різних переробних підприємств є різна 

первинна сировина. Вживання слова «споживання» в цьому визначенні буде 

коректним у випадку, коли переробне підприємство використовує сировину 

(«споживає») для основної чи допоміжної діяльності. Проте жодного стосунку 

переробне підприємство не має до споживання як такого. Воно може мати лише 

налагоджену мережу реалізації продукції кінцевому споживачеві, говорячи про 

систему агробізнесу.  

Інші вітчизняні автори (Г. О. Андрусенко, В. П. Мартьянов, В. Д. Сав-

ченко, М. А. Садиков) стверджують, що агробізнес – це економічні відносини 
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між людьми з приводу організації власної справи, пов’язаної з використанням 

землі з метою отримання прибутку [113]. І з таким трактуванням ми також не 

погоджуємось. Якщо  розглядати всі форми підприємницької діяльності в галузі 

сільського господарства, то, безперечно, вони пов’язані з активним 

використанням землі з метою отримання прибутку. Втім, до системи 

агробізнесу належать підприємства, які використовують землю пасивно, тобто 

на ній збудовані будівлі та споруди для використання у підприємницькій 

діяльності.  

Заслуговує на увагу бачення моделі агробізнесу А. Хоскінгом, а також 

фахівцями Російської академії менеджменту і агробізнесу, які поділяють його 

погляди. По-перше, вони виділяють макросередовище агробізнесу, яке 

представляє сфери діяльності бізнесу – економічні, правові, політичні, 

соціально-культурні, технологічні, фізичні чи географічні умови діяльності. По-

друге, – мікросередовище агробізнесу, яке тісно пов'язане з інституційною 

системою. Воно представляє органічно поєднану модель взаємодії шести 

основних функцій бізнесу із зовнішніми блоками [174]. Викладену думку 

доповнимо тезою професора Ю. Е. Губені: агробізнес не є суперпідприємством 

або гіпероб’єднанням виробників, а лише певною системою інтеграції; 

агробізнес не є звичайною сукупністю всіх учасників підприємницької 

діяльності; взаємозв’язок усіх учасників агробізнесу є дуже складним, 

багатопрофільним [34, с. 262‒263]. Тому систему ланцюгового зв’язку, 

починаючи від постачальників сировини сільськогосподарським 

товаровиробникам до пунктів реалізації сільськогосподарської продукції та 

продуктів її переробки, не можна розглядати як дочірні ланки підприємств для 

реалізації однієї мети материнської компанії. В іншому разі таку господарську 

структуру потрібно вивчати як холдинг, корпорацію чи асоціацію, яка має 

правову основу функціонування дочірніх ланок у складі материнської компанії. 

Тому проаналізувавши розміри та середовище поширення агробізнесу, ми 

сформували власне бачення у графічному вигляді (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Середовище функціонування агробізнесу. 

Джерело: власна розробка автора. 
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Різні рівні функціонування агробізнесу виділяє також І. Ю. Cіваченко: 

перший рівень – агробізнес у фермерських господарствах, кооперативах, 

агропромислових об’єднаннях; другий рівень – агробізнес у масштабі 

національної економіки країни; третій рівень – агробізнес у міжнародному 

масштабі. На практиці, як стверджує автор, усі ці рівні агробізнесу 

взаємопов’язані [147].  

Проте зауважимо, що систему агробізнесу не можуть створити окремо 

підприємства першого рівня, які розглядаються лише як одна ланка цілої 

системи. На нашу думку, доцільно було б виділяти агробізнес за такими 

рівнями його функціонування: локальний, регіональний, національний, 

міжнародний. Такий поділ стосується поширення дії агробізнесу в географічно-

територіальному розумінні, тобто територіального охоплення учасників 

послідовної ланки взаємозв’язків агробізнесу та сфери його впливу.  

Система агробізнесу локального рівня базується приблизно в межах 

одного чи кількох адміністративних районів, тобто на невеликій території. 

Регіональний рівень охоплює межі кількох областей у певному регіональному 

розташуванні. Національний рівень передбачає сферу поширення агробізнесу в 

межах однієї держави. Міжнародний рівень агробізнесу виходить за межі однієї 

держави й ґрунтується на його зовнішньоекономічній діяльності з іншими 

учасниками системи взаємозв’язку.  

У нашому дослідженні важливим є питання найвищого рівня поширення 

агробізнесу – міжнародного, а особливо вихід підприємств на 

інтернаціональний ринок, пошук нових сегментів, споживачів, закріплення 

позицій на ньому та підвищення власної конкурентоспроможності. Усі ці 

процеси формують зовнішньоекономічну діяльність учасників системи 

взаємозв’язку агробізнесу. Зовнішньоекономічна діяльність являє собою заходи 

й дії щодо реалізації зовнішньоекономічних відносин. 

У результаті співпраці й спільної діяльності між двома країнами 

утворюються зв’язки [70]. Тому в науковій термінології розрізняють 

зовнішньоекономічну діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки.  
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Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

зовнішньоекономічні зв’язки – це сукупність форм, засобів і методів 

зовнішньоекономічних відносин між країнами. Як економічна категорія 

«зовнішньоекономічні зв’язки» відображають систему економічних взаємин, 

що виникають внаслідок руху ресурсів усіх видів між державами та 

економічними суб’єктами різних держав [135]. Науковець І. С. Кайтанський 

пише: «Зовнішньоекономічні зв'язки – напрацьовані відносини, побудовані на 

минулій співпраці, які не обов'язково ставлять за мету отримання вигоди. Такі 

стосунки припускають тісний взаємозв'язок міжнародних, господарських і 

торгово-політичних відносин. Зовнішньоекономічні взаємозв’язки країн 

формуються і здійснюються під впливом розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності їхніх суб'єктів. Зовнішньоекономічні зв'язки впливають на 

економічну систему держави через механізм зовнішньоекономічної діяльності» 

[70]. 

За висловлюваннями Н. Ф. Гофмана та Е. Ф. Прокушева, зовнішньо-

економічна діяльність є процесом реалізації зовнішньоекономічних зв'язків. 

Відношення між поняттями «зовнішньоекономічні зв'язки» і 

«зовнішньоекономічна діяльність» полягають у тому, що зовнішньоекономічні 

зв'язки належать до макроекономічного рівня (державного), а 

зовнішньоекономічна діяльність – до мікрорівня, тобто до рівня господарських 

одиниць [27; 136]. Справедливо, адже офіційні домовленості про співпрацю, 

міжнародну торгівлю укладаються на рівні країн, а вже її здійснення лягає на 

підприємства. Однак зовнішньоекономічну діяльність також можна відносити 

до макрорівня, адже є державні підприємства, які фігурують на міжнародному 

ринку і здійснюють свою діяльність від імені держави. Усе ж таки, 

зовнішньоекономічні зв'язки варто однозначно розглядати в ширшому ракурсі 

порівняно зі зовнішньоекономічною діяльністю, оскільки можуть бути 

налагоджені зв’язки, проте не здійснюватись жодна практична діяльність.  

Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв’язків складається з 

видів і форм зв’язків. За напрямом товарного потоку зовнішньоекономічні 
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зв’язки поділяються на експортні та імпортні, а за структурною ознакою – на 

зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі та інвестиційні. До форм 

зовнішньоекономічних зв’язків відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, 

франчайзинг, лізинг, інформаційний обмін, консалтинг тощо [135]. 

Трактування визначення «зовнішньоекономічної діяльності» зведені й 

представлені у табл. 1.1.  

Отже, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це система співпраці між 

господарюючими суб’єктами різних країн, які спрямовують свою діяльність на 

максимізацію економічного ефекту, з урахуванням особливостей 

господарювання, вимог міжнародного ринку чи тієї держави, на території якої 

вони взаємодіють.  

У ЗЕД є низка принципів, які можна згрупувати таким чином: загальні, 

специфічні і національні. Загальні принципи – це незначна кількість норм, що 

вкоренились у міжнародні ділові операції та стали загальноприйнятими для 

всіх її учасників. Специфічні принципи є обов’язковими до виконання всіма без 

винятку учасниками ЗЕД та прописані в міжнародних правових актах. 

Національні принципи представляють в окремо взятій країні певні вимоги до 

гравців міжнародного ринку, які заходять на її територію. До окремої категорії 

можна зарахувати принципи регіонального рівня, представлені вимогами 

сукупності країн, розташованих на певній території (наприклад, країн ЄС). Для 

України особливу зацікавленість становлять принципи ЗЕД у Європейському 

Союзі, адже в географічному просторі вона є країною-сусідом, що робить вкрай 

бажаним прийняття й дотримання таких принципів торгівлі.  

Власну думку щодо суб'єктів ЗЕД подає Л. В. Соловйова, до яких 

зараховує фізичних та юридичних осіб із різних країн, а також їх об'єднання 

(наприклад, зарубіжні підприємці, підприємства, фірми і т. д.), та додає до них 

ще й державу [153, с. 136]. Залежно від того, як «укрупнювати» чи «дрібнити», 

можна по-різному кількісно подавати суб’єктів ЗЕД.  
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Таблиця 1.1 

Трактування терміна «зовнішньоекономічна діяльність» 

Джерело походження Визначення терміна 

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність» 

Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах 

між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами [135]. 

Господарський кодекс 

України 

Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарю-

вання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення 

потребує перетинання митного кордону України майном та 

(або) робочою силою [26]. 

Гребельник О. П. 

Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності:  

- це важливий і потужний фактор економічного зростання і 

розвитку кожної країни (національний аспект ЗЕД); 

- це спосіб включення економіки кожної країни до системи 

світового господарства, а отже, і до процесів міжнародного 

поділу праці та міжнародної кооперації, що особливо 

актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації 

(регіональний і глобальний аспект ЗЕД) [28]. 

Гофман Н. Ф., 

Маховікова Г. А. 

Зовнішньоекономічна діяльність є сукупністю виробничо-

господарських, організаційно-економічних і комерційних 

функцій фірм та підприємств, пов'язаних із співпрацею з 

іноземними партнерами [27, с. 10]. 

Електронна 

економічна 

енциклопедія 

Зовнішньоекономічна діяльність – фoрма тoргoвeльнo-

eкoнoмічнoї міжнaрoднoї діяльнocті дeржaви, oргaнізaцій, 

уcтaнoв уcіх фoрм влacнocті, яка пoв'язaнa з eкcпoртoм тa 

імпoртoм тoвaрів, пocлуг, рeaлізaцією cпільних прoeктів, 

утвoрeнням cпільних вирoбничих, тoргoвeльних, 

трaнcпoртних cтруктур з учacтю міжнaрoднoгo фінaнcoвoгo 

кaпітaлу, крeдитів, інвестицій [52]. 

Кайтанський І. С. 

Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів 

ЗЕД України із суб'єктами ЗЕД інших країн, що виникає у 

процесі виробництва, реалізації, розподілу та споживання 

продукції на основі взаємної вигоди для всіх учасників [70]. 

Прокушев Е. Ф. 

Зовнішньоекономічна діяльність – сукупність форм прояву 

міжнародних економічних відносин, визначаючи її як процес 

становлення і функціонування господарських зв'язків між 

суб'єктами міжнародної економіки [136, с. 10]. 
Джерело: сформовано автором на основі [26‒28; 52; 70; 135; 136]. 

 

Суб’єктами ЗЕД виступають: фізичні особи ‒ громадяни України, 

іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають цивільну 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
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правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно 

мешкають на її території; юридичні особи, які зареєстровані в Україні і 

постійне місцезнаходження яких на її території; об’єднання фізичних, 

юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами 

відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на 

території України і яким відповідно до законодавства не заборонено 

здійснювати господарську діяльність; інші суб’єкти господарської діяльності, 

передбачені законами України, які беруть участь у господарській діяльності на 

території України [135]. 

Також різняться у науковців види й форми ЗЕД, інколи ці поняття стають 

взаємозамінними. До основних видів ЗЕД О. А. Кириченко зараховує: 

міжнародну торгівлю, міжнародний лізинг, використання активів із-за кордону, 

контрактні форми ЗЕД, міжнародні інвестиції [74, с. 37]. У Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» подано такі її види [135]: експорт та імпорт 

товарів, капіталів та робочої сили; надання послуг іноземним суб’єктам; 

наукова та навчальна діяльність; кредитні та розрахункові операції; спільна 

підприємницька діяльність; проведення виставок, аукціонів, торгів; 

товарообмінні операції; орендні операції; контрактні роботи. 

До основних форм ЗЕД належать [89]:  

1. Торгівля. Забезпечує процес купівлі-продажу товарів, продукції 

інтелектуальної власності.  

2. Сумісне підприємництво. Спільне здійснення господарської діяльності 

між суб’єктами різних країн.  

3. Надання послуг. Забезпечення фінансових, страхових, туристичних 

послуг.  

4. Співпраця. Поширення набула у світовому співтоваристві наукова, 

технічна й економічна співпраця.  

Принципи, види, форми та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 

систематизовано й наведено на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Складові системи зовнішньоекономічної діяльності.  

Джерело: сформовано на основі [74; 89; 135; 153]. 

 

Зовнішньоекономічну діяльність можна розкрити як сукупність 

виробничих, господарських, організаційних, економічних, оперативних та 

комерційних функцій підприємства, яка пов'язана з виходом на світовий ринок 

та участю в зовнішньоторговельних операціях. Зовнішньоекономічна діяльність 

– відокремлена частина діяльності підприємства, однак одночасно є частиною 

всієї господарської діяльності підприємства, та частиною господарювання, яка 

здійснюється на інтернаціональному рівні і взаємодіє із закордонними 

суб’єктами господарювання.  

Здійснення ділових бізнес-операцій суб’єктами господарювання на 

міжнародних ринках є їх зовнішньоекономічною діяльністю. 

Зовнішньоекономічна діяльність охоплює такі види ділових операцій: операції 

українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних 

господарських суб'єктів в Україні. 

Становлення ринкових відносин на сучасному етапі вимагає подвійного 

розгляду проблематики зовнішньоекономічної діяльності:  

Система зовнішньоекономічної діяльності 

Принципи 

Загальні 

(науковість, 

системність, 

взаємовигідність) 

Специфічні 

Національні 

Суб’єкти  

Фізичні особи 

Юридичні 

особи 

Об’єднання 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

Форми 

Торгівля 

Сумісне 

підприємництво 

Надання 

послуг 

Співпраця 

Інші суб’єкти 

Регіональні 

Види 

Міжнародна 

торгівля 

Міжнародний 

лізинг 

Міжнародні 

інвестиції 

Контрактні 

форми 
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• по-перше, як об'єкта цілеспрямованого організаційно-економічного 

впливу з метою стимулювання підприємницької активності та налагодження 

стійких самостійно регульованих ринкових зв’язків і механізмів;  

• по-друге, як прискорювача прогресивних перетворень у структурі 

суспільного відтворення, джерела передових технологічних та організаційних 

ідей в галузі керування суспільно-виробничими системами [3, с. 12].  

До специфічних функцій управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства Г. К. Дроздова зараховує [47]:  

- аналітичну функцію з вивчення інтернаціонального ринкового 

середовища, середовища країн і їх ринків, запитів іноземних споживачів;  

- товарно-виробничу функцію – призначену для адаптації товару до вимог 

іноземного споживача ринку окремої країни; 

- збутову функцію, яка передбачає створення збутових відділів як на 

підприємстві, так і в іноземній країні продажу товару; 

- цінову стратегію та цінову політику щодо товарів, які експортує чи 

імпортує підприємство;   

- маркетингову діяльність підприємства на зарубіжних ринках, яка 

передбачає участь у світових ярмарках, виставках, використання різноманітних 

видів рекламування товарів.  

Таким чином, розглянувши функціональний підхід до менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, ми з’ясували, що існують 

різноманітні принципи його формування, а ефективна реалізація процесу 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності залежить від поєднання 

окремих видів управлінської діяльності, які впливають на об’єкт, яким 

управляють, а саме на доцільне здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності спирається на 

застосування загальних ідей та концепцій менеджменту у всіх проявах 

зовнішньоекономічної діяльності. В основі менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності є комплексне дослідження та моделювання інтернаціонального 
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середовища в поєднанні зі злагодженою співпрацею всіх підрозділів і 

посадових осіб певної організації в інтересах успіху конкретних 

зовнішньоекономічних стратегій. 

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 

підприємств є поєднанням тактичних кроків і планів, які потрібно реалізувати, 

для досягнення визначених цілей. Послідовність процесу вироблення стратегії 

не є детермінованою і відрізняється за кожною окремою економічною 

системою. Проте для окремого суб’єкта господарювання взагалі її можна 

відобразити у вигляді ланцюга, основними ланками якого є: 

- аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; 

- розробка місії і цілей підприємства; 

- вибір конкретної стратегії розвитку; 

- реалізація підприємством вибраної стратегії [106]. 

На зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів агропромислового 

комплексу впливає низка негативних явищ, як-от:  

- низька ефективність функціонування чи навіть занепад цієї галузі 

порівняно з іншими країнами;  

- невідповідність структури українського експорту попиту інших країн 

[24]. 

Розвиток аграрного бізнесу не можна забезпечити за рахунок лише 

закликів, гасел чи навіть досконалої законодавчої бази. Фундаментальна ідея 

ринкової економіки – це ідея вільної конкуренції [6, c. 52].  

Розвиток зовнішнього ринку збуту аграрної продукції України 

обмежений такими причинами: недостатньо розвинута система дистрибуції 

продовольчих товарів, недосконалий маркетинг зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, відсутність адекватної до сучасних умов 

господарювання інфраструктури товарного ринку [39]. Тобто перелічені 

причини не дають змоги суб’єктам агробізнесу бути достатньо 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку. 
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Ще одним із недоліків, які виникають на міжнародному ринку, є те, що в 

більшості розвинених країн установлюють квоти й обмеження на виробництво і 

ввезення сільськогосподарської продукції. Щоб реалізувати 

сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки на зарубіжних 

ринках, необхідно провести маркетингові дослідження кон’юнктури певного 

ринку, знайти оптимальний варіант для своєї зовнішньоекономічної діяльності.  

Продукція вітчизняних товаровиробників є дорожчою за іноземну або 

менш якісною, а тому й неконкурентоспроможною. Зовнішньоекономічну 

діяльність в агробізнесі треба спрямовувати не на імпорт будь-яких продуктів, а 

на створення національних виробництв за рахунок спільного інвестування на 

території України, з випуском конкурентоспроможної продукції, що відповідає 

міжнародним вимогам якості і може йти на експорт [31]. Тому побудова 

насамперед внутрішнього конкурентного середовища аграрного бізнесу є 

необхідним заходом у підготовці національних суб’єктів господарювання 

аграрної сфери до виходу на міжнародний ринок та виконання його вимог. 

Сільське господарство є основною продовольчою галуззю народного 

господарства. У вітчизняній економіці сільське господарство посідає важливе 

місце, створюючи 17 % загального ВВП країни, а аграрні підприємства є 

важливими суб’єктами сільського господарства, які виробляють 40 % валової 

сільськогосподарської продукції України [172, с. 46]. Тому зовнішньо-

економічний розвиток підприємств агробізнесу є незамінним чинником 

розвитку національної галузі сільського господарства та економіки загалом. 

Однак сучасний стан підприємств агробізнесу та економіки зумовлює 

необхідність дослідження тенденції та закономірності розвитку аграрних 

підприємств. Постає необхідність формування напрямів вирішення певних 

питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу. 

Поняття агробізнесу отримало розповсюдження у вітчизняній науці лише 

останніми роками. У зв’язку з цим наукове дослідження агробізнесу 

розвивається впродовж відносно невеликого проміжку часу і охоплює всі 

періоди становлення ринкової економіки. 
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Особливості формування організаційно-економічного механізму розвитку 

агробізнесу в Україні значною мірою зумовлюються характером перехідного 

періоду: інфляцією, дефіцитом державного бюджету, відсутністю сприятливого 

ринкового середовища; браком інвестиційного та кредитного забезпечення; 

спадом виробництва; негативною демографічною ситуацією; низьким рівнем 

реальних доходів і недостатньою соціальною захищеністю населення [17, 

c. 133]. Зазначимо, що агропромисловому комплексу України також притаманні 

негативні риси: 

- реформування галузі сільського господарства супроводжується 

стабільним падінням рівня ресурсного забезпечення; 

- розрив між наявним техніко-технологічним забезпеченням суб’єктів 

господарювання та потребами відповідно до сучасних вимог створює 

надлишкові втрати сировини, вимагає подальшої переробки продукції та її 

диверсифікації.  

Ресурсний потенціал АПК України, який і до цього не був у повному 

розумінні сукупністю та органічною єдністю технологічно пов’язаних, 

екологічно зрівноважених й економічно збалансованих виробничих ресурсів, 

нині невпинно втрачає свою відтворювальну спроможність [35, c. 20]. 

Економічна криза підтвердила неспроможність відтворення й оновлення 

ресурсного потенціалу майже всіх форм господарювання аграрного 

спрямування.  

Український товаровиробник відчуває зростаючий опір щодо просування 

своїх товарів і послуг на міжнародні ринки і відповідно втрачає позиції в 

зовнішньоторговельній сфері. Для ефективного механізму розвитку 

підприємництва, і зокрема аграрного, у міжнародної спільноти повинен 

сформуватися авторитет українського товаровиробника. Досягнення успіху 

можливе лише в разі спільних дій та зусиль уряду й бізнесу. Ефективності 

розвитку аграрного бізнесу досягають на основі оптимального поєднання 

ринкового механізму та державного регулювання. 
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Одним із визначальних стримувальних чинників розвитку суб’єктів 

аграрного бізнесу є недосконалість нормативно-правової бази. А тому, навіть у 

період дисертаційного дослідження в нашій державі була відсутня чітка 

довгострокова стратегія розвитку аграрного бізнесу в цілому.  

Однією з надважливих умов належного функціонування національного 

аграрного бізнесу на світовому ринку є наявність і розвиток 

зовнішньоекономічної інфраструктури. Перед виходом вітчизняних 

товаровиробників на міжнародні ринки необхідно передбачити можливі 

проблеми, зокрема: перенасиченість ринку певною продукцією, яка 

пропонується; можливі встановлення розвинутими країнами квот і обмежень 

щодо ввезення такої продукції. Товаровиробникам необхідно насамперед 

забезпечити самоокупність продукції, виконавши значні маркетингові 

дослідження, де важливою є наявність вільних сегментів зовнішніх ринків. 

Отже, зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу, 

інфраструктура ринків сільськогосподарської продукції і продовольства в 

цілому та її елементи торговельного, виробничого, фінансово-кредитного 

призначення потребують клопіткої роботи для розвитку й удосконалення. Без 

цього не можна розраховувати на належне функціонування власне агробізнесу 

та ринку, тобто на відлагодженість і стабільність процесу купівлі-продажу 

товарів в обсягах і асортименті, які б задовольняли потреби суспільства [33]. 

Однією з важливих проблем розвитку аграрного бізнесу є недостатність 

кваліфікованих кадрів, а відповідно і їх підготовка, які зможуть працювати 

спираючись на сучасні способи управління та роботи. Управління 

підприємством у системі агробізнесу є особливим і потребує насамперед знань 

та навиків при прийнятті рішень через своєрідність сільськогосподарської 

галузі. Такі уміння мають в першу чергу бути спрямовані на використання 

наявних ресурсів для отримання максимального результату.  

Попит на продукцію, яку виробляє підприємство є запорукою спершу 

його стабільної самоокупної діяльності, а дальше – способом розширеного 

відтворення. При значних конкурентних позиціях на ринку 
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сільськогосподарської продукції, саме величина попиту зумовлює величину 

виробництва необхідної продукції. При значних сезонних урожаях 

сільськогосподарської продукції часом є її перевиробництво. 

Однією з невідкладних умов подальшого розвитку агробізнесу в Україні є 

цілеспрямована політика захисту внутрішнього продовольчого ринку. Рівень 

розвитку міжнародного агробізнесу поки що не гарантує внутрішньої 

продовольчої безпеки, не відображає експортних можливостей АПК країни. В 

Україні останнім часом активізували свою діяльність транснаціональні 

корпорації агробізнесу, які не стимулюють, а, навпаки, стримують 

реформування АПК, що зумовлює руйнування продуктивного потенціалу 

вітчизняного агробізнесу, втрату господарськими структурами 

конкурентоспроможності [33, c. 9].  

У міжнародній торговельній практиці розрізняють два основні методи 

ведення зовнішньої торгівлі – прямий і непрямий. Прямий передбачає 

встановлення безпосередніх зв'язків між виробником та споживачем, а 

непрямий означає, що купівля-продаж товарів здійснюється через торговельно-

посередницьку ланку на основі укладання спеціальної угоди з торговим 

посередником, яка передбачає виконання останнім певних зобов'язань з метою 

реалізації товару виробника. Більше ніж половина всіх товарів, залучених у 

міжнародний товарообіг, реалізується за сприяння торгових посередників. 

Нині непрямий метод ведення зовнішньої торгівлі є оптимальним для 

сільськогосподарських товаровиробників, адже він дає змогу не витрачати 

кошти на організацію збутової мережі та митне оподаткування в процесі 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, оскільки торговельно-

посередницькі фірми, які працюють на зовнішньому ринку, мають власну 

матеріально-технічну базу. У такому разі експортер звільняється від діяльності, 

пов'язаної з реалізацією товару: доставка імпортеру, упакування, пристосування 

до вимог місцевого ринку та оформлення документації. Це полегшує роботу в 

просуванні товару та освоєнні нових ринків, адже виробники повинні 

зосереджувати свою увагу на вдосконаленні процесу організації 
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сільськогосподарського виробництва та застосуванні сучасних технологій 

вирощування продукції рослинництва і тваринництва. Також перевагами є те, 

що посередники мають великі можливості в організації реклами, виставок, 

ярмарків; з'являється можливість використовувати капітал торговельно-

посередницьких фірм для фінансування угод; торговельні посередники мають 

стійкі ділові зв'язки з банками, страховими і транспортними компаніями; на 

ринки окремих товарів, монополізованих торговельно-посередницькими 

фірмами, можна потрапити тільки за умови використання посередницької 

ланки. 

Таким чином, поширення непрямого методу зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією через торгово-посередницьку ланку є 

однією з ознак сучасного агробізнесу, орієнтованого на посилення виробничої 

спеціалізації сільськогосподарських підприємств. 

Незважаючи на комплекс наявних проблем, усі підприємства сфери АПК 

з метою посилення конкурентних позицій на ринку повинні проводити 

маркетингову політику (під якою розуміють їх діяльність у сфері маркетингу, 

спрямовану на досягнення зовнішньоекономічних інтересів і цілей). 

Виступаючи комплексно-системним методом вирішення проблем виробництва 

і збуту для певного підприємства, маркетинг охоплює весь виробничо-збутовий 

цикл: від діагностики і виявлення потреб споживачів, прогнозування попиту на 

товар, розробки асортименту до організації виробництва, просування, збуту і 

сервісного обслуговування. Усе це зумовлює специфічну орієнтацію 

маркетингу як сучасної філософії агробізнесу, яку доцільно використовувати 

підприємствам АПК в умовах розвитку зовнішньоторговельної діяльності для 

ефективної організації і управління виробництвом та завоювання певного 

сегмента ринку [129]. 

Потужний аграрний потенціал України дає змогу динамічно нарощувати 

експортні поставки продовольчих товарів. Проте застаріла транспортна 

інфраструктура, брак зерносховищ, відсутність держави як потужного гравця 

на ринку для забезпечення прийнятних для виробників цін, відсутність системи 
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сертифікації продукції, гармонізованої відповідно до норм ЄС, не дозволяють 

аграрному сектору повністю реалізувати експортні можливості [165]. 

Основні мотиви розвитку зовнішньоекономічної діяльності: 

• розширення ринків реалізації власної продукції за межами 

національного ринку;  

• закупка необхідної сировини, комплектувальних виробів, нових 

технологій і обладнання; 

• залучення аутсорсингу та інших послуг для потреб виробництва, з 

урахуванням їх унікальності, вищої якості і нижчих цін порівняно з внутрішнім 

ринком; 

• залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, 

зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових 

товарних ринках; 

• участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації і кооперуванні 

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки [165]. 

Для українських підприємств міжнародні та зовнішньоекономічні зв'язки 

є важливою передумовою динамічного економічного розвитку, що дозволяє 

здійснювати взаємовигідне співробітництво, вільний обмін товарами, 

послугами, науково-технічними досягненнями, робочою силою, капіталами між 

внутрішніми та міжнародними зовнішніми ринками в рамках відкритої 

економіки. Однак міжнародні ринки вимагають від національних підприємств 

переосмислення й перегляду маркетингових стратегій поведінки у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, прийняття рішень з актуалізації існуючих 

концепцій менеджменту. На думку експертів, у ході реалізації міжнародної 

маркетингової практики переважна більшість вітчизняних підприємств на 

зовнішніх ринках зіштовхується з низкою проблем, а саме: політичною 

нестабільністю країни, нестабільністю економічного розвитку, що 

супроводжується спадом виробництва, ростом інфляції, низьким обмінним 

курсом національної валюти, жорсткими урядовими вимогами зарубіжних 

країн стосовно до іноземного капіталу, тарифами та іншими митними 
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обмеженнями, корумпованістю економічного середовища, відсутністю 

розробленої міжнародної маркетингової стратегії діяльності господарюючих 

суб'єктів і, як наслідок, низьким рівнем їх конкурентоспроможності. За таких 

обставин мають бути чітко визначені базові маркетингові стратегії діяльності 

експортерів, розроблено дієвий маркетинговий інструментарій, спрямований на 

формування нової ринкової поведінки підприємства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованої на стабілізацію й подальше 

економічне зростання. При цьому маркетингова стратегія зовнішньо-

економічної діяльності повинна спрямовуватися на приведення цілей 

підприємства щодо присутності на зарубіжних ринках у відповідність із його 

можливостями, ресурсами й стратегічними напрямами розвитку. Основою для 

її розробки є необхідність підтримки рівноваги між належним рівнем 

міжнародної інтеграції, заданими цілями підприємства на кожному ринку й 

можливостями їх досягнення [70]. 

У процесі дослідження сформульовано плюси та мінуси результату 

зовнішньоекономічної діяльності для агровиробників. До позитиву відносимо: 

доступ до нових ринків продажу виробленої продукції чи продуктів їх 

переробки, точок сировинних запасів, значна курсова різниця дозволяє 

збільшити надходження коштів, а отже й зростання доходів. Негативні 

моменти: значна конкуренція із стабільно діючими підприємствами на тому чи 

іншому зарубіжному ринку, загрози втрат при зберіганні та транспортуванні 

продукції на далекі відстані, особливо при неналагодженій логістичній 

діяльності підприємства, значні витрати коштів для побудови стабільної 

діяльності із іноземними контрагентами тощо.  

В умовах ринкових відносин сукупність економічних функцій держави 

реалізується через механізм державного регулювання, що являє собою 

втручання адміністративних органів у підприємницьку діяльність за допомогою 

використання різних форм, методів і інструментів переважно економічного 

характеру. Державне регулювання займає «верхній ярус» у моделі сучасного 

механізму ринку. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності визначається 



45 

механізмом державного її регулювання, що, своєю чергою, формує зміст 

зовнішньоекономічної політики [70]. 

Найважливішими видами ризиків, які слід подолати з метою ефективної 

діяльності аграрних підприємств на умовах Світової організації торгівлі є: 

затягування економіки країни в експортну модель сировинного спрямування; 

погіршення структури експорту через спрощення доступу на зовнішні ринки; 

загострення проблеми обмеженості інфраструктурних можливостей 

національного експорту; неготовність України до послідовного захисту 

інтересів національних експортерів; зростання присутності на ринку 

низькоякісної, небезпечної для споживачів імпортної продукції; наявність ознак 

несприятливого інвестиційного клімату [70]. Однак, щоб вітчизняним 

товаровиробникам бути конкурентоспроможними на світовому ринку, 

необхідно спільно з державними інституціями пройти поріг можливих ризиків і 

створювати український продукт із доданою вартістю. 

 

1.2. Лібералізація міжнародного аграрного ринку 

 

Ринкова економіка передбачає саморегулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, що забезпечується на основі правил ринку. Такі правила 

ґрунтуються передусім на законі попиту й пропозиції, який належно діє за 

наявності добросовісної й досконалої конкуренції. Своєю чергою, наявність 

конкуренції є поштовхом до вдосконалення та модернізації суб’єктів 

господарювання. Проте досконалої конкуренції на ринку практично не існує, 

оскільки великі підприємства намагаються завжди збільшувати свою частку на 

ринку. Для запобігання поступовому перетворенню ринку на олігопольний чи 

монопольний держава за допомогою антимонопольних заходів повинна 

контролювати та регулювати вищезгадані процеси на цьому ринку. Особливого 

ставлення та нагляду від держави потребує галузь сільського господарства, де 

останніми роками чітко простежуються процеси олігополії у формуванні 

аграрного бізнесу.  
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Дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств все частіше 

проводиться у взаємодії з іншими підприємствами, які безпосередньо пов'язані 

з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції. 

Поєднання в сукупність таких процесів господарської діяльності формує 

систему агробізнесу. Аграрний ринок і аграрна галузь є досить специфічні як у 

процесі самого виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки, 

так і в їх регулюванні й підтримці з боку держави. Економіка держави 

нерозривно пов’язана з міжнародними організаціями та структурами, й 

аналогічно національний аграрний ринок все активніше залучається до 

міжнародної співпраці, що здійснюється через експортно-імпортні операції 

сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки, сировини, матеріалів 

та обладнання для налагодження ефективної діяльності суб’єктів агробізнесу. 

Залучення країни до міжнародної співпраці залежно від рівня розвитку її 

економіки створює для неї як позитивні, так і негативні сторони такої співпраці.  

Під час виходу підприємств агробізнесу на міжнародний ринок 

багатосторонні домовленості визначають систему торгівлі між її учасниками. У 

такій сукупності налагодження взаємозв’язків держава насамперед має 

враховувати національні потреби й інтереси. До них належать: забезпечення 

продовольчої безпеки в країні; підтримка та захист кожного українського 

підприємства системи агробізнесу від занепаду й ліквідації; забезпечення 

кожного мешканця доступною та дешевою агропродукцією. Дії держави, 

пов’язані з регулюванням взаємодії на міжнародному рівні та зовнішньо-

економічної діяльності підприємств, здійснюється способом лібералізації чи 

протекціонізму. 

Як зазначає Є. В. Талавіра, світова економіка сьогодні відзначається 

такими характерними рисами, як глобалізація, інтернаціоналізація, 

конкуренція, екологізація, розвиток світового ринку знань, людський чинник 

[161]. Кожна з цих рис є присутня в процесі функціонування світової економіки 

та незамінна. Так, глобалізація – поширення тенденцій, їх інтеграції та 

уніфікації у світовому співтоваристві. Інтернаціоналізація – поширення певного 
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продукту на світовому рівні з адаптацією до особливостей певного регіону. 

Конкуренція – боротьба за найкращі умови функціонування, яка з 

міждержавної все більше поширюється на міжфірмову. Екологізація – 

врахування збереження екологічного середовища під час здійснення 

виробничого процесу. Під розвитком світового ринку знань розуміється 

передавання новітніх відкриттів та досягнень у світі. Людський чинник є 

основним у формуванні й зміні світової економічної системи, йому притаманна 

інтелектуальна власність та її продукування. 

Глобалізаційні процеси самі по собі не почались, рушійною силою цього 

була все ж таки людина як особистість. Саме тому в будь-якому разі людському 

чиннику необхідно приділяти значну увагу, як першоджерелу стимулювання 

поширення глобалізаційних процесів та здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності від імені країни чи підприємства. Однак є й інші причини 

глобалізації світової економіки, які творяться в групах, асоціаціях, союзах, 

регіонах тощо. До основних чинників, що належать до ключових сфер 

сучасного життя, М. І. Дідківський зараховує: економічний, політичний, 

міжнародний, технічний, суспільний, лібералізацію [45, с. 14]. 

Економічний чинник – посилення ролі транснаціональних корпорацій, 

основною метою яких є захоплення ринків інших країн для збільшення власних 

доходів.  

Політичний чинник – формування міжнародних партнерських союзів, 

асоціацій для протистояння світовій конкуренції та монополії, скасування 

фінансових перевитрат під час співпраці.  

Міжнародний чинник – «потепління» у відносинах між країнами після 

воєн, криз та налагодження співробітництва.  

Технічний чинник – дозволяє поширювати інформацію та обмінюватись 

нею на відстані, що значно полегшує комунікацію між суб’єктами 

господарювання.  

Суспільний чинник – викликаний перш за все попередньою дією 

перелічених чинників, що вплинуло на можливість подорожування, отримання 
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робочих місць, створення сімейних зв’язків громадян однієї країни в інших 

тощо.  

Лібералізація – спосіб послаблення обмежень між країнами, що посилило 

інтернаціоналізацію економічної діяльності. 

Своєю чергою, T. Eріксен цивілізаційний поштовх пов’язує зі сукупністю 

дії трьох чинників: глобалізація, 5-та науково-технічна революція і 3-тя (після 

появи мови, а потім писемності) революція в соціальних комунікаціях, 

пов’язана з поширенням Інтернет-технологій. Він зазначає, що масові онлайн- 

контакти обнулили соціальні відстані, що призвело до різкого зростання 

динамізму середовища, рівня взаємозалежності гравців і ступеня 

непередбачуваності подій, тобто до ситуації, яку нерідко сприймають як 

«тиранію моменту» [201]. Дійсно, кожен із перелічених чинників здійснив і 

продовжує чинити вплив на світовий простір. Узагальнено риси, чинники та 

тенденції світової економіки подамо на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Складові світової економіки. 
Джерело: побудовано на основі [45; 70; 161; 201]. 

 

Важливою рисою світової економіки, як уже зазначалося, є 

інтернаціоналізація. Базовою основою інтернаціоналізації економічних 

Світова економіка 

Риси Чинники Тенденції 

- глобалізація;  

- інтернаціона-

лізація;  

- конкуренція;  

- екологізація;  

- розвиток 

світового ринку 

знань; 

- людський 

чинник. 

-  економічний;  

-  політичний;  

- міжнародний; 

-  технічний; 

-  суспільний; 

-  лібералізація; 

-  5-та науково-

технічна революція; 

-  3-тя революція в 

соціальних 

комунікаціях. 

- поширення ліберальної 

демократії; 

- перевага ринкової сили; 

- інтеграція світової 

економіки; 

- трансформація системи 

виробництва й ринку 

робочої сили; 

- швидке технологічне 

оновлення; 

- революція засобів 

масової інформації. 



49 

відносин є всебічне поглиблення міжнародного поділу праці, яке виступає 

економічним фундаментом формування міжнародних господарських зв'язків 

[101]. 

Виробництво товарів і послуг у системі міжнародних господарських 

зв’язків на основі міжнародного поділу праці формує певну вартість, яку 

називають інтернаціональною. Інтернаціональна вартість – суспільно необхідні 

витрати праці на виробництво товарів і послуг у світовому господарстві. Проте 

в різних країнах неоднакові умови виробництва, оплати праці, продуктивність. 

Суспільно необхідні витрати певної країни в межах світового господарства 

формують індивідуальну національну вартість. Однак на основі міжнародного 

обміну створюється середньосвітова вартість витрат на виробництво, середня 

продуктивність праці тощо.  

Прогресуюче поглиблення міжнародного поділу праці та зростаюча 

взаємозалежність умов реалізації, так само як інтернаціоналізація сукупного 

платоспроможного попиту, визначають не лише загострення конкуренції на 

зовнішньому ринку, а й глобалізацію її змісту. Як наслідок, світова економіка у 

всіх її багатоланкових структурах втягується у всезагальне змагання, в якому 

вирішальна роль належить не національним, а інтернаціональним 

конкурентним перевагам [101]. Зокрема, Дж. Майєр зазначає, що 

інтернаціоналізація ринків супроводжується підвищенням рівня міжнародної 

спеціалізації [94, с. 91]. Такі тенденції повинні визначити чіткість спеціалізації 

в певній регіональній частині світової економіки, адже кожна з країн чи група 

країн володіє тими чи іншими видами ресурсів, розташована в певному 

географічному поясі, який впливає на природно-кліматичні особливості, що і є 

результатом характерного конкретного виду господарської діяльності. 

Американський дослідник Е. Блейклі зазначає, що в США, які можна 

вважати одним із лідерів регіоналізації, до 1974 р. міста і регіони слабо 

залежали від процесів у світовій економіці і мало цікавилися подіями, що 

відбуваються за межами країни. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. 

Суттєво посилилися вплив та значення зовнішніх чинників, що спонукало 
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регіони до самостійного інтегрування у світову економіку. І місцеві економіки 

«...сьогодні належать до глобальної економічної системи» [13, с. 52]. США як 

передова держава в останньому тисячолітті одна з перших почала активно 

провадити зовнішньоекономічну діяльність, оскільки великим підприємствам 

не вистачало ринку збуту всередині держави. Поступове завоювання ринків 

інших країн перетворило великі компанії у транснаціональні корпорації, що 

дозволило їм отримувати значно більші доходи, збільшувати надходження до 

бюджету, підвищувати заробітну плату своїм працівникам, а отже, й соціально-

економічні стандарти в державі. Інші розвинуті країни також так діяли. Тому 

поширення ідеї глобалізації та єдиної світової економічної системи 

здійснювалось для того, щоб полегшувати доступ економічно розвинутим 

країнам на ринки країн менш розвинутих. Проте плюси й мінуси 

лібералізаційної системи розглянемо далі. Глобалізація та поширення 

економічного співробітництва набрала все більших темпів росту серед країн, 

що особливо помітно у ХХІ ст. Однак виникають проблеми, які необхідно 

розв’язувати як країнам у сукупності, так, подекуди, й кожній країні 

самостійно. Тому все необхіднішою стає система регулювання міжнародних 

політичних, торгово-економічних та соціально-культурних відносин.  

Зосередимося на сфері міжнародних торгово-економічних відносин як 

основі для здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами 

господарювання. Циганкова Т. М. виділяє такі ключові тенденції розвитку 

сучасної системи peryлювання міжнародних торгово-економічних відносин:  

– зростання правової забезпеченості, яка створює необхідну 

передбачуваність, гласність, прозорість і стабільність міжнародного 

торговельно-економічного клімату; 

– уніфікація правових, адміністративних, організаційно-технічних 

інструментів регулювання міжнародної торгівлі і в цілому 

зовнішньоекономічних зв'язків більшості країн; 

– підвищення рівня комплексності як національних систем регулювання 

міжнародної торгівлі, так і світової системи загалом; 
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– формування пріоритетності економічних важелів регулювання 

міжнародної торгівлі порівняно зі застосуванням заходів прямого 

адміністративного впливу; 

– зростання технічної оснащеності та інформаційної забезпеченості 

систем регулювання міжнародної торгівлі [101]. 

Глобалізаційні й лібералізаційні процеси залучають усе більшу кількість 

країн, прив’язуючи їх господарства до світової економіки. Однозначно є країни, 

яких вважають «старожилами» у міжнародній співпраці і які задають темп 

розвитку подій у зовнішньоекономічній політиці й торгівлі, а також є країни, 

яких вважають «новачками» зовнішньоекономічного співробітництва. 

Специфічної уваги в міжнародній співпраці заслуговує агропромисловий 

сектор ринку, який характеризується певною особливістю, пов’язуючи між 

собою геополітичні, економічні, соціальні, екологічні, санітарно-гігієнічні 

норми й правила тощо. Тому набутий досвід країн, які вже тривалий час є 

учасниками Світової організації торгівлі (СОТ) і пройшли певні етапи розвитку 

й регулювання аграрної політики та зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу, вартує вивчення, аналізу та імплементації.  

Справедливо зазначає С. Майстро, що глобалізація призводить до 

розмивання регуляторних функцій національних держав, які вже не можуть, як 

раніше, захищати національну економіку від небажаних зовнішніх впливів [96]. 

Як наслідок, держава, як суб’єкт регулювання, опиняється під все більшим 

впливом наднаціональних, міждержавних і транснаціональних інституцій та 

вже не є головним і єдиним органом, який самостійно визначає політику й 

напрями розвитку національної економіки, у тому числі аграрного ринку. 

Відбувається еволюція місця, ролі й функцій держави та її перетворення в одну 

зі складових глобального механізму регулювання аграрного ринку, який 

включає, крім національної держави, міжнародні інституції та міждержавні 

угоди [96]. Тому, влившись у світове співтовариство, держава повинна зважати 

й враховувати всі можливі ситуації, які трапляються у глобалізаційній системі, 

а також підлаштовуватися під загальні вимоги й правила, що формуються в цій 
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системі.  

Посилення тісноти зв’язків на міжнародному рівні та вступ до 

міжнародних організацій відбувається передусім для розвитку продовольчих 

ринків і міжнародного поділу праці. Основою для цього, підкреслює 

Л. Страшинська, є зменшення чи ліквідація міждержавних торговельних 

бар’єрів, що неоднозначно впливає на інтереси окремих країн, особливо 

аграрної галузі чи підприємств агробізнесу [160]. Високорозвинуті країни 

підтримують національних виробників сільськогосподарської продукції за 

допомогою субсидування та стимулюють їх до нарощування експортного 

потенціалу, що дозволяє їм продавати продукцію у країни, які розвиваються, за 

нижчими цінами. Це призводить до неконкурентоспроможності продукції 

місцевих виробників, зменшення ними обсягів виробництва. Загалом такий 

розвиток подій спричинює зменшення кількості виробників 

сільськогосподарської продукції, скорочення зайнятого населення, а як 

результат – зумовлює зниження рівня продовольчої безпеки країни.  

«У системі світової торгівлі тон задають промислово розвинуті країни, які 

виступають за вільну торгівлю лише у тих випадках, де це їм вигідно. У той 

час, коли вони протекціоністськими заходами захищають свої ринки від 

дешевшої аграрної продукції з країн, що розвиваються, вони вимагають від цих 

країн лібералізації їхніх ринків у тих сферах, де вони мають конкурентні 

переваги», ‒ зазначає фахівець з міжнародного торговельного права А. Роґманн 

[16]. Якщо економічно розвинуті країни і ставали на шлях лібералізації, то 

робили вони це в інтересах зміцнення власних позицій у сфері міжнародних 

зобов’язань [118, с. 178‒180]. Створюється видимість вільної світової 

організації торгівлі, де кожен має рівні права й можливості, проте все ж таки 

під впливом тиску й власної могутності промислові країни диктують умови, що 

не завжди є позитивним для країн, що розвиваються.  

Тільки чверть світової економіки функціонує в умовах вільного ринку, а 

три чверті – в умовах своєрідної «планової» системи. Отже, останнім часом 

намітився перехід до конвергентної економічної системи, що поєднує в собі 
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планові і ринкові засади [160]. Тобто країни, які вийшли на міжнародну арену 

торгівлі та надали доступ на свій внутрішній ринок для товарів інших країн, 

впроваджують процес лібералізації. Водночас для захисту власних галузей 

виробництва чи національних товаровиробників держава повинна 

використовувати протекціоністські методи. Поєднання лібералізації та 

протекціонізму змушує державу постійно контролювати та регулювати процеси 

міжнародного співробітництва.  

Проте, враховуючи темпи розширення лібералізації національних 

торгових ринків, підтримуємо думку В. Сіденка, який вважає, що можна 

критикувати сучасну економічну глобалізацію та СОТ за недосконалості й 

нехтування певними корінними інтересами менш розвинених країн, однак 

неможливо ігнорувати ключову обставину: на сьогодні в світі найбіднішими є 

країни, практично повністю виключені з процесів глобалізації, міжнародної 

торгівлі та міжнародних потоків капіталу [147, с. 48‒51]. Слаборозвинутим 

країнам очевидно краще долучатися до світових торговельних потоків, хоча це 

й час від часу приноситиме їм негатив у вигляді зменшення розміру валового 

внутрішнього продукту, сальдової різниці між імпортом та експортом, 

зростання зовнішнього боргу, обмеження розвитку окремих галузей тощо. І 

якби функціонував абсолютно вільний світовий ринок, зазначає С. Майстро, то 

внутрішнє виробництво сільськогосподарської продукції в багатьох державах 

було б витиснуте імпортом [95]. Тому попри усунення торговельних бар’єрів 

для учасників міжнародних організацій, менш розвинуті, а отже, й менш 

захищені країни повинні застосовувати захисні методи, які стимулюють 

розвиток власного аграрного виробництва й обмежують імпорт.  

Для держави характерна різнобічна системність інструментів 

регулювання міжнародної торгівлі. За своїми способом впливу на обсяги та 

динаміку зовнішньої торгівлі їх можна поділити на дві великі групи: 

протекціоністські та фрітрейдерські, або ліберальні. Тому в 

зовнішньоторговельній політиці між державами та союзами держав діють два 

типи відносин – протекціоністського та ліберального характеру.   
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Протекціонізм є державною політикою захисту внутрішнього ринку від 

іноземної конкуренції. У процесі розвитку міжнародних торговельно-

економічних відносин протекціонізм еволюціонував від простих державних 

заходів до складних систем регулювання торгівлі, що застосовуються 

інтеграційними угрупованнями. Тому економічну, політичну та організаційну 

сутність сучасного протекціонізму доцільно розглянути в контексті його 

основних форм [126]. 

Захисний механізм країн до понаднормового імпорту, який спричинює 

негативну ситуацію в країні, здійснюється через протекціоністські інструменти 

в рамках прописаних умов міжнародних договорів організації торгівлі. У 

світовій економіці традиційно до захисних галузей за допомогою 

протекціоністських методів належить сільське господарство, стосовно якого 

застосовується спеціальний термін – аграрний протекціонізм. Крім того, у 

міжнародній практиці виділяють тарифний і нетарифний протекціонізм, однак 

перший у чистому вигляді практично не застосовується. Захист державою 

внутрішнього ринку у вигляді нетарифного протекціонізму проявляється через 

ліцензування і квотування, «добровільне» обмеження експорту, встановлення 

мінімальних імпортних цін, застосування високих імпортних податків і 

механізму імпортних депозитів, адміністративних формальностей і технічних 

бар'єрів тощо [126]. 

Окрім обмежень імпорту, держава може обмежувати експорт для 

насичення внутрішнього ринку необхідною продукцією чи товарами, що 

вплине на зниження цін. Обмеження експорту не полегшить становище бідних 

тією мірою, як це зазвичай очікується, натомість, забезпечить більший захист 

заможним споживачам, які його не потребують [126]. Тому необхідно 

стимулювати зростання експорту, навіть якщо це тимчасово вплине на 

зростання цін на сільськогосподарську продукцію всередині країни через 

переважання попиту над пропозицією. Збільшення експорту позначиться на 

зростанні обсягу валового національного продукту, а також на активізації 
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малих та середніх підприємств аграрного бізнесу через виникнення дефіциту 

конкретного виду продукції на національному ринку.  

Кожен учасник СОТ повинен дотримуватися низки показників і 

обмежень. Тому система підтримки та регулювання розвитку аграрного сектору 

України повинна орієнтуватися на ті, які допускає СОТ. Виділяють кілька 

блоків, за якими мають працювати країни, перебуваючи в цій організації, а 

саме: «зелена скринька», яка передбачає заходи державної підтримки, які є 

незабороненими та не спрямовані на підтримку цін виробників (наукові 

дослідження, інформаційно-консультаційне обслуговування, сприяння збуту 

сільськогосподарської продукції, контроль ветеринарних та фітосанітарних 

заходів, удосконалення інфраструктури тощо); «блакитна» та «жовта» 

скриньки, які належать до заборонених чи обмежених (дотації на продукцію 

тваринництва і рослинництва, компенсація витрат, цінова підтримка, пільги 

тощо). Аналіз обсягів і структури заходів із державної підтримки аграрного 

сектору України свідчить, що рівень їхньої відповідності вимогам СОТ ще 

надто низький і необхідна значна їх адаптація до міжнародних стандартів, 

зазначає О. Кондратюк [79, с. 109‒112]. Однак, зважаючи на високі поточні 

світові ціни на сільськогосподарську продукцію і враховуючи прогнози, 

залишаться вони такими й у найближчому майбутньому. Тому підтримувати й 

збільшувати експорт сільськогосподарської продукції чи продуктів її переробки 

має бути в пріоритеті України.  

Лібералізація, у свою чергу, пише В. Остроумова, зумовлюється в разі 

підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, стабільністю міжнародних торгових 

зв’язків, диверсифікацією експортного потенціалу, прагненням до гармонізації 

вітчизняної торгівлі щодо міжнародних відносин [118, с. 178‒180]. Україна, 

увійшовши до СОТ, повинна: швидкими темпами посилити 

конкурентоспроможність аграрної продукції на внутрішньому ринку; 

забезпечити дотримання світових вимог щодо її якості та стандартів; 

збалансувати діяльність малих, середніх і великих підприємств агробізнесу за 



56 

допомогою програм фінансування й інвестування їх розвитку тощо. У 

сукупності виконання цих завдань забезпечить продовольчу безпеку держави та 

на одному рівні дозволить конкурувати з аналогічною продукцією 

високорозвинутих країн.   

У класичному розумінні лібералізація – це політика, за якої митні органи 

виконують лише контрольно-реєстраційні функції й не застосовують імпортних 

та експортних ставок мита, а також не використовують будь-яких кількісних чи 

інших обмежень щодо зовнішньоторговельного обороту. Такої політики 

здебільшого дотримуються країни з розвинутою економікою, в яких відсутні 

проблеми стосовно розширення своєї присутності на світовому ринку [118]. 

Економічний націоналізм – термін, який використовують для опису 

політики, що підкреслює внутрішній контроль над формуванням економіки, 

праці і капіталу, навіть якщо це вимагає введення тарифів та інших обмежень 

на пересування робочої сили, товарів і капіталу. Він виступає проти 

глобалізації в багатьох випадках, або, принаймні, це питання переваги 

необмеженої вільної торгівлі. Економічний націоналізм може включати в себе 

такі доктрини, як протекціонізм й імпортозаміщення [54].  

У широкому розумінні протекціонізм – це система економічних важелів, 

спрямованих на обмеження імпорту, заборона на ввезення в країну окремих 

продуктів, застосування дискримінаційних кількісних і якісних заходів з метою 

створення бар’єрів на шляху конкуренції товарів зарубіжних країн з товарами 

вітчизняних товаровиробників. Заходи протекціоністського характеру 

сприяють додатковим надходженням грошей від ставок мита до державного 

бюджету. Протекціонізм сприяє зростанню вітчизняного виробництва [118]. 

Посилення протекціонізму не обмежується зростанням рівнів митних 

ставок, а спирається на широкий арсенал маніпулювання всіма складовими 

митного тарифу. Зниження середнього рівня митних ставок не виключає 

можливості автоматичного посилення протекціонізму, оскільки цьому може 

передувати активна політика в плані імпортозаміщення. Протекціонізм набуває 

ефективності лише за таких умов: системне реформування економіки, адаптація 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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економіки держави до світового ринку, підтримка експортного потенціалу, 

розвиток внутрішнього ринку на засадах конкуренції, удосконалення 

технологій виробництва, субсидування галузей вітчизняної економіки, 

уникнення консервації та економічної відсталості виробництва, вирішення 

питань щодо незмінних односторонніх переваг на світовому ринку [118]. 

Слід звернути увагу й на проблеми, які породжує для України існуюча 

невідповідність або неповна відповідність інтересам менш розвинених країн 

окремих чинних механізмів СОТ. Це, власне, й зумовлює гостре протистояння в 

рамках цієї організації між більш і менш розвиненими країнами [147]. 

Урахування всіх цих обставин дозволяє припустити, що в нинішніх 

дискусіях в Україні навколо СОТ часто допускається певна гіперболізація і 

навіть деяка містифікація ролі СОТ. При цьому не враховується, що вже 

сьогодні до її складу входить 151 держава. Більшість із них належить до групи 

країн, що розвиваються, причому чимало мають рівень розвитку нижчий, ніж 

Україна, не кажучи вже про велику групу країн, які за класифікацією ООН 

належать до найменш розвинених. СОТ – це передусім торговельний форум, 

майданчик для багатосторонніх переговорів, на яких вирішуються питання 

режиму регулювання світової торгівлі та пов’язаних із нею інших форм 

міжнародних економічних відносин. СОТ – це організація з вироблення 

багатосторонніх правил міжнародної торгівлі і вже потім – організація, що 

ставить за мету лібералізацію світової торгівлі, усунення в ній зайвих 

перешкод. Її діяльність дуже важко змалювати однією фарбою: вона оперує 

системою правил, які не можна оцінити однозначно. Проте сама наявність 

таких багатосторонніх правил – безперечний крок уперед порівняно з 

гіпотетичною ситуацією, коли довелося б мати справу з багатьма сотнями 

двосторонніх взаємно суперечливих договорів, за допомогою яких 

регулювалася б світова економіка. 

Після здобуття Україною у 2003 р. членства у ФАО − Організації ООН з 

питань розвитку сільського господарства і продовольчого забезпечення [112, 

с. 3] та вступу у 2008 р. до Світової організації торгівлі [117, с. 5] аграрний 
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ринок держави виявився особливо відкритим перед новими стратегічними 

викликами ХХІ століття.  

Для аграрного сектору економіки України імплементація Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС в частині поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі (ПВ ЗВТ) – це початок нового етапу співпраці з ЄС, яка 

охоплює широке коло найчутливіших питань, які стосуються, зокрема: 

сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва на засадах сталості, 

підвищення інституційного потенціалу та центральному та місцевому рівнях, 

взаєморозвитку політик у сфері сільського господарства й розвитку сільських 

територій, підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, 

ефективності та прозорості ринків, поширення знань, сприяння в розробці й 

запровадженні інновацій, поліпшення якості продукції через відповідні заходи 

в галузі стандартизації, вимог до виробництва та схем контролю якості тощо 

[53, с. 115]. 

Реальні результати від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

зростання показників товарообороту, умови, перелік та узгодженість позицій, 

визначених Угодою про асоціацію, надають можливість гнучкого регулювання 

торгівлі між Україною та ЄС через лібералізацію тарифних та нетарифних 

методів. Зміст та вимоги, закладені в Розділі IV Угоди про асоціацію в частині 

поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, полягають у поступовому 

скасуванні митних тарифів, безмитному доступу в рамках встановлення квот до 

аграрного ринку ЄС, проведенні повної гармонізації з європейськими 

вітчизняних законів, норм, стандартів і регламентів. В односторонньому 

порядку ЄС запровадив процес лібералізації доступу вітчизняних 

агропродовольчих товарів на європейський ринок [62, с. 81‒82]. 

Тому теорія і практика регулювання вітчизняного аграрного ринку 

повинна враховувати вплив на його розвиток таких глобальних факторів, як 

глобальне потепління, обмеженість сільськогосподарських площ, постійне 

зростання кількості населення планети, світова продовольча криза, підвищення 
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ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва 

тощо. 

Цьому особливо сприяють інвестиційні фінансові ресурси, наприклад, 

пенсійних фондів США і Євросоюзу [205, с. 3], що активно спрямовуються в 

сировинний сегмент економіки, до якого належить не лише нафта, а також такі 

агропродовольчі товари, як соя, пшениця чи кукурудза. Останні товари 

насправді не купуються, укладаються лише біржові строкові контракти 

(ф’ючерси) за цими видами сільськогосподарської сировини, щоб потім бути 

знову проданими з метою купівлі аналогічних угод з новими лише термінами 

поставки біржового товару. У такий спосіб створюється ефект віртуального 

скупника, що має наслідком близько 20 % і більше зростання цін на 

агропродовольчу продукцію. 

Цінова спіраль розкручується щоразу з більшим розмахом, подібно тому, 

як це можна спостерігати при постійному зростанні цін на нафту. 

Утім, політика у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією стала 

яскравим винятком з цього правила. Так, протягом шести років Україна чотири 

рази запроваджувала обмеження на експорт зерна (2006‒2007, 2007‒2008, 

2010‒2011 та 2011‒2012 рр.).  

Ці обмеження переважно впроваджувалися у вигляді квот, проте у травні 

2011 р. Верховна Рада України змінила експортні квоти на експортні мита (9% 

для пшениці, 12 % для кукурудзи та 14 % для ячменю). Правила СОТ доволі 

детально регулюють питання захисту внутрішнього ринку та підтримки 

сільського господарства, проте в них дуже мало говориться про обмеження  

експорту [168]. У статті ХІ зазначається, що експорт не може обмежуватися чи 

заборонятися у будь-який інший спосіб, окрім мит і зборів. Проте стаття ХІ 

містить виняток для продовольчих товарів, дозволяючи «заборони чи 

обмеження експорту, які тимчасово застосовуються з метою попередження чи 

послаблення критичного дефіциту харчових продуктів або інших товарів, що 

мають важливе значення для сторони-експортера». 
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Крім того, ці «позитивні наслідки» повинні зіставлятися зі значними 

витратами. Знижуючи внутрішні ціни на зернові, обмеження експорту 

зменшують доходи виробників зерна. Оцінки втрат доходів виробників від 

запровадження квот 2010‒2011 рр. коливаються від 1,9 до 2,6 млрд дол. США. 

Для кращого розуміння цих показників нагадаємо, що сукупні видатки 

бюджету на сільське господарство у 2010 р. становили лише 

0,9 млрд дол. США. Інакше кажучи, така аграрна політика відібрала коштів у 

самих лише виробників зерна удвічі більше, ніж надала всьому сектору 

сільського господарства [126]. 

Оскільки експортні обмеження збільшують розрив між внутрішніми та 

світовими цінами, це робить експорт доволі привабливим для компаній, які 

отримують право експортувати. Зрештою, ці компанії отримують можливість 

купувати зерно на внутрішньому ринку за низькою ціною та продавати його 

значно дорожче за світовими цінами. Різницю між світовими та внутрішніми 

цінами часто називають «рентою квоти». У теорії, якщо квоти прозоро 

розподіляються на аукціонах на користь тих експортерів, які пропонують 

найбільшу ціну, тоді уряд може отримати цю ренту. Проте розподіл квот на 

експорт зерна у 2010‒2011 рр. в Україні був аж ніяк не прозорим. Квоти 

розподілялися не на аукціонах, а з використанням непрозорої, не захищеної від 

корупції адміністративної процедури. 

Внаслідок цього експортні квоти суттєво погіршили репутацію України 

як країни, сприятливої для ведення аграрного бізнесу та надійного 

постачальника зерна на світових ринках. З точки зору прозорості, 

впровадження експортних мит замість квот у середині 2011 р. покращило 

ситуацію [126]. 

Не стали винятком і наступні роки, коли встановлювалось обмеження 

обсягу експорту (загальний обсяг експорту планувався у 2014‒2015 рр. майже 

на 4,8 млн т, або близько 15 % більше за обсяги експорту у 2013‒2014 рр., які 

становили 32,4 млн т). Це дозволило досягти рекордного експорту в історії 
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України та посісти 2-ге місце після США (якщо рахувати країни ЄС окремо) за 

цим показником. 

На думку В. І. Губенка [35], процес створення нормативно-законодавчої 

бази, який передбачає коригування зовнішньоекономічної діяльності України за 

допомогою важелів лібералізації і протекціонізму, не набув стабільності. 

Практично відсутні прагматичний підхід та критерії експортно-імпортної 

доцільності. Йдеться, власне, про вкрай негативний вплив нестабільної 

нормативно-правової бази на розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

Доцільність інтеграції в аграрному секторі з ЄС несе певні кон’юнктурні 

вигоди вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам. По-перше, 

європейський ринок найдорожчий; по-друге, найприбутковіший; по-третє, із 

стандартизованою продукцією високої якості. За умов, якщо аграрний сектор 

України працюватиме за європейськими нормами та правилами, що вимагає й 

Спільна аграрна політика ЄС, то країна отримає рівнодоступні умови торгового 

партнерства не лише на європейських, а й на світовому ринках [61, с. 102]. 

Не слід залишати поза увагою чинників, які ставлять під сумнів 

доцільність підприємства займатися ЗЕД:  

• рівень прибутку від ЗЕД може виявитись насправді значно нижчим, ніж 

планувалось, через нестабільність економічної або політичної ситуації за 

кордоном;  

• модифікація товару для відповідності його вимогам закордонного ринку 

може виявитись надто витратною;  

• проникнення і закріплення на закордонному ринку буде вимагати 

значних коштів;  

• застосування урядом країни-імпортера нетарифних бар'єрів на шляху 

експортованого товару поставить під загрозу бізнес на цьому ринку [160].  

На корпоративному рівні (переважно транснаціональних корпорацій) 

регулювання міжнародної торгівлі дістало назву обмежувальної ділової (або 

торговельної) практики. Це – не нове явище у світовій економіці. Міжнародні 

картельні угоди про розподіл ринків, встановлення цін і розмірів експорту та 
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імпорту відомі з часу появи монополій. Однак в останні десятиріччя розвиток 

великих національних і транснаціональних корпорацій вніс суттєві зміни у 

форми та методи обмежувальної ділової практики, що посилило її негативний 

вплив на розвиток міжнародних торговельно-економічних зв'язків [160]. 

Обмежувальні дії на міжнародному ринку окремими підприємствами 

спрямовуються для власного збереження домінуючого 

(монопольного/олігопольного) становища від каналів збуту продукції до 

встановлення монопольних цін. Корпорації не гребують жодними способами 

досягнення бажаного результату для власної вигоди.  

Характерним способом ведення антиконкурентної практики є укладання 

антиконкурентних договорів, що обмежують умови та дії для контрагентів, які 

здійснюють експорт на цей сегмент ринку. 

Прагнучи до розширення ринків збуту в глобальному масштабі, 

транснаціональні корпорації забезпечують потреби в постійних інноваціях, 

зміні технологій і науково-технічному прогресі, що дозволяє їм бути каркасом 

усієї світової економіки. Проте слід підкреслити, що закони вільного ринку 

всередині них самих не спрацьовують, а встановлюються внутрішні ціни, які 

визначаються корпораціями [160].  

Глобалізація країн та лібералізація їх ринків створює незахищеність 

окремих національних ринків від демпінгових цін, однак багато розвинених 

країн намагаються регулювати власні продовольчі ринки, де основною задачею 

є недопущення різких коливань цін та стресових ситуацій всередині країни. 

Таким способом з боку держави є проведення закупівельних операцій, 

створення продовольчого резерву та інші заходи.  

Регулювання світових ринків поки що практично не здійснюється. Крім 

того, обсяги міжнародної торгівлі часто на порядок менші від сукупних обсягів 

внутрішніх національних ринків. Так, міжнародна торгівля зерном становить 

лише 10 % його виробництва [160]. На світовому ринку більшість торгівлі 

проводиться на контрактній основі, решту – здійснюється через біржові 
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операції (не законтрактована продукція). Тому ціни на біржових торгах 

залежать від кількості продукції, яка надходить на продаж.  

Водночас ціни на продукцію за міжнародними контрактами, що 

охоплюють значно більші обсяги, орієнтуються на біржові ціни. Такий 

механізм ціноутворення підвищує нестійкість світових ринків, що визначає 

необхідність заходів щодо захисту внутрішнього ринку харчових продуктів і 

підтримки достатньо високого рівня продовольчого самозабезпечення країни не 

загрозами його можливої нестачі в разі міжнародних конфліктів, а природною 

потребою підтримки відносної стабільності національних ринків продовольства 

та їх незначної залежності від нестійких світових ринків [160]. 

У сучасній світовій практиці ні протекціоністська, ні ліберальна 

торговельна політика в чистому вигляді не зустрічаються. Будь-яка країна 

використовує поєднання елементів обох варіантів торговельної політики, 

комбінуючи їх залежно від вирішуваних нею на певному етапі господарських 

завдань, ситуації у світовій економіці та національному господарстві. 

Загалом, якщо ретроспективно оцінити рівні торговельних бар’єрів у 

більшості країн світу, можна констатувати поступовий дрейф національних 

торговельних режимів від жорсткого протекціонізму до вільної торгівлі та 

великої відкритості економіки [110]. Саме тому глобалізація поширюється на 

все більшу кількість країн світу, а лібералізація виступає як спосіб їх 

об’єднання через вільний доступ до ринків цих країн. 

 

1.3. Методика та особливості дослідження зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу 

 

Зовнішньоекономічні зв’язки держави можна оцінювати в абсолютних і 

відносних величинах інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності. Такі показники дають змогу аналізувати стан 

зовнішньоекономічних відносин, структуру експорту-імпорту за всіма видами 

товарів, географічну концентрацію експорту-імпорту товарів, якісні та кількісні 
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зміни, інтенсивність та ефективність таких зв’язків. Наявність зазначеного 

інструментарію є надзвичайно важливою для аналітики, оскільки без цього 

неможливо належним чином оцінювати зв’язки однієї країни з іншими, робити 

коректні узагальнення й висновки. 

Основною метою цього дослідження є розробка підходів щодо активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, то відповідно до 

цього потрібно було одержати відповіді на такі запитання: 

- Якими є тенденції в розвитку підприємств агробізнесу? 

- Чи ці тенденції залежні і мають особливості в національному та 

міжнародному аспектах? 

- Які головні передумови, стимулюючі і гальмівні чинники розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу? 

- Які існують і якими повинні бути способи активізації такої діяльності? 

- Як проаналізувати та вивчити кон’юнктуру міжнародного ринку? 

- Які є способи та заходи виходу на міжнародний ринок вітчизняним 

підприємствам агробізнесу? 

- Як впливає держава на національних сільськогосподарських 

товаровиробників, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність? 

Об’єктивності і достовірності дослідження сучасного аграрного ринку 

можна досягнути поєднанням методології суспільних наук, де суспільство та 

економіка в цілому дедалі більше стають єдиною органічною цілісністю, де не 

тільки економічні, а й політичні, соціальні, культурні, антропологічні, 

екологічні складові взаємно корелюються, тісно переплітаючись між собою. 

Тому, на наш погляд, у питаннях дослідження особливостей функціонування 

аграрного ринку та визначення його суті потрібно використовувати 

міждисциплінарний методичний підхід. 

Схему проведення дослідження зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу наведено на рис. 1.4. 

Аналіз кон’юнктури зовнішньоекономічного ринку є одним із 

найвідповідальніших та найнеобхідніших видів маркетингового аналізу для 
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підприємства, оскільки визначає тренди розвитку ринків зарубіжних країн, а не 

національного, а саме його коливання, оцінку потенціалу й встановлення 

основних його пропорцій. 

 

Рис. 1.4. Схема дослідження розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Джерело: власна розробка автора. 

Теоретична основа Аналітичні розрахунки 

Вибір актуальної проблеми 

дослідження 

Постановка основних цілей 

і завдань дослідження  

 

Завдання Гіпотеза 

- пошук та збір літературних 

джерел; 

- опрацювання літератури. 

- збір даних; 

- аналіз та редукція даних; 

- оцінка даних. 

Аналіз існуючих методик дослідження 

зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

Інституційний механізм підвищення 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу 

Виявлення перешкод та висунення 

пропозицій розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу 
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Ціллю розгляду основоположних складових міжнародного ринку є саме 

трактування визначення цих складових, які й формують ринок, а це вплив 

попиту та пропозиції, зовнішньоторговельної політики країни, частка 

імпортерів та експортерів, сформована ціна на продукцію. Досягнути цієї мети 

можливо завдяки вирішенню таких завдань: 

1) визначення об’єкта кон’юнктурного аналізу; 

2) збір та аналіз кон’юнктурної інформації; 

3) розуміння властивостей стану досліджуваного ринку, прояву поведінки 

суб’єктів, які діють на ринку; 

4) оцінка та аналіз потенціалу ринку; 

5) виявлення провідних тенденцій розвитку ринку, його коливання 

залежно від циклічності та сезонності; 

6) прогноз кон’юнктури ринку; 

7) внутрішні та зовнішні квоти; 

8) митна політика країн; 

9) протекціоністські заходи. 

Зазначені завдання формують методику реалізації кон’юнктурного 

аналізу для впровадження зовнішньоекономічної діяльності підприємствами 

агробізнесу. 

Ринки необхідно систематизувати за визначеними властивостями 

притаманних кожному окремому ринку, регіону чи континенту де розміщений 

ринок, що і визначатиме основні параметри для його дослідження, методи 

дослідження та аналіз необхідних показників.  

У дослідженні зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

використовували такі методи економічного аналізу: 

1) загальнонаукові; 

2) економіко-логічні; 

3) економіко-математичні; 

4) соціологічні. 
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Основними методами загальнонаукового економічного аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу є аналіз і синтез, 

індукція та дедукція, метод «мозкового штурму», анкетування, морфологічний 

метод, асоціацій та аналогій.  

Часто для аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

використовують метод порівняння, де фактичні показники зіставляються з 

базовими чи прогнозованими. Метод є найбільш затребуваним, через те що 

можна порівняти факти, розкрити в них розбіжні та подібні ознаки, а 

відповідно оцінити зміни, які відбуваються в них. Порівняння дозволяє 

способом розрахунку встановити  абсолютних і відносних відхилень, тобто 

можна побачити динаміку змін обсягу експорту та імпорту продукції, послуг у 

порівнюваних періодах. Використовуючи метод порівнянь можна своєчасно 

визначити можливі ризики та врахувати їх при наступному плануванні 

(бюджетуванні) й розробці стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу. 

За допомогою синтезу та аналізу було вивчено й систематизовано 

конкретні показники виробництва сільськогосподарської продукції та її 

реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Базовим у проведеному дослідженні став діалектичний метод, на основі 

якого прийнято до уваги економічні, соціальні та політичні складові, що 

встановили сучасні економічні умови функціонування підприємств агробізнесу. 

Монографічний метод застосований для дослідження суб’єктів господарювання 

регіонального рівня (однієї області). За допомогою способів абстрагування й 

аргументування отримано результати дослідження на основі власних 

напрацювань та врахування думок інших науковців, а також окреслено 

перспективи подальших досліджень. 

Економіко-логічні методи складаються з методів: порівняння і 

групування, балансового зв’язку, середніх величин та індексів, візуально-

графічні методи, комплексної оцінки, елімінування, логарифмічний, 

інтегральний. 
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Метод групувань дозволяє встановити взаємозалежність чи відмінність 

між певними групами підприємств, а також установити чинники, які 

здійснюють найбільший вплив, зрозуміти закономірності й тенденції, що 

характерні визначеним явищам і процесам. Цей метод доцільно 

використовувати для розподілу ринку за сегментами, чи аналізу видів 

(підвидів) товарів, їх якості тощо. 

Балансовий метод застосовують для визначення у двох групах 

підприємств агробізнесу взаємопов’язаних та зрівноважених показників 

діяльності. Такий метод необхідно використовувати при оцінці можливостей 

збалансування виробництва і збуту, а також під час прогнозування попиту й 

пропозиції на сільськогосподарську продукцію та продукти їх переробки. 

У аналізі діяльності підприємств агробізнесу окрема роль належить 

візуально-графічним методам, які застосовують для наочного відображення 

результатів ефективності господарювання. За допомогою цих методів 

побудовано таблиці та рисунки, що у формі діаграм ‒ секторних, стрічкових, 

стовпчикових, фігурних ‒ дозволили наочно продемонструвати динаміку та 

зміни порівнюваних показників.  

Аналіз підприємств агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність було проведено на прикладі Волинської області. Для дослідження 

нами було вибрано окремі  сільськогосподарські підприємства (8 одиниць), які 

протягом 2013-2017 рр. подавали звітність в Головне управління статистики у 

Волинській області, і як такі, що стабільно здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність. З метою дотримання конфіденційності ста¬тистичної інформації, що 

вимагається статтею 21 Закону України “Про дер¬жавну статистику”, 

досліджуваним сільськогосподарським підприємствам було присвоєно 

порядкові номери. 

На основі даних аналітичного звіту результатів третьої хвилі опитування 

українських імпортерів та експортерів [156], нами запропоновано схему 

взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу у формуванні політики 

зовнішньоекономічної діяльності. Особливість інформації отриманої шляхом 
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соціологічного опитування є унікальною, оскільки оцінка цільової аудиторії до 

певної проблеми відображає людську думку до практичності та доцільності її 

вирішення. Це не завжди можна досягнути, аналізуючи лише звичайну 

статистичну інформацію. 

Індексний метод спирається на порівняні ступеня даних певного явища з 

ступенем даних його в минулому або із ступенем даних аналогічного явища, 

який вважається як базовий. Для аналізу процесів у системі збуту продукції на 

міжнародному ринку використовують індивідуальні та групові індекси. Таким 

методом можна виявити вплив різних чинників на загальний результат. 

Розрахунки економічних показників проведені індексним методом показують 

величини значень показників, які були і які можуть бути відхилення (в 

позитивну чи негативну сторони).  

Економіко-математичні методи формуються з таких методів: економічної 

кібернетики, дослідження операцій, економетричні, математичного 

програмування, кореляційно-регресійного зв’язку. 

Важливу роль з економіко-математичних методів відіграють методи 

оцінювання ризиків, фінансових і комерційних розрахунків для аналізу ринку, в 

т.ч. зарубіжного. Вагомим методом аналізу зовнішньоекономічної діяльності є 

математичне моделювання. Математичне моделювання дозволяє встановити 

чисельні взаємозв’язки і взаємозалежності певного модельованого порядку та 

виробити напрям функціонування і розвитку певного явища. Математична 

модель являє собою сукупність математичних конфігурацій, які відповідно 

описують визначені явища та процеси, властиві кожному суб’єкту 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Великі обсяги даних та важкість їх обрахунків підштовхують науковців 

використовувати кореляційно-регресійний аналіз, який забезпечить виявлення 

впливу того чи іншого чинника на економічно важливі показника господарської 

діяльності. 
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Методи експертних оцінок допускають визначення можливого розвитку 

подій, явищ, які в першу чергу базуються на власному досвіді та знаннях цих 

експертів, а також адекватно оцінити визначені події чи явища.  

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

відбувався на основі комплексу економічних показників, що дозволили: 

- сформувати кількісну характеристику якісним змінам, які трапились на 

ринку, де співпрацюють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;  

- визначити важливість, напрями і тенденції розвитку агробізнесу, 

результатом яких є відповідно напрацьована стратегія їх розвитку та взаємодія 

з органами влади. 

У ході виконання сформованих задач для обробки статистичних даних 

щодо стану ринку сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та 

послуг використано дані, які дозволили виокремити кількісну та якісну 

характеристику явищ і процесів, які утворились на цьому ринку. Ці дані 

відображають стан, розвиток і рівновагу ринку сільськогосподарської 

продукції, продуктів її переробки та послуг на різних рівнях, у часі та 

територіальної приналежності. 

Розмір ринку формується обсягами продажу товарів (наявним попитом), а 

також кількістю підприємств агробізнесу, де важливе значення має і їх розмір. 

Спеціалізацію підприємств агробізнесу визначає основна частка виду 

виробленої чи реалізованої продукції, її асортимент. Сільськогосподарські 

підприємства та підприємства агробізнесу ми поділяли за розміром і формами 

власності. Відношення товарообороту фірми до загального обсягу продажів на 

ринку визначається як присутність частки фірми на ринку.  

Конкурентним і насиченим ринок є тоді, коли він розподілений 

пропорційно за видами товарів та їх асортиментом. Але існують такі поняття 

щодо насиченості ринку товарами як товарна пропозиція і купівельний попит. 

Проте вони різняться між собою, але є часто порівнювані при дослідженні 

кон’юнктури ринку.  
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На купівельну потребу та спроможність значно впливає рівень цін 

сільськогосподарської продукції на зарубіжних ринках. Тому товаровиробники 

чи підприємства агробізнесу мають орієнтуватись на рівень цін для обрахунку 

вигоди зовнішньоекономічної діяльності. 

У зовнішньоекономічній діяльності підприємств також важливим є 

коливання курсових різниць, і від того, чим більше коливання в бік розриву 

валют чи його зменшення, прямо пропорційно залежить вигода продажу 

продукції за кордон, а не її реалізації на внутрішньому ринку. Товарооборот для 

підприємств вагомим, оскільки вони можуть застосовувати ефект масштабу, чи 

формувати великі та стабільні партії товару, оперувати значними сумами 

сконцентрованих коштів тощо, що є надзвичайно важливим для гравця на 

міжнародному ринку. У статистичній звітності товарооборот розглядаємо 

розмір ринку та споживча потреба товару. центральним показником статистики 

будь-якого ринку.  

Аналіз наукових джерел засвідчує, що існує значна кількість підходів 

щодо формування системи показників дослідження ринку. Застосування аналізу 

та прогнозування показників дослідження ринку на основі одного з підходів не 

завжди відображають об’єктивні значення, оскільки чинники які формують 

ринок можуть по різному реагувати в певний період. Одні із показників 

відображають пряму кількісну оцінку ситуації на ринку чи змін, які 

відбуваються. Інші показники відображають опосередковані процеси, які 

трапляються на ринку, на основі яких можна проаналізувати непрямі впливи. 

Це також стосується поведінки учасників на ринку, добросовісності 

конкурентної боротьби, визначення рівня монополізації, тенденцій ринку тощо. 

Саме тому, через значну кількість чинників впливу на ринок, підходів 

дослідження та аналізованих показників, вчені по різному формують та 

обґрунтовують необхідність аналізу комплексних показників для розуміння 

ситуації та можливих її змін.  

Однак, традиційно використовують сталу систему найбільш поширених 

показників аналізу дослідження ринку, в тому числі зарубіжного, які є 
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визначальними у визначенні перспективних шляхів змін та оптимальне 

прогнозування цих змін.  

Для проведення дослідження та встановлення адекватної ситуації стану 

ринку важливим є збір та накопичення достатньої кількості інформації. Від 

достовірності та повноти інформації про той чи інший чинник впливу залежить 

якість аналізу та прогноз попиту й пропозиції на ринку тощо.  

Інформаційний банк даних аналізу ринку має відповідати чітким 

вимогам: побудована організована структура банку даних, які б періодично 

поновлювались та відображали реальний стан ринку та зміну подій на ньому; 

встановлений період оновлення банку даних; налагоджена система аналізу, яка 

б враховувала поступове зростання інформації та її видозміну про додаткові 

чинник та явища.  

Чинники, які впливають на ринок мають макро- та мікрозначення впливу 

на нього.  

До чинників впливу макрозначення відносимо показники виробництва за 

групами галузей, показники товарного обороту (внутрішнього і зовнішнього), 

показники споживання, а також валовий внутрішній та національний продукт, 

національний дохід, чистий національний дохід тощо. До чинників впливу 

мікрозначення належать показники, які показують товарний попит та товарну 

пропозицію на певному сегменті ринку, вихід продукції на ринок із 

застосуванням нових технологій, зміну якісних та кількісних показників 

продукції тощо.  

Заключною стадією досліджень діяльності на міжнародному ринку є 

вибір способів планування (прогнозування), бюджетування здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу. Планування 

діяльності, а також прогноз показників щодо стану ринку в майбутньому є 

визначальними для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Тому 

результативну частину досліджень забезпечує спосіб планування та 

бюджетування. 
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Вони дають можливість завчасно підготуватись агробізнесу до ризиків та 

змін, які трапляються на ринку, передбачити можливі їх наслідки, внести 

корективи у діяльність підприємства в разі їх прямого впливу, а в ідеальному 

випадку – спрацювати на попередження негативним змінам.  

Посилення глобалізаційних процесів, заходи протекціонізму на різних 

ринках, швидкість змін на ринку тощо, зробили процес прогнозування 

складнішим та не зовсім виправданим для його розробників. Спеціалісти 

вважають, що враховуючи нестабільність впливу чинників на ринок, швидкі їх 

зміни, необхідно прогнозування посилити процесами планування та 

бюджетування, про що писалось вище й використалось у цьому дослідженні. 

Однак і вони не зможуть гарантувати точний прорахований результат змін. 

Насправді планування кон’юнктури ринку, а особливо міжнародного, – це 

обов’язок, який в явній та неявній формі повинні виконувати всі виробники 

сільськогосподарської продукції та підприємства системи агробізнесу. 

Сукупність методів прогнозування, планування та бюджетування можна 

поділити на такі групи:  

1) розпізнавальні або евристичні, суть полягає в тому, що дослідник не 

може дати точний алгоритм розвитку кон’юнктури ринку з допомогою 

технічних засобів, а тому основуються на суб’єктивних, інтуїтивних та 

експертних оцінках;  

2) формалізовані (методи екстраполяції, регресійний аналіз, метод 

групового врахування аргументів, моделювання), які забезпечують чіткі 

підходи із стабільно зазначеними даними.  

До часто використовуваних формалізованих належать методи економіко-

математичні, а саме методи екстраполяції та економічного моделювання. 

Методи екстраполяції базуються на гіпотезі розповсюдження характеру зміни 

функції з її області визначення в область, що розташована за межами, а 

економічного моделювання передбачають відображення адекватних найбільш 

істотних, найбільш характерних рис, основних властивостей та економічних 

процесів на ринку.  
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Аналіз господарської діяльності на зовнішньому ринку дає підстави 

говорити про успішну підприємницьку діяльність у разі чітко налагодженої 

системи дій: збір кон’юнктурної інформації, її систематизації, аналіз, висновки, 

планування та бюджетування тощо. Аналіз необхідний для визначення 

існуючого та майбутнього споживчого попиту, купівельної спроможності 

покупців, інші тенденції ринку. Результатом здійснення аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності є розробка бюджету та стратегії. 

Сформований бюджет діяльності підприємства агробізнесу є основою для 

поведінки на ринку, що дозволяє раціонально маневрувати наявними 

ресурсами, оптимально встановлювати ціни на свою продукцію відповідно до 

очікуваного стану ринку, а в разі виходу на міжнародний ринок, віднайти свою 

нішу та закріпитись на ній. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведене дослідження дало змогу сформувати власне поняття 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, а також виявити 

позитивні й негативні сторони здійснення такої діяльності суб’єктами 

господарювання аграрного спрямування. До позитивних сторін належать 

розширення ринків збуту продукції та сировинних ресурсів, накопичення 

валютних грошових коштів, збільшення доходів від зовнішньоекономічних 

операцій; до негативних – посилення конкуренції з виробниками аналогічної 

продукції, з трейдерами, які мають достатній досвід та ресурси для міжнародної 

співпраці, небезпека втрати партій готової продукції або товарів унаслідок 

транспортних перевезень, невиконання зобов’язань іноземним партнером, 

значні грошові витрати для налагодження міжнародної співпраці. 

Отже, функціонування підприємств агробізнесу сьогодення сформували 

головні завданнями організаційно-економічного механізму його розвитку: 
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збалансоване використання ресурсів для економічного та екологічного ефекту 

виробничої діяльності; забезпечення інформаційно-супровідним ресурсом 

суб’єктів агробізнесу; пошук шляхів підвищення попиту на 

сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки.  

Лібералізація національного ринку є необхідною в сучасній 

глобалізаційній системі, а також ознакою готовності до розширеного 

відтворення економіки країни чи окремої галузі, зростання валового 

національного продукту та утворення позитивного балансу експортно-

імпортного сальдо. Участь у СОТ, особливо повна лібералізація ринку країни, 

криє в собі й негативні моменти, які особливо відчувають слаборозвинуті 

країни, до яких належить і Україна, у разі перенасичення національного ринку 

дешевшою імпортованою продукцією. Для недопущення такої ситуації держава 

спроможна застосовувати загальноприйняті у світовому співтоваристві 

нетарифні протекціоністські заходи, які, з одного боку, дають вільний доступ 

до ринку, а з іншого, – обмежують його за допомогою квотування, 

ліцензування, встановлення технічних бар’єрів тощо. Такі дії для економіки 

України та для аграрного сектору вкрай важливі, оскільки продукція 

вітчизняних суб’єктів аграрного ринку за багатьма параметрами ще 

поступається продукції іноземних виробників. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що дотримання 

встановлених цілей та завдань розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств агробізнесу потребує розробки державної 

довгострокової стратегії розвитку системи агробізнесу, посилення 

зовнішньоторговельних зв’язків з іншими країнами, дотримання норм чинного 

законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та напрацювання нових 

норм для формування сприятливого середовища функціонування агробізнесу та 

зовнішньоекономічної діяльності зокрема.  
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОБІЗНЕСУ 

 

2.1. Стан зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

 

Сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників підприємницької діяльності 

агробізнесу впливає на результат розвитку, а відповідно й для окремих 

підприємств споживчого ланцюга на легкість виходу на світовий ринок. В обох 

цих результатах мають бути зацікавлені державні інституції, оскільки розвиток 

національного товаровиробника є запорукою продовольчої безпеки країни, а 

вихід на міжнародний ринок товаровиробників посилює торговельні позиції 

держави на світовій арені, а також забезпечує збільшення їхніх доходів та є 

одним із видів доходу державного бюджету.  

Характеризуючи зовнішньоторговельні відносини, часто розглядають 

суму експорту та імпорту за період. При цьому виділяють сальдо торговельного 

балансу та сальдо платіжного балансу.  

Сальдо торговельного балансу – різниця між вартістю експорту та 

імпорту. Позитивне сальдо торговельного балансу означає перевищення 

експорту над імпортом (країна більше продає, ніж купує). Негативне сальдо 

торговельного балансу – перевищення імпорту над експортом (країна більше 

купує, ніж продає). Зазвичай вважається, що це погано [169]. Перевищення 

вартісного обсягу вивезення товарів за межі держави (експорт) над ввезенням 

товарів із-за кордону (імпорт) дозволяє накопичувати валюту всередині 

держави, що сприяє підвищенню фінансової спроможності національного 

ринку загалом.  

Сальдо платіжного балансу – різниця між переказами за кордон і 

надходженнями із зарубіжжя. Позитивне сальдо платіжного балансу означає 

перевищення всіх платежів у країну над платежами з країни. Негативне сальдо 

платіжного балансу – перевищення платежів із країни над платежами в країну. 
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Негативне сальдо платіжного балансу поступово зменшує валютний резерв 

країни. Але цього не відбувається, якщо платежі провадяться в національній 

валюті держави [169].  

Вартісні обсяги експорту та імпорту держави відображено на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Обсяги експорту та імпорту у Волинській області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

З рис. 2.1 видно, що впродовж 2000–2017 рр. обсяг експорту області зріс у 

4,7 раза, у той час як обсяг імпорту – майже втричі. Однак сальдо 

торговельного балансу є все ж таки негативним та зросло за той самий період. 

На рис. 2.2 бачимо, що частка торгівлі товарами України за континентами 

змінювалась протягом 2010–2017 рр. Так, частка експорту товарів у країни 

Європи з 67 % у 2010 р. зросла до 86 % у 2017 р. Водночас частка експорту в 

азійські країни знизилася з 30 % у 2010 р. майже до 13 % у 2017 р. Імпорт 

товарів із країн ЄС до України у 2010 та 2017 рр. практично був однаковим і 

становив 83 %. Частка імпорту товарів із країн Азії зросла з 9 % до 18 % за цей 

самий період. 

Поступова переорієнтація на європейський ринок та завоювання довіри 

споживачів дали змогу нарощувати обсяг експорту загалом, а також обсяги 

власного якісного виробництва продукції та створення додаткової вартості 

продукту – результат зменшення обсягу імпорту. 
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Рис. 2.2. Структура зовнішньої торгівлі товарами підприємствами Волинської 

області за континентами. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Співвідношення експорту-імпорту в торгівлі підприємств Волинської 

області з окремими країнами відображено на рис. 2.3, з якого можна побачити, 

що поступово зменшувався імпорт із країн СНД до 2015 р., а з 2016 р. він знову 

почав зростати. Тому імпорт із країн ЄС мав іншу динаміку: до 2015 р. 

збільшувався, а з 2016 р. – зменшувався. Так, імпорт з країн ЄС у 2000 р. 

становив 25 % у загальній структурі імпорту, а вже у 2015 р. цей показник 

сягнув 92 %, а в наступні два роки знову знизився.  

Показники експорту досліджуваного періоду у країни ЄС демонструють 

поступове зростання на 13,4 %, а в країни СНД – відповідно зменшення на 

стільки ж пунктів.  

Чітку динаміку співвідношення можна спостерігати з 2005 р., коли 

відбулися президентські вибори і національний напрям співпраці обраний 

проєвропейський. У 2010 р. ситуація змінилась, оскільки змінились владна 

політична сила та президент, а відповідно активізувалися міжнародні зв’язки з 
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країнами пострадянського простору. І знову відбулася кардинальна зміна 

ситуації у 2014 р. зі зміною політичних поглядів та проєвропейським вектором 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Рис. 2.3. Співвідношення експорту-імпорту у торгівлі товарами підприємств 

Волинської області з країнами ЄС та країнами СНД. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

У зовнішній торговельній діяльності Волинської області спостерігаємо 

зростання експорту товарів в 1,6 раза у 2017 р. порівняно з 2010 р., а імпорту – 

у 2,3 раза (табл. 2.1). Тому у 2017 р. торговельне сальдо було від’ємне і 

становило 646,1 млн дол. США, що на 509,4 млн дол. США більше, ніж у 

2010 р.  

Аналіз у розрізі міст обласного значення та районів показав, що 

найбільша частка негативного сальдо сформувалась у містах Луцьку та 

Нововолинську, а серед районів – в Іваничівському. Із 16 районів області у 

2017 р. лише в чотирьох були показники з негативним торговельним сальдо. 
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23,3 млн дол. США, Ківерцівському – 27,6 млн дол. США та Рожищенському – 

36,6 млн дол. США. Це й закономірно, оскільки в приміській зоні м. Луцька, у 
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Луцькому та Ківерцівському районах розміщені великі підприємства, які 

експортують виготовлену продукцію. 

Таблиця 2.1 

Обсяг експорту-імпорту у містах та районах Волинської області 

Місто, район 

Експорт, тис. дол. США Імпорт, тис. дол. США Сальдо, тис. дол. США 

Рік 2017 р. 
до 

2010 р.,  

% 

Рік 2017 р. 
до  

2000 р., 

% 

Рік 2017 р.  

до 2010 р., 
+/- 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Всього 434808 689288 158,5 571524 1335421 233,7 -136716 -646133 -509417 

м. Луцьк 185036 172956 93,5 183349 886625 483,6 1687 -713669 -715356 

м. Володимир-

Волинський 
28258 8654 30,6 67659 3829 5,7 -39401 4825 44226 

м. Ковель 18604 21478 115,4 25101 19394 77,3 -6497 2084 8581 

м. Нововолинськ 25062 65593 261,7 66683 89872 134,8 -41621 -24279 17342 

Район: 
         

Володимир-

Волинський 
633 4003 632,4 22637 14210 62,8 -22004 -10207 11797 

Горохівський 368 7885 2142,7 9085 3672 40,4 -8717 4213 12930 

Іваничівський 428 1274 297,7 525 18184 3463,6 -97 -16910 -16813 

Камінь-

Каширський 
3065 5865 191,4 1177 1169 99,3 1888 4696 2808 

Ківерцівський 7394 34383 465,0 2924 6747 230,7 4470 27636 23166 

Ковельський 867 5677 654,8 8344 3671 44,0 -7477 2006 9483 

Локачинський 697 642 92,1 477 957 200,6 220 -315 -535 

Луцький 144557 296200 204,9 162700 272961 167,8 -18143 23239 41382 

Любешівський 1235 1575 127,5 505 2257 446,9 730 -682 -1412 

Любомльський 3019 1751 58,0 4100 1749 42,7 -1081 2 1083 

Маневицький 9049 10304 113,9 916 1484 162,0 8133 8820 687 

Ратнівський 1406 4800 341,4 792 1101 139,0 614 3699 3085 

Рожищенський 2636 42768 1622,5 380 6130 1613,2 2256 36638 34382 

Старовижівський 1878 1256 66,9 542 420 77,5 1336 836 -500 

Турійський 475 1863 392,2 160 811 
 

0 1052 1052 

Шацький 141 361 256,0 13468 178 
 

-13327 0 13327 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Як бачимо (рис. 2.4), кількість підприємств Волинської області, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а саме імпортують різноманітну 

продукцію чи сировину, більша, ніж підприємств, які експортують продукцію. 

Зазначимо, що в середньому обсяг імпорту в розрахунку на одне 

підприємство зовнішньоекономічної діяльності є більшим, ніж обсяг експорту 

на одне підприємство.  
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Рис. 2.4. Кількість підприємств у Волинській області, що здійснювали 

зовнішню торгівлю товарами. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області, зокрема 

підприємств агробізнесу, залежить від конкретних підприємств чи від 

логістичної взаємодії споживчого ланцюга підприємств. Залежно від регіону та 

галузевих підприємств зовнішньоекономічної діяльності формується товарна 

структура торгівлі. Щодо експортної та імпортної структури товарів 

агропідприємств, то до неї ми зарахували безпосередньо продукцію сільського 

господарства та продуктів їх переробки, а також групи продукції інших 

напрямів діяльності, які формують складові споживчого ланцюга агробізнесу 

(описаний у розділі 1) чи є окремими компонентними доповненнями, 

представлені у табл. 2.2 і 2.3. Однак зазначимо, що групи товарів, які вважаємо 

як доповнювальні чи опосередковані в споживчому ланцюгу агробізнесу, 

представлені в таблицях лише частково і в невизначеному розмірі можуть бути 

віднесені до цього ж ланцюга. 

За класифікацією товарів протягом 2010–2017 рр. експортне значення 

окремих із них суттєво збільшилось, а інших – суттєво зменшилося (див. 

табл. 2.2). Серед груп товарів найбільше зросли значення таких: взуття, головні 
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убори, парасольки – у 44,6 раза; жири та олії тваринного або рослинного 

походження – в 11 разів; продукти рослинного походження – у 6,6 раза. 

Таблиця 2.2  

Експортна товарна структура зовнішньої торгівлі Волинської області, 

тис. дол. США 

Класифікація товарів 
Рік 2017 р. до  

2010 р., % 2010 2015 2016 2017 

Всього 434808 631694 611874 689288 158,5 

живі тварини, продукти 

тваринного походження 
70310 31491 23016 35846 51,0 

продукти рослинного 

походження 
11268 57830 59662 74894 зросло у 6,6 раза 

жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
636 19977 25136 7278 зросло в 11 разів 

готові харчові продукти 12647 36245 20236 21547 170,4 

мінеральні продукти 2014 95 118 80 4,0 

продукція хімічної та 

пов’язаних із нею галузей 

промисловості 

14957 6427 5735 5144 34,4 

полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них 
10661 15598 14667 12814 120,2 

шкури необроблені, шкіра 

вичищена 
319 548 786 349 109,4 

деревина і вироби з деревини 42305 80796 99591 116047 зросло у 2,7 раза 

маса з деревини або інших 

волокнистих целюлозних 

матеріалів 

8450 8030 8006 8920 105,6 

текстильні матеріали та 

текстильні вироби 
19837 8110 7684 11899 60,0 

взуття, головні убори, 

парасольки 
17 337 518 759 зросло у 44,6 раза 

вироби з каменю, гіпсу, 

цементу 
150 2684 1514 709 зросло у 4,7 раза 

недорогоцінні метали та 

вироби з них 
6937 30962 9409 12863 185,4 

машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне 

обладнання 

189467 275517 284368 314034 165,7 

засоби наземного транспорту, 

літальні апарати, плавучі 

засоби 

5623 7392 7308 12199 зросло у 2,2 раза  

прилади та апарати оптичні,  

фотографічні 
4173 169 348 189 4,5 

різні промислові товари 35037 49486 43772 53717 153,3 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 
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Таблиця 2.3  

Імпортна товарна структура зовнішньої торгівлі Волинської області,  

тис. дол. США 

Класифікація товарів 
Рік 2017 р. до  

2010 р., % 2010 2015 2016 2017 

Всього 571524 622093 1131494 1335421 зросло у 2,2 раза 

живі тварини, продукти 

тваринного походження 
40456 29554 28270 37171 91,9 

продукти рослинного 

походження 
11048 7448 6235 5125 46,4 

жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
38 42 65 262 зросло у 6,9 раза 

готові харчові продукти 53297 10717 10555 10330 19,4 

мінеральні продукти 40346 7384 510770 576137 зросло у 14 разів 

продукція хімічної та пов’язаних 

із нею галузей промисловості 
16261 28202 27899 32889 зросло у 2 рази 

полімерні матеріали, пластмаси 

та вироби з них 
73439 109953 114627 129692 176,6 

шкури необроблені, шкіра 

вичищена 
160 111 244 274 171,3 

деревина і вироби з деревини 29539 19297 27583 35188 119,1 

маса з деревини або інших 

волокнистих целюлозних 

матеріалів 

12555 12882 12043 12053 96,0 

текстильні матеріали та 

текстильні вироби 
22068 11276 14139 34125 154,6 

взуття, головні убори, 

парасольки 
46 122 136 518 зросло в 11,3 раза 

вироби з каменю, гіпсу, цементу 11209 3937 4714 6318 56,4 

недорогоцінні метали та вироби 

з них 
41411 33291 52 17 0,0 

машини, обладнання та 

механізми; електротехнічне 

обладнання 

124462 218439 44553 63249 50,8 

засоби наземного транспорту, 

літальні апарати, плавучі засоби 
83646 122602 213900 236069 зросло у 2,8 раза 

прилади та апарати оптичні,  

фотографічні 
3472 2516 106064 145596 зросло у 41,9 раза 

різні промислові товари 5747 2406 3279 3820 66,5 

товари, придбані в портах 2031 1865 4497 4783 зросло у 2,4 раза 

перли природні або 

культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння 

293 49 1869 1805 зросло у 6,2 раза 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Значне зниження відбулося в групах «живі тварини, продукти тваринного 

походження» – на 49 %, «продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей про-
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мисловості» – на 65,6 %, «текстильні матеріали та текстильні вироби» – на 

40 %.  

Із табл. 2.3 очевидно, що відповідно до поданих класифікаційних груп 

товарів імпортне значення у 2017 р. порівняно з 2010 р. зросло: «мінеральні 

продукти» – у 14 раз, «взуття, головні убори, парасольки» – в 11,3 раза, «жири 

та олії тваринного або рослинного походження» – у 6,9 раза тощо. Зменшилися 

значення показників за групами товарів: «готові харчові продукти» – на 80,6 %, 

«продукти рослинного походження» – на 53,6 %, «живі тварини, продукти 

тваринного походження» – на 8,1 % тощо.  

Експортно-імпортні показники спадання продемонстрували однакові або 

наближені одна до одної класифікаційні групи товарів. На основі результатів 

досліджень, проведених у Волинській області, зазначимо, що і безпосередні 

класифікаційні групи товарів споживчого ланцюга агробізнесу, і 

опосередковані, зокрема технологічні й точні групи, не поступаються у 

важливості та конкурентоспроможності імпортному виробництву, що є добрим 

результатом розвитку сільськогосподарського виробництва та 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу.  

Аналіз протягом трьох років частки експортних класифікаційних 

сільськогосподарських груп товарів споживчого ланцюга агробізнесу 

відображено на рис. 2.5.  

У загальній структурі експорту частка окремих сільськогосподарських 

груп товарів протягом 2015–2017 рр. змінювалася. Зокрема, відсоток груп 

«живі тварини, продукти тваринного походження», «продукти рослинного 

походження» і «деревина та вироби з деревини» збільшився на 0,2, 1,7 та 4 

пункти відповідно, а відсоток груп «жири та олії тваринного або рослинного 

походження», «готові харчові продукти» зменшився на 2,1 та 2,6 пункта 

відповідно.  

Оцінка експортно-імпортних операцій підприємств агробізнесу у 

грошовому еквіваленті залежить від багатьох чинників, а для нашої держави 
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особливо від курсу коливання валют, тобто від стабільності національної 

валюти. 

 

Рис. 2.5. Експортна товарна структура сільськогосподарської продукції та 

продуктів її переробки Волинської області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Проте точніший аналіз можна зробити на основі натуральних показників 

за видами продукції (табл. 2.4 і 2.5). 

Аналіз експортних значень сільськогосподарської продукції та продуктів 

її переробки Волинської області у відношенні 2017 року до 2010 року показав, 

що показники щодо зернових культур зросли у 138,9 раза, оскільки у 2010 р. 

зернові не експортувались; м'яса та харчових субпродуктів – у 47 раз, насіння і 

плодів олійних рослин – у 23 рази; овочів – в 11,8 раза. Водночас припинився 

експорт сухого та згущеного молока, а також шоколаду та продуктів, що 

містять какао.  

У 2017 р. порівняно з 2010 р. імпорт м’яса та харчових субпродуктів 

суттєво зріс – у 2,8 раза; курчат – на 85,4 %. Суттєво знизився імпорт поросят 

та свиней, відповідний показник становить лише 2,4 % до базисного року.  
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Таблиця 2.4  

Експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки підприємствами Волинської області, тис. т 

Продукція 
Рік 2017 р. до  

2010 р., % 2010 2015 2016 2017 

М’ясо та харчові 

субпродукти 
0,2 12,3 8,2 9,4 

зросло у 47 разів 

Сири всіх видів 9,7 2 2,2 2,1 21,6 

Сухе та згущене молоко 2,4 0,1 0,1 0 0,0 

Овочі 0,5 3,8 5,5 5,9 зросло в 11,8 раза 

Ягоди 4,1 1,7 3,5 6,5 158,5 

Зернові культури 0 189 169,8 138,9 - 

Насіння і плоди олійних 

рослин 
3,4 56,3 60,7 101,9 

зросло у 23 рази 

Рослинна олія 0,6 26,5 30,2 3,2 зросло у 5,3 раза 

Патока 7,7 22,3 3,2 5 64,9 

Шоколад та продукти, що 

містять какао 
1,5 0,5 0,1 0,0 

0,0 

Казеїн (білкова речовина) 1,8 0,6 0,9 0,6 33,3 

Деревина і вироби з неї 296,8 434,8 509 535,1 180,3 

Папір, картон 6,5 7,8 10,7 10,8 166,2 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька 

сировина, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним 

замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником 

за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку 

сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному 

замовнику [159]. 

Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, 

комплектувальні вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України 

іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну 

валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для 

використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї 

продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця 

замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої 

країни [159]. 
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Таблиця 2.5  

Імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки підприємствами Волинської області, тис. т 

Продукція 
Рік 2017 р. до  

2010 р., % 2010 2015 2016 2017 

М’ясо та харчові 

субпродукти 
15,4 28,7 32,9 42,4 зросло у 2,8 раза 

Риба, креветки, 

молюски 
1,2 0,4 1,2 1,2 100,0 

Вироби з м’яса 1,5 0 – – - 

Поросята, свині, шт. 17145 6878 518 413 2,4 

Курчата, млн шт. 16,4 28,7 29,6 30,4 185,4 

Яйця, млн шт. 10,6 0,1 1 4,2 39,6 

Шоколад та продукти, 

що містять какао 
0,1 0 0 0 0,0 

Папір, картон 10,3 7,3 9 10,1 98,1 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Рух давальницької сировини та продукції, виготовленої з цієї сировини, 

через митну територію України підприємствами агробізнесу Волинської 

області зображено на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Імпорт давальницької сировини та експорт продукції, виготовленої з 

неї, підприємствами у Волинській області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 
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Графічне зображення експорту-імпорту давальницької сировини показує, 

що імпорт на територію Волинської області значно переважає над експортом, а 

з аналізованого періоду 2010–2017 рр. бачимо, що різниця між ними 

залишається суттєвою. Дослідження підтверджують економічну вигідність 

виробництва чи переробки продукції в Україні, оскільки затрати на це є 

набагато нижчими, ніж у розвинених країнах Європи.  

У структурі експортно-імпортних операцій у сфері агробізнесу є й частка 

послуг. Облік послуг проводять у вартісному виразі (у валюті контракту). 

Перерахунок вартості послуг у долари США та національну валюту України 

здійснюють за середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних 

офіційних курсів валют, встановлених Національним банком України [160]. 

До послуг, які надають підприємства агробізнесу в зовнішньоекономічній 

діяльності, належать: допоміжна діяльність у рослинництві, що здійснюється за 

винагороду або на договірній основі; післяврожайна діяльність; оброблення 

насіння для відтворення; інші види перероблення та консервування фруктів і 

овочів; надання ландшафтних послуг; допоміжна діяльність у тваринництві; 

мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; 

надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; надання послуг у 

рибальстві. Структуру експорту-імпорту торгівлі послугами підприємств 

агробізнесу Волинської області за континентами показано на рис. 2.7.  

Надання послуг підприємствами області суб’єктам господарювання, які 

розміщені в країнах Європи, у 2000 р. становило 71 %, а у 2017 р. цей показник 

зріс до 96 %. У загальній структурі зовнішньої торгівлі послугами частка 

надання послуг підприємствам Північної Америки сягала понад 20 % у 2000 р., 

у 2017 р. цей показник становив приблизно 3 %. Отримання послуг підприємств 

Волинської області за період 2000–2017 рр. від суб’єктів господарювання країн 

Азії зменшилося практично втричі. 

Структура зовнішньої торгівлі послугами підприємств агробізнесу 

Волинської області зі суб’єктами господарювання іноземних країн, поділених 

на економіко-географічні блоки, відображена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.7. Зовнішня торгівля послугами підприємств Волинської області за 

континентами. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

 

Рис. 2.8. Зовнішня торгівля послугами підприємств агробізнесу 

Волинської області за економіко-географічними блоками країн. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 
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З рис. 2.8 бачимо частки наданих та отриманих послуг в агробізнесі 

підприємствами області за групами країн. Так, у 2010 р. частка наданих послуг 

підприємствами агробізнесу Волинської області у країнах ЄС становила 

близько 56 %. У 2017 р. їх частка зросла лише на 37 %. Частка наданих послуг 

суб’єктам господарювання з країн СНД зменшилася на 1,7 пункта.  

Аналізуючи отримані послуги підприємствами агробізнесу Волинської 

області від суб’єктів господарювання іноземних країн, зауважимо, що 

структура мало змінилась. Так, частка отриманих послуг від суб’єктів 

господарювання з країн ЄС у 2010 р. становила 88 %, а у 2017 р. – 93 %. 

Аналогічні зміни відбулися й щодо отриманих послуг від суб’єктів 

господарювання з країн СНД та інших країн. 

Більш детальний аналіз за видами зовнішніх послуг, які ми 

опосередковано відносимо до споживчого ланцюга агробізнесу, подано в 

табл. 2.6. 

Аналіз даних табл. 2.6 засвідчує, що надані зовнішні послуги у 2017 р. 

порівняно з 2015 р. зросли на 22,5 % і становлять 63,4 млн дол. США, а вартість 

отриманих послуг зросла на 48,9 % і дорівнює 24,8 млн дол. США. Тому 

загальне сальдо за зовнішніми послугами у 2017 р. є позитивним. Половина 

значень перелічених видів послуг у табл. 2.6 має негативне сальдо. Однією з 

причин цього є недостатньо розвинута сфера цих послуг в Україні. 

Рівень економічного розвитку держави чи певного регіону залежить від 

розвитку галузей народного господарства, обсягу виробленого продукту, 

балансу експортно-імпортних операцій, рівня інфляції, середньомісячного 

заробітку працівників тощо. Щоб розвивалися галузі економіки, необхідно 

вкладати фінансові ресурси для їх становлення та розвитку. До такого ресурсу 

належать інвестиції, у тому числі й іноземні.  

За об'єктами вкладень інвестиції поділяють на: фінансові, капітальні та 

реінвестиції; за характером участі – прямі та непрямі портфельні інвестиції. 

Прямі інвестиції – безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти 

інвестування. Пряме інвестування здійснюють підготовлені особи-інвестори, 
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які володіють достатньо необхідною інформації про об'єкт інвестування і 

знають механізм інвестування. 

Таблиця 2.6  

Експорт-імпорт послуг підприємствами Волинської області за видами, 

тис. дол. США 

Вид послуги 

Експорт 2017 р. 

до 

2015 р., 

% 

Імпорт 2017 р. 

до 

2015 р., 

% 

Сальдо 

2017 р. 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всього 51813,5 50847,7 63448,6 122,5 16702,7 17399 24872,7 148,9 38575,9 

Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 
42946,9 39902,9 48702,1 113,4 0 0 0 0 48702,1 

Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування, що 

не віднесені до інших 

категорій 

247 0 82,6 33,4 2015,1 2302,9 2895,4 143,7 -2812,8 

Транспортні послуги 5870,3 6963 9341,8 159,1 2440,8 2258,8 2730,3 111,9 6611,5 

Послуги, пов’язані з 
подорожами 

435,5 404,1 461,3 105,9 4535,9 5440,3 7061 155,7 -6599,7 

Послуги з 

будівництва 
908,4 1193,6 1822,3 200,6 600,4 129,6 122,2 20,4 1700,1 

Послуги, пов’язані з 
фінансовою 

діяльністю 

1 0 0 0,0 841,4 715,6 1929 229,3 -1929 

Роялті та інші 

послуги, пов’язані з 

використанням 

інтелектуальної 

власності 

0 0 0 - 2950,4 3693,9 4622 156,7 -4622 

Послуги у сфері 

телекомунікації, 

комп’ютерні та 

інформаційні послуги 

364,4 823,9 2318,8 636,3 699,7 648,7 866,1 123,8 1452,7 

Ділові послуги 1022,2 1341,4 715,4 70,0 2504,6 2194,4 4587,3 183,2 -3871,9 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Прямі інвестиції, як правило, здійснюються у формі кредиту без 

інвестиційних посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій 

компанії. Пряма інвестиція передбачає внесення коштів або майна до 

статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані 

такою юридичною особою [68]. 

Прямі інвестиції мають безпосередній вплив на обсяги капітальних 

вкладень в економіку. Мета прямих інвестицій – встановлення контролю за 
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діяльністю підприємства й одержання прибутку від його господарської 

діяльності [125].  

Непрямі портфельні інвестиції – інвестування, опосередковане іншими 

особами (інвестиційними або фінансовими посередниками) [68]. 

Кожен інвестор, особливо іноземний, щоб бути впевненим у своєму 

рішенні про вкладення коштів з метою ефективного їх застосування, а отже, 

отримання прибутку, намагається вкладати в акціонерний капітал 

підприємства. Вкладення інвестицій в акціонерний капітал, як описано вище, є 

прямими інвестиціями. Надходження іноземного капіталу в економіку 

Волинської області відображено на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку 

Волинської області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Як бачимо (див. рис. 2.9), найбільша частка інвестицій в економіку 

області надходила з країн ЄС. Прямі іноземні інвестиції зростали до 2010 р., а 

до 2017 р. їх кількість поступово знижувалася щорічно. Відплив іноземного 

капіталу пов'язаний перш за все з нестабільною ситуацією, а саме: збройний 

конфлікт із Російською Федерацією, частозмінювана політична ситуація та 
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правляча партія, частозмінювані норми Податкового кодексу та іншої 

законодавчої бази для ведення бізнесу тощо.  

Посеред статистичних показників поширеним є розрахунок інвестицій на 

одну особу населення. Результати такого розрахунку щодо Волинської області 

подано на рис. 2.10. 

Рис. 2.10. Прямі іноземні інвестиції на одну особу у Волинській області,  

дол. США. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Обсяг іноземних інвестицій на одну особу в області пропорційно 

залежить від прямих іноземних інвестицій у економіку області всього, тобто, 

чим більші вкладення других, тим більший обсяг припадає на одну особу, і 

навпаки. До 2010 р. розмір прямих іноземних інвестицій зростав. За 

досліджуваний період максимального значення він сягнув у 2013 р. Проте, як 

було нами зазначено, розмір іноземних інвестицій в область з 2014 р. почав 

знижуватися через воєнні дії на Сході України, а також тривалий період 

проведення реформ.  

Рух іноземних інвестицій в економіку області у 2017 р. зображено на 

рис. 2.11, з якого видно, що прямі іноземні інвестиції з 1 січня по 31 грудня 

2017 р. збільшились й відповідно акціонерний капітал за цей самий період 

збільшився. 
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Рис. 2.11. Прямі іноземні інвестиції в економіку Волинської області у 2017 р. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Аналіз динаміки руху прямих іноземних інвестицій в економіці області за 

окремими країнами (табл. 2.7) показав, що на 1 січня 2018 р. порівняно з 1 січня 

2014 р. в загальному прямі іноземні інвестиції скоротились на 32 %. Така 

тенденція є негативною перш за все для економіки області, а відповідно також 

негативно позначається на економічних показниках держави загалом. 

Протягом досліджуваного періоду частка інвестицій зросла лише з 

декількох країн: Кіпру, Білорусі, Чехії та Нідерландів. Найбільша частка серед 

країн-інвесторів належить Кіпру – майже 51 % від усіх прямих іноземних 

інвестицій. Така висока частка інвестицій, які надійшли з Кіпру, на нашу думку, 

пояснюється тим, що ця країна є офшорною зоною для України. Відповідно 

туди виводять кошти власники різної підприємницької діяльності для 

уникнення оподаткування на території нашої держави. Тому вважаємо, що 

кошти, які вкладаються в акціонерний капітал підприємств області у вигляді 

прямих іноземних інвестицій, здебільшого мають походження з України. 

Окрім обсягу вкладених іноземних інвестицій, важливим є також вид 

господарської діяльності, куди остаточно здійснюються вкладення (рис. 2.12). 
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Як бачимо (див. рис. 2.12), найбільша частка вкладених інвестицій 

спрямована у промисловість – 73 %. Наступними напрямами діяльності за 

обсягом вкладених інвестицій є оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів, а також сільське, лісове та рибне господарства, 

частка яких становить 11,7 % та 4,9 % відповідно.  

Таблиця 2.7  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з окремих країн світу в 

економіці Волинської області, тис. дол. США 

Країна 
Рік (на 1 січня) 2018 р. до 

2014 р., % 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 341277,3 271173 247103 249379 265408 77,8 

Кіпр 124018,2 101876,2 103714 125872 135257 109,1 

Віргінські 

Острови 

(Брит.) 

42058,8 21670,6 13607,4 4576,8 4436,3 10,5 

Польща 38794,4 36617,8 35936,5 36044,5 35813,9 92,3 

Словаччина 22351,7 18342,2 16288,2 15782,6 16988,4 76,0 

Велика 

Британія 
14412,5 7650,6 5450,3 4326,1 4312,4 29,9 

Німеччина 11980,9 11010 8747,6 7622,2 8511,9 71,0 

Литва 5274,9 4391,1 3955,2 3802,9 4274,7 81,0 

Беліз 1627,9 1310,1 434,9 
  

0,0 

Білорусь 1520 2141,8 1859,1 1834,8 1845,2 121,4 

Чехія 624,1 580,7 539,1 744,7 845,4 135,5 

США 662,2 660,5 659,9 
  

0,0 

Франція 593,1 523,2 478,4 459,3 524,7 88,5 

Російська 

Федерація 
249,9 124,8 79,6 23,1 15,1 6,0 

Нідерланди 485 2045,9 1440,9 1767,6 1806,3 372,4 

Інші країни 76623,7 62227,5 40490,1 32611,9 35000,8 45,7 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Географічне розповсюдження прямих іноземних інвестицій по території 

області подано у табл. 2.8. 
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У 2014 р. найбільше іноземних інвестицій спрямовувалось у м. Луцьк, що 

становило 49 % від усієї суми, а в м. Нововолинськ – 25 %. На 1 січня 2018 р. 

ситуація змінилась: частка спрямованих інвестицій у м. Нововолинськ 

становить майже 44 %, а в м. Луцьк – 36 %. 

 

Рис. 2.12. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку Волинської 

області за видами економічної діяльності у 2017 р. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Серед районів найбільші частки інвестицій спрямовувались у Луцький та 

Ківерцівський райони, приміську зону м. Луцька, а також у Ковельський район, 

оскільки район розташований посередині області і через нього проходять 

стратегічно важливі магістралі. Однак у Ковельський район протягом 

аналізованого періоду інвестиції зменшились на 70 %, що значно перевищує 

середньообласний показник скорочення інвестицій. Зростання прямих 

інвестицій упродовж досліджуваного періоду 2014–2018 рр. відбулось у м. 
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Нововолинськ та м. Ковель. У всіх інших відбувався спад рівня прямих 

іноземних інвестицій. 

Таблиця 2.8  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах, 

тис. дол. США 

Місто, район  
Обсяги прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2018 р. до 

2014 р., % 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Волинська область 341277,3 271173 248133,9 249379,2 265408,1 77,8 

м. Луцьк 167767,5 116193,7 95208,6 95695 95674,1 57,0 

м. Володимир-

Волинський 
62,5 39,9 33,9 12,3 11,9 19,0 

м. Ковель 3890,5 4509,5 4183 3818,2 4251,7 109,3 

м. Нововолинськ 86614,2 91769,4 103159,2 105728,3 116705,5 134,7 

Район: 
      

Володимир-

Волинський 
223,5 115,2 75,7 57,9 56,2 25,1 

Горохівський 2204,6 2650,5 660,2 629,6 714,7 32,4 

Іваничівський 2256,4 1250,3 865,8 779,3 254,8 11,3 

Камінь-Каширський …
1
 …

1
 …

1
 …

1
 …

1
 

 
Ківерцівський 12258 10776,3 9666,9 9909,1 11227,9 91,6 

Ковельський 37815,1 19702 13157,3 11695 11266,8 29,8 

Локачинський 207,3 111,6 77,9 170,3 68,5 33,0 

Луцький 20011,5 17179,8 14538,6 14211,7 17364,8 86,8 

Любешівський  …
1
 …

1
 …

1
 …

1
 …

1
 

 
Любомльський 326,1 165,4 108,6 266,5 293,9 90,1 

Маневицький 446,1 374,1 328,8 314,3 355,7 79,7 

Ратнівський 6922,1 6138 5911,8 5820,8 6765,1 97,7 

Рожищенський …
1
 19,5 20,3 143,2 258,2 

 
Старовижівський 0 0 0 – – 

 
Турійський 15,3 8,2 5,7 5,1 5,2 34,0 

Шацький …
1
 …

1
 …

1
 …

1
 …

1
 

 
1 

Інформація вилучена з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
державну статистику» щодо конфіденційності інформації. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Із попередніх аналізованих рисунків і таблиць ми побачили, що обсяг 

прямих іноземних інвестицій в економіку Волинської області скоротився. 

Загальновідомо, що сума інвестицій, вкладених у регіон чи територію країни, 

розраховується як накопичувальна величина. Важливо з’ясувати, чи 

відбувалося заміщення інвестицій, однак із негативним показником, чи 
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проходив лише відплив інвестицій з економіки області протягом аналізованого 

періоду (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в 

економіку Волинської області, тис. дол. США. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Обсяг надходження прямих іноземних інвестицій протягом аналізованого 

періоду щороку різнився. Починаючи з 2005 р., коли реально розпочався 

відплив інвестицій, найменше його значення зафіксоване у 2013 р. Однак 

зауважимо, що, попри зменшення суми інвестицій щорічно, інвестори, 

зацікавлені в розвитку певних галузей економіки на території області, вкладали 

певні суми. Із рис. 2.13 видно, що частка надходжень інвестицій із країн ЄС в 

економіку області є набагато більшою, ніж з інших країн. Однак у 2017 р. 

надходження інвестицій з інших країн перевищило їх надходження з країн ЄС. 
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2.2. Основні етапи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу 

 

Суб’єкти господарювання залежно від кількості працівників та доходів 

від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого, у тому 

числі мікропідприємництва, або  середнього чи великого підприємництва. 

Суб’єктами мікропідприємництва є: зареєстровані в установленому 

законом порядку як фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у 

яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, 

еквівалентної двом мільйонам євро, визначеної за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в 

установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, та юридичні 

особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суми, еквівалентної 10 мільйонам євро, визначеної за 

середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у 

яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 

перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього 

підприємництва [26, ст. 55]. 
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Динаміку зміни сільськогосподарських підприємств, які є основою 

ланцюга агробізнесу, за їх розмірами згідно з Господарським кодексом, 

показано на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Кількість підприємств, які функціонують у сільському, лісовому та 

рибному господарствах Волинської області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Понад 90 % підприємств у сільському, лісовому та рибному 

господарствах Волинської області за розмірами належать до малих 

підприємств. Кількість середніх підприємств зменшилась на третину у 2017 р. 

порівняно з 2013 р.  

Далі аналізуємо не лише сільськогосподарські підприємства області, а й 

ті підприємства за окремими видами економічної діяльності, які, на нашу 

думку, безпосередньо чи опосередковано належать до споживчого ланцюга 

агробізнесу (рис. 2.15). 

На рис. 2.15 відображено динаміку зміни кількості підприємств 

агробізнесу за розмірами та видами економічної діяльності. Так, у 2010 р. за 

нормативними показниками до великих підприємств увійшли лише 
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підприємства за видом діяльності «оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів»; аналогічна ситуація була й у 2017 р. 

 

Рис. 2.15. Кількість підприємств агробізнесу, які функціонують у Волинській 

області, за окремими видами економічної діяльності. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Це пов’язано перш за все зі змінами, які внесені до Господарського 

кодексу у 2012 р. (статтю 55 доповнено новою частиною згідно із 

Законом № 4618-VI від 22.03.2012 р.) [26], якими підвищено нормативні 

значення щодо кількості працівників й річного доходу для підприємств. Тому 

окремі підприємства через недостатні показники як для великих підприємств 

перейшли за розмірами у статус середніх. Особливо збільшилася кількість 

малих підприємств, у тому числі й мікропідприємств, оскільки аналогічно 

значно скоротилася кількість середніх підприємств. 

Зростання кількості малих підприємств є однією з причин зростання 

зайнятості населення, доходів, а отже, становлення їхніх працівників як 
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середнього класу суспільства. Як змінювалася кількість працівників у 

підприємствах агробізнесу за їх розміром, показано на рис. 2.16. 

 

Рис. 2.16. Кількість зайнятих та найманих працівників у споживчому ланцюгу 

підприємств агробізнесу Волинської області залежно від їх розмірів. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Лише у великих підприємствах збігається кількість зайнятих і найманих 

працівників, що встановлює факт працевлаштування за повною зайнятістю та 

на умовах трудового договору. Однак кількість працівників у великих 

підприємствах скоротилася приблизно на 20 % у 2017 р. порівняно з 2010 р. За 

цей період скоротилась також кількість працівників у середніх і малих 

підприємствах. На зменшення кількості працівників у підприємствах вплинули 

зміни не лише у Господарському кодексі, а й, здебільшого, зміни в 

Податковому кодексі, що змусило підприємства частково приховувати найману 

працю, а також виплачувати «сіру» та/чи «чорну» заробітну плату, що особливо 

помітно в малих підприємствах.  
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«Сіра» заробітна плата – це коли роботодавець платить певну частку 

заробітної плати офіційно, а частково у «конверті». «Чорна» заробітна плата – 

це повна неофіційна плата за виконану роботу роботодавцем працівникові.  

Вагомість малих, середніх чи великих підприємств на ринку відображає  

частка виготовленої ними продукції до загального обсягу продукції. Реальний 

дохід підприємство зможе отримати реалізувавши продукцію, за винятком 

випадку, коли вона використовується для власних потреб виробника, 

наприклад, для повного циклу виробництва чи створення додаткової вартості 

продукції і реалізації її за вищою ціною (рис. 2.17). 

Рис. 2.17. Обсяг реалізованої продукції підприємствами сільського, лісового та 

рибного господарств залежно від їх розмірів у Волинській області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Як бачимо (див. рис. 2.17), обсяг реалізованої продукції малими 

підприємствами області збільшився із 26 % у 2010 р. до 36 % у 2017 р. 

Вважаємо, що це незначне зростання, однак більше, ніж в Україні загалом, де 

частка реалізованої продукції малими підприємствами становила 18,2 % у 

2017 р. За досліджуваний період, як уже згадувалось, не зареєстровано 

діяльності великих підприємств цієї галузі. 
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Обсяг реалізованої продукції малими, середніми та великими 

підприємствами за окремими видами економічної діяльності зображено на 

рис. 2.18. 

 

Рис. 2.18. Обсяг реалізованої продукції різних за розмірами підприємств 

Волинської області за окремими видами економічної діяльності. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Так, у 2017 р. порівняно з 2010 р. обсяг реалізованої продукції великими 

підприємствами в області, представлений лише видом економічної діяльності 

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», 

збільшився в 1,3 раза й становить понад 17,8 млн грн. У середніх та малих 

підприємствах аналізованих видів економічної діяльності обсяг реалізованої 

продукції за досліджуваний період зріс. Зменшився цей показник на 20 % лише 

в середніх підприємствах за видом економічної діяльності «Тимчасове 

проживання та організація харчування». 

Аналіз даних табл. 2.9 показує, що у 2017 р. порівняно з 2013 р. 

виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 8,3 %, а обсяг 
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реалізованої продукції – у 2,7 раза. Водночас експорт сільськогосподарської 

продукції та продуктів її переробки збільшився в 3,4 раза, а експорт продукції 

області зріс загалом у 3,6 раза.  

Таблиця 2.9 

Обсяг виробництва та реалізації продукції підприємств агробізнесу 

Волинської області 

Показник 
Рік 2017 р. до 

2013 р., 

% 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво продукції 

сільського господарства, 

млн. грн у порівнянних цінах 

2010 р. 

6344,9 6744,1 6434,4 6558,5 6872,1 108,3 

у т.ч. сільськогосподарськими 

підприємствами 
2023,3 2404,8 2375,1 2572,2 2853 141,0 

% до області 31,9 35,7 36,9 39,2 41,5 130,2 

Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) всього, 

млн грн 

56305,5 61422,6 82815,5 104722,7 151430,0 
зросло у 

2,7 раза 

у т.ч. сільськогосподарськими 

підприємствами 
2364,3 3142,9 5749,9 5066,6 6343,3 

зросло у 

2,7 раза 

% до області 4,2 5,1 6,9 4,8 4,2 100,0 

Експорт продукції всього, 

млн. грн 
5026,1 8147,4 13799,2 15634,8 18333,0 

зросло у 

3,6 раза 

Експорт 

сільськогосподарської 

продукції та продуктів її 

переробки, млн грн 

1085,9 1679,4 3179,3 3271,8 3712,0 
зросло у 

3,4 раза 

% до області 21,6 20,6 23,0 20,9 20,2 93,7 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Розрахунок показників фінансової ефективності підприємств 

продуктового ланцюга агробізнесу подано в табл. 2.10. 

Аналіз показав, що серед перелічених видів діяльності фінансовий 

результат до оподаткування в розрахунку на одне підприємство зріс протягом 

2013‒2017 рр. у трьох аналізованих видах економічної діяльності, окрім виду 

«тимчасове розміщування й організація харчування». Аналогічну тенденцію 

відображає показник «фінансовий результат до оподаткування на 1 працівника» 

за видами економічної діяльності. 
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Таблиця 2.10  

Показники діяльності підприємств агробізнесу у Волинській області,  

тис. грн 

Вид економічної діяльності 
Рік 2017 р. до 

2013 р., +/- 2013 2014 2015 2016 2017 

Фінансовий результат до оподаткування на 1 підприємство 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
208,6 296,1 1070,5 1214,6 1558,1 1349,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

-269,2 -3057,1 -1532,9 -623,1 -109,2 160,0 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

35,6 -315,9 -119,0 431,0 497,4 461,8 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
-38,1 -308,1 -322,7 -75,7 -227,4 -189,3 

Фінансовий результат до оподаткування на 1 працівника 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
15,8 23,2 87,9 80,3 121,2 105,4 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

-16,0 -230,9 -115,6 -42,3 -7,4 8,6 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

1,7 -16,8 -6,7 23,0 29,1 27,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
-2,8 -28,4 -33,5 -6,8 -24,8 -22,1 

Обсяг реалізованої продукції на 1 підприємство 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
2397,2 3110,5 5393,4 7260,3 8547,3 6150,0 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

21334,1 24907,1 32287,0 47522,8 65294,1 43960,0 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

3135,3 3111,2 5272,5 6045,9 7018,6 3883,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
976,2 831,5 927,3 1147,6 1361,9 385,8 

Обсяг реалізованої продукції на 1 працівника 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
181,8 244,1 442,7 480,1 664,9 483,0 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

1268,5 1880,9 2434,7 3223,6 4424,4 3155,9 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

147,5 165,3 295,1 323,1 410,4 262,9 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
71,2 76,6 96,3 102,6 148,7 77,5 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 
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Обсяг реалізованої продукції у відношенні на 1 підприємство/ 

1 працівника збільшився протягом досліджуваного періоду за всіма 

переліченими видами економічної діяльності. Звідси висновок: витрати на 

виробництво продукції більші та зростають швидшими темпами, ніж реалізація 

продукції та її вартість. 

На рис. 2.19 чітко видно, як змінюється обсяг виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції.  

 

Рис. 2.19. Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції у 

Волинській області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

У 2013‒2017 рр. темпи зростання реалізації продукції сільсько-

господарськими виробниками вищі, ніж її виробництво. Так, виробництво 

сільськогосподарської продукції за цей період зросло на 41 %, а реалізація – у 

2,7 раза. Сільськогосподарські товаровиробники все менше використовують 

продукцію для власних потреб, а тому її реалізовують. Також багато 

підприємств як додатковий вид діяльності здійснюють перепродаж продукції, 

що й впливає на значну різницю показників між виробництвом та реалізацією 

продукції сільськогосподарськими підприємствами. Значний темп зростання є в 

обсязі експорту сільськогосподарської продукції, який збільшився в 3,4 раза.  

2023,3 

2404,8 

2375,1 2572,2 
2853,0 

2364,3 

3142,9 

5749,9 

5066,6 

6343,3 

1085,9 

1679,4 

3179,3 
3271,8 

3712,0 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

м
л

н
 г

р
н

 

Виробництво сільськогосподарської продукції 

Реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 

Експорт сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 



108 

Попри позитивні показники фінансового результату на 1 підприємство/ 

1 працівника (див. табл. 2.10) та показники зростання виготовленої й 

реалізованої продукції (див. рис. 2.19), є сільськогосподарські підприємства, які 

завершують фінансово-операційний рік зі збитками (рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. Фінансові результати діяльності підприємств агробізнесу Волинської 

області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Як бачимо (див. рис. 2.20), у 2013‒2017 рр. частка підприємств 

агробізнесу, які одержали чистий прибуток, була значно більшою, ніж частка 

підприємств, які одержали чистий збиток. Значення прибутку за цей період 

зросло в 4,8 раза, а збитку зменшилось у 3,2 раза. У 2014 р. відбулося 

«просідання» показників фінансової діяльності підприємств, оскільки були 

«стреси» в економіці нашої держави. Тому частка чистого прибутку 

сільськогосподарських підприємств зменшилась до 67 %, а частка чистого 

збитку відповідно зросла до 33 %.  

Зростання витрат і паралельно недоотримання доходу є результатом 

збитковості підприємства. Які витрати є основними і частка яких змінюється в 
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загальній структурі витрат сільськогосподарських підприємств у динаміці 

протягом 2015‒2017 рр., показано на рис. 2.21.   

 

Рис. 2.21. Структура витрат на виробництво продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Волинської області. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

У загальній структурі витрат на виробництво продукції 

сільськогосподарських підприємств найбільша частка належить матеріальним 

витратам, показник яких зменшився у 2017 р. порівняно з 2015 р. Це пов’язано 

насамперед зі зростанням частки загальновиробничих та операційних витрат у 

всій структурі витрат на виробництво продукції.  

Мінімально зменшилися витрати на оплату праці, а відповідно й соціальні 

відрахування за цей період також. У багатьох сільськогосподарських 

підприємствах офіційно виплачували мінімальну заробітну плату згідно з 

трудовим договором, а оскільки рівень мінімальної заробітної плати в державі 

зростав дуже повільно, то й керівники цих підприємств офіційно не поспішали 

збільшувати зарплату працівникам. Крім того, багато працівників брали на 

роботу за договорами цивільно-правового характеру, за якими виплата зарплати 

не завжди досягала навіть рівня мінімальної, оскільки кількість послуг 
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найнятою особою могла надаватись не в повному обсязі. Це залежить від 

сезонного характеру виробництва в сільському господарстві. 

Підтвердження розвитку приватних одноосібних власників та великих 

сільськогосподарських товаровиробників представлено на рис. 2.22. 

 

Рис. 2.22. Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь у Волинській області, 2017 р. 

Джерело: розраховано на основі [158; 159]. 

 

Так, у 2017 р. майже 80 % сільськогосподарських підприємств 

Волинської області мали у своєму користуванні до 1000 га угідь, що становило 
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73,9 % земельного фонду, який був у користуванні сільськогосподарських 

підприємств області. 

 

 

 

 

47,8 

2,5 

28,5 

23,6 

5,7 

30,6 

2,4 
43,3 

15,6 
0,0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

кількість, од. площа с.-г. угідь 

ч
а
ст

к
а

 

Підприємства, що не мали с.-

г. угідь 

Підприємства, що мали с.-г. 

угіддя:  3000,1 і більше га 

Підприємства, що мали с.-г. 

угіддя:  1000,1-3000,0 га 

Підприємства, що мали с.-г. 

угіддя:  50,1-1000,0 га 

Підприємства, що мали с.-г. 

угіддя:  до 50,0 га 



111 

2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності окремих груп 

підприємств агробізнесу 

 

Для більш детального аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу ми обрали монографічний метод дослідження, який 

використовують для всебічного й глибокого вивчення окремих явищ, процесів 

та виявлення причинно-наслідкових зв’язків їх розвитку. Він є незамінним для 

ґрунтовного аналізу окремих спостережень, вибраних як об’єкт спеціального 

дослідження. У нашому випадку це є безпосередньо підприємства агробізнесу, 

які є експортерами, а отже, й учасниками міжнародних торговельних угод.  

Для аналізу ми взяли вісім підприємств, які пронумеровані в числовому 

порядку, без офіційних назв, оскільки вилучено інформацію з метою 

забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності інформації [132]. 

На рис. 2.23 наведено показники функціонування підприємств, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, де повна собівартість 

реалізованої продукції є вищою за виробничу собівартість, що є логічним, 

оскільки для реалізації продукції необхідні додаткові витрати, наприклад на 

зберігання, сортування, транспортування тощо. З аналізованих підприємств не 

у всіх витрати на реалізацію продукції є однаковими, адже можуть бути зовсім 

різні умови. У шести з восьми підприємств виручка від реалізації продукції 

вища за повну собівартість реалізованої продукції. В одному підприємстві 

значення цих показників рівні, тобто підприємство за 2017 р. є беззбитковим. 

Ще одне підприємство отримало виручку від реалізації нижчу, ніж повна 

собівартість реалізованої продукції, тобто зазнало збитків. 

Простежити динаміку розміру виручки від реалізації продукції цими 

підприємствами можна за рис. 2.24. Так, у 2017 р. сім підприємств із восьми 

одержали найбільшу виручку протягом 2013‒2017 рр.  
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Рис. 2.23. Показники функціонування підприємств агробізнесу Волинської 

області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 2017 р. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

На нашу думку, це пов’язано з низькою курсовою вартістю національної 

валюти та налагодженням стабільної реалізації продукції. Оскільки реалізація 

продукції цими підприємствами здійснювалось також і на міжнародному ринку, 

то вони отримували зростання частини доходу пропорційно до зростання 

курсової різниці пари «долар США ‒ українська гривня».  

Як ми вже згадували під час аналізу рис. 2.23, витрати підприємств, 

пов’язані з реалізацією продукції, у кожного різні. Одні підприємства 

самостійно намагаються виконувати всі операції, пов’язані з реалізацією, тобто 

від процесу вироблення продукції до реалізації сировини наступному 

споживачеві, як наступної ланки продуктового ланцюга, або ж можливої її 

переробки з отриманням доданої вартості продукції тощо. 
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Рис. 2.24. Виручка від реалізації продукції підприємствами агробізнесу 

Волинської області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

Інший спосіб реалізації продукції може відбуватися так: 

сільськогосподарський товаровиробник, виготовивши продукцію за укладеним 

договором співпраці, покладає завдання реалізації (складування, зберігання, 

транспортування тощо) на стороннє підприємство, яке надає такі послуги, або 

ці самі дії вибудовуються в ланки ланцюга через посередників від виробника до 

кінцевого споживача. Система зв’язків, договорів, спорів, судових й 

інформаційних рішень та інших взаємозв’язків між підприємствами утворює 

окрему складову витрат – трансакційні витрати. Як показав Р. Коуз, такі 

витрати існують, і при кожній угоді необхідно проводити переговори, 

здійснювати нагляд, налагоджувати взаємозв’язки, ліквідовувати розбіжності. 
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Ці витрати науковець назвав трансакційними, або «витратами використання 

ринкового механізму». Але якщо ці витрати реальні, то всяка господарююча 

одиниця стає перед вибором: чи оплачувати подібні витрати, чи, може, 

дешевше і швидше виробляти необхідні їй товари й послуги самостійно [82]. 

Тому від того, який варіант поводження на ринку обере для себе підприємство 

чи спонукатимуть його до цього власні можливості, залежатиме частка 

трансакційних витрат у загальній структурі повної собівартості продукції.   

Відносно виробничих витрат витрати на реалізацію продукції у структурі 

повної собівартості реалізованої продукції є значно нижчими, тому ми назвемо 

такі витрати додатковими (рис. 2.25), до складу яких входять і трансакційні.  

 

Рис. 2.25. Витрати на реалізацію продукції підприємств агробізнесу Волинської 

області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

Як бачимо (див. рис. 2.25), у п’яти з восьми підприємств, які провадять 

зовнішньоекономічну діяльність, витрати на реалізацію виготовленої продукції 

зростали протягом 2013‒2017 рр. Причиною цього є зростання обсягу 

виготовленої продукції, збільшення вартості основних і похідних витрат на її 

реалізацію чи подорожчання послуг сторонніх підприємств для збуту цієї 
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продукції. З досліджуваних підприємств два значно зменшили витрати на 

реалізацію продукції, що дає підстави для припущення про їхню відмову 

самостійно здійснювати продаж, а рішення зосередитись лише на виробничому 

процесі; або ж, наприклад, фірма-партнер чи окрема одиниця корпоративної 

структури, до складу якої входить досліджуване підприємство, бере 

зобов’язання реалізувати куплену сільськогосподарську продукцію і витрати 

цього процесу відображає у своїй фінансовій звітності як правонаступник 

викупленої продукції.  

Оскільки ми аналізували зростання вартості виробленої продукції у 

динаміці (див. рис. 2.24), дослідити впровадження нових технологій 

підприємствами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можна за 

кількістю їхніх працівників (рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. Середньооблікова кількість штатних та позаштатних працівників у 

підприємствах агробізнесу Волинської області, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність.  
Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 
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суттєві технологічні нововведення в діяльності підприємств не вартує, оскільки 

зменшення кількості працівників є незначним. Це пов’язано, ймовірніше, з 

оптимізацією роботи всіх складових підрозділів підприємств. У трьох із 

досліджуваних підприємств спостерігається зростання кількості працівників, 

що пов’язано перш за все з нарощуванням обсягів виробництва та його 

диверсифікацією. 

Динаміку зміни кількості працівників у підприємствах агробізнесу, які 

провадять зовнішньоекономічну діяльність, за галузями відображено в 

табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Середньооблікова кількість штатних та позаштатних працівників за 

галузями в підприємствах агробізнесу Волинської області, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність 

Рік Галузь 
Підприємство  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 
у рослинництві 148,0 1,0 2,0 32,0 0,0 1,0 145,0 17,0 

у тваринництві 31,0 100,0 34,0 3,0 0,0 91,0 0,0 12,0 

2014 
у рослинництві 133,0 1,0 17,0 30,0 74,0 1,0 151,0 19,0 

у тваринництві 46,0 119,0 133,0 2,0 31,0 97,0 0,0 12,0 

2015 
у рослинництві 154,0 1,0 15,0 20,0 101,0 2,0 163,0 18,0 

у тваринництві 27,0 101,0 224,0 1,0 83,0 78,0 0,0 12,0 

2016 
у рослинництві 131,0 2,0 5,0 12,0 101,0 102,0 1,0 13,0 

у тваринництві 28,0 77,0 320,0 8,0 81,0 0,0 334,0 1,0 

2017 
у рослинництві 130,0 2,0 7,0 7,0 108,0 90,0 1,0 9,0 

у тваринництві 23,0 93,0 346,0 4,0 57,0 0,0 380,0 1,0 

2017 р. 

до  

2013 р., 

% 

у рослинництві 87,8 

зросло 

у 2 

рази 

зросло у 

3,5 раза 
21,9 - 

зросло в 

90 разів 
0,7 52,9 

у тваринництві 74,2 93,0 
зросло в 

10 разів 
133,3 - 0,0 - 8,3 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

Аналіз табл. 2.11 показує, що немає чіткої тенденції збільшення чи 

зменшення кількості працівників у галузях рослинництва і тваринництва 

підприємств агробізнесу, що провадять зовнішньоекономічну діяльність. У 

двох підприємствах за 2013‒2017 рр. відбулось одночасне скорочення кількості 
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працівників за двома напрямами діяльності: у рослинництві та тваринництві. І 

лише в одному підприємстві за цей період зросла кількість працівників за двома 

напрямами. 

Основою сільськогосподарської діяльності є земля. Наявність площ 

сільськогосподарських угідь у підприємств показують обсяги їх діяльності та 

масштаби виробництва, зокрема в рослинництві. Аналіз площ угідь 

досліджуваних підприємств відображено на рис. 2.27. 

Рис. 2.27. Площа сільськогосподарських угідь підприємств агробізнесу 

Волинської області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 2017 р. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

З рис. 2.27 бачимо, що з восьми підприємств у семи площі 

сільськогосподарських угідь, які є в користуванні, ‒ орендовані. Лише в одному 

підприємстві угіддя не взяті в оренду, а отже, є власними. Проте припускаємо 

статистичну помилку, оскільки з подальшого аналізу побачимо динамічні зміни 

площ угідь у користуванні цього підприємства (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Площа сільськогосподарських угідь підприємств агробізнесу 

Волинської області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

Аналіз рис. 2.28 показав, що за 2013‒2017 рр. площі сільсько-

господарських угідь: у трьох підприємствах збільшились, а отже, й зріс обсяг 

виробництва; у трьох підприємствах зменшились; у двох підприємствах 

практично залишились без змін. 

Зважаючи на кількість працівників та площі сільськогосподарських угідь 

у певному підприємстві, можна проаналізувати відповідно продуктивність 

праці та ефективність використання земель (табл. 2.12).  

Аналіз даних табл. 2.12 засвідчив, що в трьох досліджуваних 

підприємствах зменшилась продуктивність праці у 2017 р. порівняно з 2013 р., 

а в інших підприємствах зросла. Ефективність використання земель у семи 

підприємствах зросла впродовж аналогічного періоду.  
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Таблиця 2.12 

Якісні показники діяльності підприємств агробізнесу Волинської області, 

які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність  

Показник 
Рік 2017 р. до  

2013 р., % 2013 2014 2015 2016 2017 

Вироблено продукції на 1 працівника, тис. грн 

Підприємство 1 354,5 346,7 333,5 357,5 757,5 у 2,1 раза  

Підприємство 2 1709,7 1690,3 2088,4 1031,5 1217,3 71,2 

Підприємство 3 7112,9 1997,7 1585,2 1977,6 2764,8 38,9 

Підприємство 4 49,1 61,1 71,7 318,6 617,5 у 12,5 раза 

Підприємство 5 0,0 101,4 195,1 378,7 544,3 - 

Підприємство 6 631,6 648,2 809,6 271,0 647,4 102,5 

Підприємство 7 231,3 208,2 229,8 719,2 1148,5 у 5 разів 

Підприємство 8 358,5 318,2 237,5 76,0 124,9 34,8 

Вироблено продукції на 100 га с.-г. угідь 

Підприємство 1 738,7 669,3 482,5 666,2 1352,3 183,1 

Підприємство 2 6112,4 6142,7 5653,3 6662,9 9775,1 159,9 

Підприємство 3 31227,2 44926,6 52765,3 89517,1 135928,8 у 4,3 раза 

Підприємство 4 598,6 655,6 520,9 909,1 1161,2 194,0 

Підприємство 5 0,0 239,6 630,6 853,1 1059,0 - 

Підприємство 6 12496,2 5415,9 5295,8 426,2 898,5 7,2 

Підприємство 7 496,2 452,3 558,3 6394,2 10786,1 у 21,7 раза 

Підприємство 8 521,9 635,5 492,3 470,5 660,8 126,6 

Дохід від реалізації продукції на 1 працівника 

Підприємство 1 447,1 419,2 516,9 531,8 1034,3 у 2,3 раза 

Підприємство 2 87,8 116,9 110,4 1433,2 2121,8 у 24,1 раза 

Підприємство 3 29,7 1,9 1,0 7,0 69,2 у 2,3 раза 

Підприємство 4 53,9 57,8 53,6 233,1 591,7 в 11 разів 

Підприємство 5 0,0 2,3 54,7 194,9 469,5 - 

Підприємство 6 895,2 884,3 1123,1 294,2 1671,3 186,7 

Підприємство 7 295,8 375,5 197,4 136,5 253,1 85,6 

Підприємство 8 189,2 197,9 123,2 74,9 174,5 92,2 

Дохід від реалізації продукції на 100 га с.-г. угідь 

Підприємство 1 931,9 809,4 747,9 991,0 1846,6 198,2 

Підприємство 2 314,0 425,0 298,7 9257,6 17039,0 у 54,2 раза 

Підприємство 3 130,5 41,7 31,9 318,5 3401,6 у 26 разів 

Підприємство 4 657,9 620,7 389,6 665,1 1112,7 169,1 

Підприємство 5 0,0 5,4 176,7 439,1 913,5 - 

Підприємство 6 17712,1 7387,9 7346,8 462,8 2319,4 13,1 

Підприємство 7 634,7 815,7 479,6 1213,6 2377,1 у 3,7 раза 

Підприємство 8 275,4 395,3 255,4 464,1 923,1 у 3,3 раза 
Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області 
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Суттєво зменшився показник виробленої продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь в одному підприємстві. 

З рис. 2.28 можна побачити, що паралельно в цього підприємства 

збільшився земельний фонд у 15 разів. На нашу думку, причиною такого 

скорочення ефективності використання земель є підготовка новоорендованих 

земель під наступні посіви, оскільки й продуктивність праці майже не 

змінилась. 

У двох із восьми підприємств несуттєво зменшився дохід від реалізації 

продукції на 1 працівника у 2017 р. порівняно з 2013 р. Проте до попереднього, 

2016 року, цей показник дуже зріс. Дохід від реалізації продукції в розрахунку 

на 100 га сільськогосподарських угідь у семи підприємствах збільшився в 

порівняльному періоді. Однак у підприємства під номером 6 цей показник дуже 

зменшився, аналогічно, як і виробництво продукції на 100 га сільсько-

господарських угідь. 

Графічне відображення порівняння доходу підприємств агробізнесу, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у розрахунку на 1 працівника та 

на 100 га сільськогосподарських угідь за 2013 та 2017 рр. наведено на рис. 2.29 

та 2.30.  

З рис. 2.29 бачимо, що продуктивність праці дуже зросла впродовж 2013‒

2017 рр. у досліджуваних підприємствах. Чинників цього є декілька: 

застосування новіших технологій виробництва; використання селекційних 

насіннєвих і племінних матеріалів тощо; а також зростання вартості 

реалізованої продукції, що й збільшило дохід на 1 працівника. На два 

підприємства згадувані чинники, ймовірно, не поширились, оскільки дохід від 

реалізації на 1 працівника зменшився. 

Подібне спостерігаємо і на рис. 2.30, де дохід з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь зріс у більшості підприємств. Чинники цих 

показників аналогічні, як і в попередньому випадку. В одному підприємстві з 

восьми досліджуваних суттєво зменшився дохід, причини цього описані в 

аналізі табл. 2.12. 
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Рис. 2.29. Дохід від реалізації продукції на 1 працівника в підприємствах агро-

бізнесу Волинської області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 

 

 

Рис. 2.30. Дохід від реалізації продукції на 100 га сільгоспугідь підприємств 

агробізнесу Волинської області, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області. 
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У цьому підрозділі ми аналізуємо в основному діяльність окремих 

підприємств агробізнесу, які є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Для кращого розуміння й опису ефективності функціонування цих підприємств 

здійснено порівняння з діяльністю всієї сукупності сільськогосподарських 

підприємств області (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31. Прибуток/збиток від господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств Волинської області в розрахунку на 1 підприємство. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Як бачимо (див. рис. 2.31), у двох груп підприємств прибуток у розра-

хунку на 1 підприємство впродовж досліджуваного періоду зростав. Однак 

співвідношення розміру прибутку у підприємств агробізнесу, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, у кілька разів перевищує розмір прибутку в 

сільськогосподарських підприємствах. Зростання доходу й отримання прибутку 

підприємствами агробізнесу, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, 

визначаються міжнародною торгівлею, що дало змогу їм розширити ринки збу-

ту. Також важливу роль відіграє вартість іноземної валюти у відношенні до ук-

раїнської гривні, що дозволяє підприємствам агробізнесу зі зовнішньо-

економічною діяльністю отримувати більші доходи, а відповідно й прибуток.  
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Ефективність використання наявних ресурсів є запорукою доброго 

функціонування та розвитку підприємства. 

Продуктивність праці штатних і позаштатних працівників показує 

доцільність найму такої кількості осіб, а також збалансованість і розподільність 

функцій на кожного працівника зокрема.  

Упродовж 2013‒2017 рр. продуктивність праці зросла у двох групах 

досліджуваних підприємств (рис. 2.32). Однак у підприємств агробізнесу, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (підприємства агробізнесу ЗЕД), 

цей показник залежно від року порівняння у 2-3 рази вищий, ніж загалом у всіх 

сільськогосподарських підприємствах Волинської області, а у 2013 р. він був 

вищим у 5,6 раза.  

 

 

Рис. 2.32. Вироблено продукції на 1 працівника сільськогосподарськими 

підприємствами Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Загальновиробничу ефективність діяльності сільськогосподарських 

підприємств Волинської області можна аналізувати як вироблену продукцію на 

100 га сільськогосподарських угідь (рис. 2.33). 
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Рис. 2.33. Вироблено продукції на 100 га угідь сільськогосподарськими 

підприємствами Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Подібно, як і на рис. 2.32, відбувалося зростання виробленої продукції в 

розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь впродовж 2013‒2017 рр. 

(рис. 2.33). Наголосимо, що розрив значення цього показника щорічно зростає в 

підприємствах агробізнесу, що провадять зовнішньоекономічну діяльність, 

порівняно зі сільськогосподарськими підприємствами. 

Порівняння між підприємствами агробізнесу, що є суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, та сільськогосподарськими підприємствами 

загалом в області щодо реалізації продукції в розрахунку на 1 працівника 

(рис. 2.34) й на 100 га сільськогосподарських угідь (рис. 2.35) трохи різняться. 

В обох групах досліджуваних підприємств упродовж аналізованого 

періоду спостерігається зростання вищезгадуваних показників. Однак у 

підприємствах агробізнесу, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, 

у 2013‒2015 рр. був незначний спад, а з 2016 р. почалося зростання.  

Проте, порівнюючи рис. 2.34 та 2.35, бачимо, що підприємствами 

агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, вироблено 

продукції на 1 працівника майже втричі більше, ніж реалізовано. Це 

пояснюється тим, що два з восьми підприємств виробляють продукції у 3‒5 
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разів більше, ніж реалізовують. Решту продукції, скоріш за все, самі 

переробляють, що переходить у наступну ланку продуктового ланцюга 

агробізнесу й створює відповідно додану вартість продукції.  

Рис. 2.34. Реалізовано продукції на 1 працівника сільськогосподарськими 

підприємствами Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Показники виробництва та реалізації продукції в розрахунку на 1 

працівника у сільськогосподарських підприємствах (див. рис. 2.34 і 2.35) мало 

відрізняються, порівняно з цими ж показниками у підприємствах агробізнесу 

першої групи. Тобто сільськогосподарські підприємства намагаються більшу 

частку виробленої продукції реалізувати, ніж залишати для власних потреб. 

Як за показником «реалізовано продукції на 1 працівника», так і подібно з 

показником «реалізовано продукції на 100 га сільськогосподарських угідь» у 

підприємствах агробізнесу, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

(див. рис. 2.35), за нашими дослідженнями, є надлишок виготовленої продукції, 

оскільки виробили набагато більше, ніж реалізували. 
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Рис. 2.35. Реалізовано продукції на 100 га угідь сільськогосподарськими 

підприємствами Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Між показником «виготовлено продукції» та «реалізовано продукції» на 

100 га сільськогосподарських угідь у підприємствах агробізнесу, які провадять  

зовнішньоекономічну діяльність, є суттєвіша різниця, ніж у 

сільськогосподарських підприємствах. Порівняння двох груп досліджуваних 

підприємств свідчить про вищий відсоток реалізованої продукції до виробленої 

продукції у сільськогосподарських підприємствах, ніж у підприємствах 

агробізнесу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Однак, як уже 

було зазначено, у двох підприємствах (25 % від групи) виробництво продукції в 

сукупності до решти шести підприємств (75 % від групи) перевищило значення 

показника останніх. Значення показника реалізованої продукції в цих двох 

підприємствах є досить низьким, що вплинуло на загальний показник реалізації 

групи досліджуваних підприємств агробізнесу зі зовнішньоекономічною 

діяльністю, й показало значну різницю між виробництвом та реалізацією 

продукції. 

Для визначення структури джерела отриманого доходу підприємствами 

проаналізуємо рис. 2.36. 
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Рис. 2.36. Виробнича собівартість реалізованої продукції у 

сільськогосподарських підприємствах Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Групи досліджуваних підприємств мали подібну структуру виробничої 

собівартості реалізованої продукції (див. рис. 2.36). Однак у підприємствах 

агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частка наданих 

ними послуг із 0,6 % у 2013 р. зросла до 4,1 % у 2017 р., а в 

сільськогосподарських підприємств загалом цей показник зріс в 1,5 раза 

протягом цього ж періоду. Зауважимо, що підприємства двох груп, що 

займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, надавали послуги 

при формуванні виробничої собівартості продукції іншим суб’єктам 

господарювання лише в частці доходу до 5 %. 

Аналізуючи показники, наведені на рис. 2.36 і 2.37, бачимо, що частка 

наданих послуг при повній собівартості реалізованої продукції, тобто послуги 

пов’язані з реалізацією продукції, та частка послуг, наданих у виробництві 

реалізованої продукції, за двома групами досліджуваних підприємств упродовж 

2013‒2017 рр. є практично однаковими. 
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Рис. 2.37. Повна собівартість реалізованої продукції у сільськогосподарських 

підприємствах Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Залучення сторонніх підприємств до реалізації виготовленої продукції чи 

самостійне здійснення процесу продажу власної продукції підприємством 

визначає надбавку до вартості продукції при її реалізації, а отже, отримання 

відповідно меншого чи більшого доходу (рис. 2.38).   

У підприємств агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, частка собівартості реалізації продукції в середньому у два рази 

менша, ніж ця частка в сільськогосподарських підприємствах (див. рис. 2.38). 

При цьому тенденція є спадною впродовж 2013‒2017 рр., окрім 2016 року. 

Така структура собівартості реалізованої продукції є прямим свідченням 

вищеаналізованих показників, де дохід від реалізації цієї продукції в 

розрахунку на 1 працівника (див. рис. 2.36) та на 100 га сільськогосподарських 

угідь (див. рис. 2.37), прибуток (див. рис. 2.31), є вищими у підприємств 

агробізнесу, ніж у сільськогосподарських підприємств. 
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Рис. 2.38. Собівартість реалізованої продукції у сільськогосподарських 

підприємствах Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Результатом ефективності на будь-якому етапі діяльності підприємства є 

доцільність вкладення коштів у його розвиток. Ефективність реалізації 

продукції, як і багато інших чинників, впливає на кінцевий результат – 

отримання прибутку (рис. 2.39). 

 

Рис. 2.39. Прибуток сільськогосподарських підприємств Волинської області в 

розрахунку на затрачену гривню на реалізацію продукції. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 
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Як бачимо (див. рис. 2.39), протягом 2013‒2017 рр. обсяг прибутку в 

розрахунку на 1 грн витрат на реалізацію продукції у групі підприємств 

агробізнесу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, порівняно з 

групою сільськогосподарських підприємств був більшим від 2,5 до 5 разів. 

У виробничій діяльності агропідприємства часто залучають сторонні 

організації для отримання робіт чи послуг, з виконанням яких технічно не 

можуть впоратися самостійно. Частку вартості наданих послуг чи виконаних 

робіт сторонніми організаціями в загальній структурі собівартості виробленої 

продукції сільськогосподарських підприємств показано на рис. 2.40.  

 

Рис. 2.40. Частка послуг і робіт сторонніх організацій у структурі собівартості 

за видами сільськогосподарських культур Волинської області, 2017 р. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

З рис. 2.40 бачимо, що частка послуг і робіт сторонніх організацій у 

структурі собівартості сільськогосподарських культур у двох групах 

досліджуваних підприємств різниться. Група сільськогосподарських 

підприємств більше залежить від сторонніх організацій у своїй діяльності, ніж 

підприємства агробізнесу, які провадять зовнішньоекономічну діяльність, що 

простежуємо щодо кожної з аналізованих культур. Тобто остання група 
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підприємств має більше власних можливостей та ресурсів для виконання 

аналогічних операцій у виробничому процесі рослинництва. 

Результати аналізу вартості наданих послуг і робіт, виконаних 

сторонніми організаціями підприємствам у галузі тваринництва, показують 

подібну ситуацію, як і в галузі рослинництва (рис. 2.41). 

 
Рис. 2.41. Частка послуг і робіт сторонніх організацій у структурі собівартості 

продукції тваринництва Волинської області, 2017 р. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

З рис. 2.41 видно, що група сільськогосподарських підприємств у 

тваринництві за аналізованими напрямами використовує більше допомоги 

сторонніх організацій у виробничому процесі, ніж підприємства агробізнесу зі 

зовнішньоекономічною діяльністю. Проте в загальній структурі виробничої 

собівартості у двох групах підприємств частка витрат на роботи та послуги 

сторонніх організацій в галузі тваринництва є меншою, ніж у галузі 

рослинництва. 

Рис. 2.40 та 2.41, а також аналізовані рис. 2.42 та 2.43 демонструють 

частину споживчого ланцюга агробізнесу, де спершу досліджувані групи 

підприємств є отримувачами послуг у процесах виробництва та реалізації 

продукції, тобто в ці процеси залучені сторонні організації, а потім 

досліджувані групи підприємств самі надають послуги стороннім організаціям, 
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і також включені в споживчий ланцюг, однак пов'язаний з іншим 

товаровиробником. 

 

Рис. 2.42. Частка витрат господарської діяльності в галузі рослинництва 

підприємств Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

На рис. 2.42 відображено частку витрат на виробництво продукції 

рослинництва у двох групах досліджуваних підприємств. Так, у 2013 р. в групі 

сільськогосподарських підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, частка витрат на оплату наданих послуг і робіт, що виконані 

сторонніми організаціями, та інші матеріальні витрати становили 33,7 % в 

загальній структурі  витрат виробництва, що перевищувало цей показник у 

групі сільськогосподарських підприємств. Упродовж 2013‒2017 рр. цей 

показник поступово знижувався в першій групі й практично зрівнявся зі 

значенням показника другої групи. 
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Рис. 2.43. Частка витрат господарської діяльності в галузі тваринництва 

підприємств Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

У структурі витрат виробництва продукції тваринництва витрати на 

оплату наданих послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші 

матеріальні витрати становили у двох групах досліджуваних підприємств понад 

4 % у 2013 р. У 2017 р. значення цього показника суттєво зросло ‒ у 4-5 разів 

залежно від групи підприємств. 

Витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг за 

елементами витрат відображено на рис. 2.44 і 2.45. 

Основну частку в структурі витрат на виробництво в галузі рослинництва 

становлять матеріальні затрати (див. рис. 2.44). Наступне місце за обсягом у 

структурі витрат посідають інші операційні витрати у двох групах 

досліджуваних підприємств. Упродовж 2013‒2017 рр. частка витрат на оплату 
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праці, відрахування на соціальні заходи, а також інші операційні витрати в 

структурі витрат на виробництво продукції в групі підприємств агробізнесу, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, були нижчими, ніж у групі 

сільськогосподарських підприємств. 

Рис. 2.44. Структура витрат на виробництво продукції сільського господарства і 

послуг у рослинництві Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Також на початку аналізованого періоду спостерігалась аналогічна 

тенденція щодо амортизаційних витрат, однак на завершення періоду ці 

витрати вирівнялись у двох групах підприємств. 

У структурі витрат на виробництво продукції тваринництва частка 

матеріальних затрат є ще більшою, ніж у галузі рослинництва (див. рис. 2.45). І 

в галузі тваринництва, і в галузі рослинництва частка витрат на оплату праці та 

відрахування на соціальні заходи є меншими в групі підприємств агробізнесу, 

що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, ніж у сільськогосподарських 

підприємствах. 
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Рис. 2.45. Структура витрат на виробництво продукції сільського господарства і 

послуг у тваринництві Волинської області. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 

 

Амортизаційні витрати та інші операційні витрати у 2013‒2016 рр. 

практично були однаковими у двох групах досліджуваних підприємств, окрім 

2017 року, коли суттєво зросли ці витрати в групі сільськогосподарських 

підприємств.   

Динаміку натуральних величин витрат на виробництво сільсько-

господарської продукції та послуг проаналізовано в табл. 2.13.   

Упродовж 2013‒2017 рр. витрати на виробництво сільськогосподарської 

продукції зросли в групах сільськогосподарських підприємств та підприємств 

агробізнесу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Так, витрати на 

оплату праці зросли на 18 пунктів більше в другій групі підприємств, ніж у 

першій. Витрати на відрахування на соціальні заходи зросли, навпаки, більше 

на 21 пункт у сільськогосподарських підприємств, ніж у підприємств 

зовнішньоекономічної діяльності. Майже в п’ять разів зросли інші операційні 

витрати в групі сільськогосподарських підприємств. 
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Таблиця 2.13  

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції та послуг у 

підприємствах Волинській області 

Показник 

Витрати 

на 

оплату 

праці 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

Матеріальні 

затрати 
Амортизація 

Інші 

операційні 

витрати 

2013 р. 

с.-г. 

підприємства 
103967,1 38281,1 1236845,3 67213,4 92806,5 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

15296 5570,7 536438,5 18402,7 38045,8 

2014 р. 

с.-г. 

підприємства 
122759,3 45235,4 1421943,6 85155,1 122486,5 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

24088,2 8818,6 612330,2 24436,1 42011 

2015 р. 

с.-г. 

підприємства 
131026,1 47676,6 1617225,9 106341,2 143003,4 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

26987,2 9476,1 700562,7 33970,6 41566,9 

2016 р. 

с.-г. 

підприємства 
141644,8 53801,4 2147003,5 128559,4 164837,9 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

31068,4 12150,6 1001001,1 46436,4 50248,9 

2017 р. 

с.-г. 

підприємства 
174774,6 61274,2 3158314 218560 436779,8 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

28589,1 7794 1680818,2 54117,9 64317,8 

2017 р. до 

2013 р.,  

у % 

с.-г. 

підприємства 
168,1 160,1 255,4 325,2 470,6 

підприємства 

агробізнесу 

ЗЕД 

186,9 139,9 313,3 294,1 169,1 

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Волинській області; [158; 159]. 
 

До інших операційних витрат, включаючи плату за оренду, зараховують 

інші прямі витрати на виробництво, до яких належать витрати на підготовку 

кадрів масових професій, витрати на службові відрядження, плата за оренду 

земельних і майнових паїв та витрати, пов'язані з підтриманням орендованих 

земельних і майнових паїв у належному технічному стані, зокрема витрати на 
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проведення поточних і капітальних ремонтів, на посіви, що повністю або 

частково загинули, і на тварин, які загинули, а також суми фіксованого 

сільськогосподарського податку. У цей код не включають витрати, які належать 

до адміністративних [134]. Адміністративні та трансакційні витрати не завжди 

можна проаналізувати, оскільки не всі витрати можна відобразити у 

бухгалтерській та статистичній звітності. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Зовнішньоекономічну діяльність характеризують передусім торговельним 

і платіжним балансом. Позитивні чи негативні значення відповідних показників 

впливають на золотовалютні запаси держави, її економічний розвиток та 

міжнародну торговельну спроможність тощо. 

Впродовж 2000–2017 рр. обсяг експорту області зріс у 4,7 раза, у той час 

як обсяг імпорту – майже втричі. Однак сальдо торговельного балансу є все ж 

таки негативним та зросло за той самий період.  

У торгівлі підприємств Волинської області з окремими країнами 

поступово зменшувався імпорт із країн СНД до 2015 р., а з 2016 р. він знову 

почав зростати. Тому імпорт із країн ЄС мав іншу динаміку: до 2015 р. 

збільшувався, а з 2016 р. – зменшувався. Так, імпорт з країн ЄС у 2000 р. 

становив 25 % у загальній структурі імпорту, а вже у 2015 р. цей показник 

сягнув 92 %, а в наступні два роки знову знизився.  

Кількість підприємств Волинської області, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, а саме імпортують різноманітну продукцію чи 

сировину, більша, ніж підприємств, які експортують продукцію. В середньому 

обсяг імпорту в розрахунку на одне підприємство зовнішньоекономічної 

діяльності є більшим, ніж обсяг експорту на одне підприємство.  

До 2010 р. розмір прямих іноземних інвестицій зростав. За досліджуваний 

період максимального значення він сягнув у 2013 р. Проте, як було нами 
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зазначено, розмір іноземних інвестицій в область з 2014 р. почав знижуватися 

через воєнні дії на Сході України, а також тривалий період проведення реформ.   

Частка надходжень інвестицій із країн ЄС в економіку області є набагато 

більшою, ніж з інших країн. Однак у 2017 р. надходження інвестицій з інших 

країн перевищило їх надходження з країн ЄС. 

Понад 90 % підприємств у сільському, лісовому та рибному 

господарствах Волинської області за розмірами належать до малих 

підприємств. Кількість середніх підприємств зменшилась на третину у 2017 р. 

порівняно з 2013 р.  

У великих підприємствах споживчого ланцюга агробізнесу збігається 

кількість зайнятих і найманих працівників, що встановлює факт 

працевлаштування за повною зайнятістю та на умовах трудового договору. 

Однак кількість працівників у великих підприємствах скоротилася приблизно 

на 20 % у 2017 р. порівняно з 2010 р. За цей період скоротилась також кількість 

працівників у середніх і малих підприємствах.  

Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами області збільшився 

із 26 % у 2010 р. до 36 % у 2017 р. Вважаємо, що це незначне зростання, однак 

більше, ніж в Україні загалом, де частка реалізованої продукції малими 

підприємствами становила 18,2 % у 2017 р.  

У 2017 р. порівняно з 2013 р. виробництво сільськогосподарської 

продукції зросло на 8,3 %, а обсяг реалізованої продукції – у 2,7 раза. Водночас 

експорт сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки збільшився 

в 3,4 раза, а експорт продукції області зріс загалом у 3,6 раза.  

Фінансовий результат до оподаткування в розрахунку на одне 

підприємство зріс протягом 2013‒2017 рр. у трьох аналізованих видах 

економічної діяльності (сільському, лісовому та рибному господарствах; оптова 

та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність), окрім 

виду «тимчасове розміщування й організація харчування». Аналогічну 
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тенденцію відображає показник «фінансовий результат до оподаткування на 1 

працівника» за видами економічної діяльності. 

Обсяг реалізованої продукції у відношенні на 1 підприємство/ 

1 працівника збільшився протягом досліджуваного періоду за переліченими 

вище видами економічної діяльності. Звідси висновок: витрати на виробництво 

продукції більші та зростають швидшими темпами, ніж реалізація продукції та 

її вартість. 

У 2013‒2017 рр. частка підприємств агробізнесу, які одержали чистий 

прибуток, була значно більшою, ніж частка підприємств, які одержали чистий 

збиток. Значення прибутку за цей період зросло в 4,8 раза, а збитку зменшилось 

у 3,2 раза.  

У 2017 р. майже 80 % сільськогосподарських підприємств Волинської 

області мали у своєму користуванні до 1000 га угідь, що становило тільки 

28,3 % земельного фонду. Лише 8,1 % становила частка тих підприємств, які 

мали у своєму користуванні понад 1000 га угідь, що становило майже 73,9 % 

земельного фонду, який був у користуванні сільськогосподарських підприємств 

області. 

У двох групах підприємств (підприємства агробізнесу 

зовнішньоекономічної діяльності та сільськогосподарські підприємства) 

прибуток у розрахунку на 1 підприємство впродовж досліджуваного періоду 

зростав. Однак співвідношення розміру прибутку у підприємств агробізнесу, 

які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у кілька разів перевищує 

розмір прибутку в сільськогосподарських підприємствах. 

У підприємств агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, частка собівартості реалізації продукції в середньому у два рази 

менша, ніж ця частка в сільськогосподарських підприємствах. При цьому 

тенденція є спадною впродовж 2013‒2017 рр., окрім 2016 року. структура 

собівартості реалізованої продукції є прямим свідченням аналізованих 

показників, де дохід від реалізації цієї продукції в розрахунку на 1 працівника 
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та на 100 га сільськогосподарських угідь, прибуток, є вищими у підприємств 

агробізнесу, ніж у сільськогосподарських підприємств. 

Упродовж 2013‒2017 рр. обсяг прибутку в розрахунку на 1 грн витрат на 

реалізацію продукції у групі підприємств агробізнесу, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, порівняно з групою сільськогосподарських 

підприємств був більшим від 2,5 до 5 разів.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОБІЗНЕСУ 

 

3.1. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу 

 

Комплексна діагностика параметрів розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу засвідчила низьку ефективність останньої, 

наявність системних проблем у цьому сегменті господарювання і значні 

незадіяні резерви нарощення потужностей вітчизняних підприємств на 

зовнішніх аграрних ринках. Недостатня участь підприємств агробізнесу в 

сегменті зовнішньоекономічної діяльності зумовлена як об’єктивними 

(надмірна сировинна спрямованість вітчизняних суб’єктів господарювання в 

аграрній сфері та низька частка продукції з доданою вартістю, розбіжності 

національних норм і стандартів сертифікації продукції з міжнародними 

вимогами, нерозвиненість логістичного забезпечення сфери 

зовнішньоекономічної діяльності, недостатній рівень конкурентоспроможності 

вітчизняної аграрної продукції), так і суб’єктивними (наявність інституційних 

бар’єрів і бюрократичних перепон, суттєве корупційне навантаження в процесі 

митного оформлення продукції, надмірна зарегульованість експортно-

імпортних операцій, обмежений доступ вітчизняних підприємств агробізнесу 

до інструментів здійснення зовнішньоекономічної діяльності) чинниками. 

Наявність деструктивного впливу цих чинників актуалізує доцільність 

обґрунтування й розробки пріоритетних напрямів активізації розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу на засадах 

дотримання стратегічного підходу.  

Умови лібералізації торговельних відносин, імплементація економічної 

частини «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» [167] 
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та загострення проблеми дефіциту продовольства на світових аграрних ринках 

формують для вітчизняних підприємств агробізнесу не лише низку викликів 

(доцільність реструктуризації бізнес-процесів, необхідність суттєвого 

підвищення конкурентоспроможності продукції тощо), а й можливостей, які 

пов’язані з перспективами освоєння нових масштабних ринків збуту продукції 

та послуг. Структуризація цих викликів і можливостей потребує розробки 

ефективної стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу.  

Дотримання стратегічного підходу в процесі розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу формує такі 

переваги: 1) покращання керованості зовнішньоекономічної діяльності та 

створення резервів підвищення рівня її ефективності; 2) раціоналізація 

використання ресурсного потенціалу підприємств агробізнесу в ході здійснення 

експортно-імпортних операцій; 3) зменшення невизначеності інформаційного 

середовища прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 4) мінімізація потенційних втрат підприємств агробізнесу; 

5) зміцнення конкурентних позицій на цільовому аграрному ринку; 

6) покращання результативності досягнення довгострокових цілей підприємств 

агробізнесу; 7) можливість побудови ефективної системи протидії загрозам у 

сегменті зовнішньоекономічної діяльності; 8) усунення, так званих «слабких 

ланок» бізнес-процесів підприємств агробізнесу. 

Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу має відбуватися з урахуванням існуючих тенденцій 

функціонування аграрної сфери та ймовірних прогностичних сценаріїв її 

розвитку на перспективу. З одного боку, розроблена стратегія має бути стійкою 

до потенційних дестабілізуючих впливів, а з іншого – мати гнучкі властивості 

відповідно до наростаючих викликів і змін економічного середовища 

функціонування підприємств агробізнесу. Етапи формування стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу показано на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Послідовність формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Забезпечення ресурсної спроможності стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу передбачає необхідність обов’язкової її 

відповідності таким принципам, як: 1) системність (наявність внутрішніх 
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моніторингу реалізації стратегії 
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підтримка реалізації стратегії 

Реалізація стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу 
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складових елементів, підсистем і блоків, що взаємодіють між собою для 

досягнення конкретної поставленої мети – критерію оптимальності); 

2) збалансованість (стратегія зовнішньоекономічної діяльності має гарантувати 

зростання не лише економічної ефективності підприємств агробізнесу, а й 

соціальної та екологічної); 3) адаптивність (здатність стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності пристосовуватися до змін параметрів 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств агробізнесу); 

4) багатофункціональність (сформована стратегія має бути націлена на 

комплексний розвиток підприємств агробізнесу та диверсифікацію їх 

зовнішньоекономічної діяльності); 5) синергізм (здатність стратегії своєчасно 

та максимально мобілізувати ресурсні потужності підприємств агробізнесу 

щодо досягнення стратегічних цілей у сфері зовнішньоекономічної діяльності). 

Формування та реалізація стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу на сучасному етапі розвитку АПК України 

ускладнюється, з огляду на наявність системних недоліків як внутрішнього, так 

і зовнішнього середовища цих підприємств. З одного боку, ресурсні параметри 

підприємств агробізнесу є не лише обмеженими їх внутрішніми резервами, а й 

характеризуються ускладненим доступом до джерел нарощення виробничо-

господарських потужностей цих підприємств. Поряд із цим, активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності останніх стримують переважно інертний 

характер мислення управлінського персоналу підприємств та прийняття ним 

рішень. Керівництво підприємств агробізнесу доволі скептично оцінює 

можливості та перспективи реалізації ресурсного потенціалу підприємств на 

зовнішніх ринках і головним чином сконцентроване на задоволенні потреб 

споживачів вітчизняного аграрного ринку. Особливо така позиція є 

характерною для малих і середніх підприємств, для яких ускладненим є доступ 

до інструментів здійснення зовнішньоторговельних операцій. Проблемним 

аспектом також є недостатній рівень професійних компетенцій кадрового 

персоналу підприємств агробізнесу в питаннях організації 

зовнішньоекономічної діяльності, здійснення якої вимагає наявності 
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спеціальних знань у сфері міжнародних економічних відносин, митного права 

тощо. 

Натомість системна недосконалість зовнішнього середовища підприємств 

агробізнесу формує надмірні інституційні, ринкові, економічні, організаційні та 

іншого роду бар’єри щодо виходу на зовнішні ринки збуту та закупівлі 

продукції. Через це об’єктивно виникає потреба в подоланні існуючих бар’єрів, 

що не лише ускладнює доступ підприємств агробізнесу до інструментів 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а й формує зайві трансакційні 

витрати, що знижує рівень конкурентоспроможності цих підприємств у 

ціновому сегменті ведення конкуренції, з огляду на зростання собівартості 

одиниці аграрної продукції. Недосконалість зовнішнього середовища 

підприємств агробізнесу формалізується насамперед у такому: невідповідність 

вітчизняної нормативно-правової бази регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності у сфері АПК міжнародним вимогам; розбіжності у підходах до 

стандартизації і сертифікації продукції; невідповідність вітчизняних норм 

гарантування якості та безпеки продовольства встановленим стандартам 

передових світових практик; високий рівень контрабандних потоків продукції 

через державний кордон, що апріорі нівелює базові засади конкурентного 

середовища в сегменті аграрного ринку.  

Слід зазначити, що ресурсні можливості підприємств агробізнесу є строго 

обмежені в питаннях зниження рівня недосконалості зовнішнього середовища 

ведення зовнішньоекономічної діяльності. Можливості відстоювання 

виробничо-господарських інтересів цих підприємств сконцентровані 

здебільшого в сегменті діяльності громадських організацій, різного роду 

асоціацій підприємців, експортерів, імпортерів тощо, функціонування яких має 

рекомендаційний характер. Тому подолання сформованих бар’єрів реалізації 

стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

має стати ключовим пріоритетом державної політики у сфері АПК. Таким 

чином, активізація зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 
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потребує реалізації цілеспрямованих узгоджених інструментів на макро-, мезо- 

та мікрорівнях (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Інструменти активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Взаємоузгодження дій на макро-, мезо- та мікрорівнях щодо активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу забезпечить 

формування синергічного ефекту, що допоможе підвищити керованість процесу 

реалізації стратегії цієї діяльності; мінімізувати потенційні ризики; уникнути 

зайвих трансакційних витрат для підприємств агробізнесу, що зумовлені 

недосконалістю інституційного середовища; покращити доступ цих 

 

МАКРОРІВЕНЬ 

Залучення інструментів технології аутсорсингу для 

активізації зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств агробізнесу; організація та проведення марке-

тингових досліджень; впровадження інноваційних 

технологій у виробничо-господарські процеси; вста-

новлення і розвиток міжнародних ділових контактів; 

підвищення конкурентоспроможності підприємств.  

Розбудова мережі об’єктів оптової торгівлі про-

дукції АПК в регіонах; відкриття нових контрольно-

пропускних пунктів на державному кордоні та по-

ліпшення їх дорожньо-транспортної доступності; 

активізація транскордонного співробітництва через 

реалізацію спільних проектів у сфері агробізнесу;  

проведення міжнародних конференцій, виставок, 

ярмарків аграрної продукції, розвиток дорадництва.  

Реалізація політики протекціонізму в аграрній сфері; 

гармонізація вітчизняних норм і стандартів серти-

фікації продукції та гарантування безпеки продо-

вольства відповідно до міжнародних вимог; 

державна підтримка політики імпортозаміщення; 

вдосконалення системи інструментів тарифного і 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної ді-

яльності в аграрній сфері, захист аграрного ринку. 

 

МЕЗОРІВЕНЬ 

 

МІКРОРІВЕНЬ 
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підприємств до інструментів зовнішньоекономічної діяльності; пришвидшити 

темпи освоєння нових ринків збуту.  

Формування та реалізація стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу об’єктивно потребують проведення 

комплексного SWOT-аналізу, результати якого подано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати SWOT-аналізу формування та реалізації стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявний потужний виробничо-

ресурсний потенціал підприємств 

агробізнесу; значні незадіяні резер-

ви нарощення масштабів виробни-

чо-господарської діяльності; розви-

нена ніша екологічно чистої та 

органічної продукції; переваги в 

ціновому сегменті ведення конку-

ренції на міжнародних ринках; 

можливість залучення до вироб-

ничо-господарського процесу де-

шевших трудових ресурсів. 

Високий рівень концентрації потуж-

ностей підприємств агробізнесу; не-

розвиненість тваринницької галузі та 

сфери надання послуг; занедбана та 

морально зношена матеріально-

технічна база підприємств агро-

бізнесу; здебільшого сировинна 

спрямованість підприємств і низька 

частка продукції з високою доданою 

вартістю; нерозвиненість замкнутих 

циклів виробничо-збутового ланцю-

га підприємств. 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

Можливості Загрози 

Підвищення рівня диверсифікації 

виробничо-господарської діяль-

ності підприємств агробізнесу; 

можливість реалізувати продукцію 

на світових аграрних ринках за 

вигіднішими цінами; підвищення  

конкурентоспроможності підпри-

ємств; освоєння нових ринків 

збуту; інноваційне та техніко-

технологічне переоснащення під-

приємств агробізнесу; зменшення 

імпортозалежності та зміцнення 

продовольчої безпеки. 

Можливі іміджеві втрати; засто-

сування з боку конкурентів 

інструментів ведення економічної 

блокади виходу на міжнародні 

ринки; загрози внаслідок реалізації 

заходів політики протекціонізму на 

світових ринках; бюрократизація та 

високе корупційне навантаження під 

час ведення зовнішньоекономічної 

діяльності та здійснення митних 

процедур; наявність валютних 

ризиків, зумовлених недостатньою 

стабільністю курсу національної 

валюти. 

Джерело: результати досліджень автора.  
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Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу має відбуватися з урахуванням наявних сильних сторін 

конкретного підприємства агробізнесу, перспективних варіантів розвитку подій 

на засадах проектування оптимістичних і песимістичних сценаріїв реалізації 

стратегії, можливого дестабілізуючого впливу потенційних загроз у процесі 

виходу на зовнішні ринки збуту та закупівлі аграрної продукції. Під час 

формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності для конкретного 

підприємства агробізнесу доцільним є: 1) проведення комплексної сегментації 

зовнішніх ринків аграрної продукції та послуг з метою ідентифікації 

найпривабливішої ніші для підприємства; 2) моделювання зміни параметрів 

виробничо-ресурсного потенціалу підприємства агробізнесу внаслідок 

активізації зовнішньоекономічної діяльності; 3) прогнозування ймовірнісних 

варіантів зміни параметрів кон’юнктури внутрішнього аграрного ринку; 

4) проектування пріоритетних напрямів активізації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 5) розрахунок ефективності та строку окупності 

капіталовкладень, необхідних для реалізації сформованої стратегії. Залежно від 

строків реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності диференціюються 

її цілі (рис. 3.3). 

Важливим аспектом у формуванні стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств агробізнесу є орієнтація на подолання 

здебільшого сировинної спрямованості їх експортних потужностей, що 

зумовлено, головним чином, нерозвиненістю сполучних ланок виробничо-

господарського ланцюга формування доданої вартості в АПК, незадовільним 

техніко-технологічним оснащенням переробної галузі та низькими темпами її 

інноваційної модернізації. Сировинна спрямованість експортних потужностей 

підприємств агробізнесу не лише суттєво обмежує масштаби обсягів 

надходження фінансових ресурсів цих підприємств від зовнішньоекономічної 

діяльності, а й стримує нарощення ВВП держави, перешкоджає підвищенню 

ефективності функціонування вітчизняного АПК, ускладнює подолання 

високого рівня безробіття серед сільського населення, дестабілізує процеси 
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подолання депресивного характеру розвитку сільських територій, що в 

сукупності спричинює не лише суто негативні економічні наслідки, а й 

ускладнює вирішення низки проблем соціального характеру. 

 

Рис. 3.3. Цілі стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу.  

Джерело: результати досліджень автора.  
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агробізнесу з урахуванням особливостей їх територіального розміщення, 

наявного природного та виробничо-ресурсного потенціалу, традицій 

господарювання, що дозволяє налагодити ефективний виробничо-

технологічний процес у привабливому для конкретного підприємства виді 

діяльності; 3) активізація процесу входження підприємств агробізнесу в 

горизонтально-вертикальні виробничо-збутові аграрні кластери, стимулювання 

розвитку ділової активності підприємств з контрагентами, виробничо-

господарська діяльність яких входить до сполучної ланки формування доданої 

вартості в АПК; 4) поліпшення інвестиційної привабливості підприємств 

агробізнесу та пошук незадіяних джерел фінансування нових видів діяльності 

цих підприємств через участь в інвестиційних ярмарках і конференціях, 

реалізацію спільних інвестиційних проектів на засадах державно-приватного 

партнерства, залучення коштів міжнародної грантової допомоги, активізацію 

співпраці з банками, інвестиційними фондами та кредитними спілками тощо; 

5) становлення й розвиток кооперації між підприємствами агробізнесу, що 

допоможе акумулювати ресурсні потужності для виробництва продукції з 

високим рівнем доданої вартості; 6) залучення до виробничо-господарського 

процесу суб’єктів надання послуг аграрного дорадництва з метою зниження 

рівня інформаційної невизначеності економічного середовища в процесі 

прийняття управлінських рішень. 

Інституційна спроможність та організаційно-економічний інструментарій 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу повинні 

бути націлені на досягнення таких ключових пріоритетів: 

 фінансових, що полягають у диверсифікації джерел грошових 

надходжень підприємств агробізнесу, покращанні показників фінансової 

ліквідності останніх, пришвидшенні темпів оборотності фінансових ресурсів, 

зменшенні залежності від нестабільності курсу національної валюти та 

подоланні впливу сезонного характеру надходження коштів;  

 виробничих, які передбачають оптимізацію виробничо-

господарської структури підприємств агробізнесу відповідно до особливостей 
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їх природно-ресурсного потенціалу та специфіки задоволення потреб 

споживачів, що дозволяє усунути слабкі ланки виробничо-технологічних 

процесів та мобілізувати сильні сторони підприємства в сегменті здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 ринкових – орієнтованих на завоювання нових ринків збуту 

продукції, зменшення залежності підприємств агробізнесу від сформованої 

кон’юнктури на внутрішньому аграрному ринку, а також налагодження 

господарсько-торговельних відносин із зарубіжними контрагентами;  

 інноваційно-технологічних, які передбачають освоєння та 

впровадження передових світових технологій, що базуються на ресурсно-

ощадних засадах організації виробничо-технологічних циклів, приведення у 

відповідність норм і стандартів сертифікації аграрної продукції з міжнародними 

вимогами, орієнтацію на залучення досвіду передових зарубіжних практик 

господарювання;  

 соціально-екологічних, що полягають у можливості формування 

для підприємств від ведення зовнішньоекономічної діяльності додаткових 

ресурсних резервів задоволення потреб у соціально-екологічній сфері завдяки 

трансформації результатів підвищення економічної ефективності в соціальну та 

екологічну площини. 

Проблемним аспектом формування ефективної стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу є те, що параметри 

цієї діяльності значною мірою визначаються набором механізмів та 

інструментів ведення зовнішньої державної політики, реалізація прикладних 

засад якої фактично не залежить від підприємства та зусиль його керівництва. 

Крім цього, параметри здійснення зовнішньоекономічної діяльності суттєво 

диференціюються залежно від аграрного ринку конкретної країни. Ці 

параметри строго регламентовані умовами та положеннями підписаних 

міждержавних торговельно-економічних угод, що можуть містити юридичні, 

бюрократичні, технічні та іншого роду перепони, які виходять за межі умов 

вільної конкуренції та базуються на політиці протекціонізму й захисту аграрних 

ринків країн-партнерів. З огляду на це, проектована стратегія зовнішньо-
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економічної діяльності підприємств агробізнесу має бути наділена гнучкими 

властивостями, що сформує засади для забезпечення максимального рівня 

ефективності її застосування на цільових аграрних ринках різних держав 

(рис. 3.4). 

Рис. 3.4. Формалізація стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

агробізнесу. 

Джерело: результати досліджень автора.  
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Очевидно, що ефективна реалізація стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу потребує адекватної організаційно-

економічної підтримки на тактичному та оперативному рівнях. Дотримання 

такого комплексного підходу забезпечує безперервний характер підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу та 

нівелювання ризиків зриву реалізації стратегії цієї діяльності на всіх її етапах. 

Тактичні заходи підтримки реалізації стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, по-перше, потребують налагодження ефективної 

динамічної взаємодії між її структурними компонентами (маркетинговим, 

виробничо-господарським і регламентним блоком), по-друге, реалізації 

прикладних засад послідовної політики підприємства у сфері зовнішньо-

економічної діяльності в середньостроковій перспективі (3–5 років), а по-третє 

– організації систематичного процесу навчання та підвищення професійних 

компетенцій кадрового персоналу підприємства. 

Заходи оперативної підтримки процесу реалізації стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу передбачають 

формування об’єктивного інформаційного забезпечення на засадах організації 

безперервного моніторингу результатів зовнішньоекономічної діяльності; 

динамічного коригування внутрішніх бізнес-процесів підприємства, що 

відповідають за здійснення зовнішньоекономічної діяльності; оптимізації 

розподілу ресурсів підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Логічно, що відповідальність за ефективність реалізації стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства агробізнесу покладена 

безпосередньо на вищу ланку його керівництва, тоді як заходи тактико-

оперативної підтримки впровадження цієї стратегії залежать від працівників 

первинних ланок і підрозділів підприємства. 

Тому критично важливим є розвиток мотиваційних механізмів і стимулів 

у працівників підприємства агробізнесу в процесі реалізації стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності, а також формування у них високого рівня 

відповідальності за результати своєї праці. 
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З метою підвищення ефективності процесу реалізації стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу доцільним є 

впровадження комплексу організаційно-економічних заходів: 

 підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств 

агробізнесу у сфері ведення зовнішньоекономічної діяльності на засадах 

адаптації їх виробничо-технологічних циклів і внутрішніх бізнес-процесів до 

міжнародних стандартів, систематичної імплементації передових практик 

світового досвіду виробництва аграрної продукції та надання послуг, 

інноваційної техніко-технологічної модернізації підприємств, часткової 

переорієнтації на потреби і вподобання зарубіжного споживача; 

 підвищення участі підприємств агробізнесу в реалізації проектів 

транскордонного співробітництва на засадах активізації міждержавно-

приватного партнерства, залучення представників вищої ланки управління 

підприємств до вироблення проектів нормативно-правових актів регулювання 

транскордонної співпраці, розробки пріоритетних напрямів розвитку об’єктів 

прикордонно-пропускної, дорожньо-транспортної, ринкової та соціально-

економічної інфраструктури сільських територій, формування стимулів до 

залучення фондів підприємств агробізнесу у співфінансуванні проектів у 

рамках транскордонної співпраці, активізація участі управлінського персоналу 

підприємства в міжнародних конференціях, ярмарках, виставках, майданчиках 

спільного обміну міжнародним досвідом ведення зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 приведення чинних норм і стандартів сертифікації продукції, її 

маркування, пакування, фасування та інформаційного наповнення упаковки у 

відповідність до міжнародних вимог; подолання розбіжностей технічних 

регламентів організації технологічних процесів виробництва аграрної 

продукції; організація механізмів безперервного контролю якості та 

безпечності продовольства для здоров’я людини; запровадження комплексної 

системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних аспектів 

виробничо-господарського процесу HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
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Point); поширення практики надання безперешкодного доступу до виробничо-

технологічних процесів потенційним зарубіжним оптовим покупцям; 

організація моніторингу безпечності процесу власного кормовиробництва; 

 поліпшення матеріально-технічного забезпечення та технологічної 

оснащеності виробничих процесів підприємств агробізнесу внаслідок закупівлі 

сучасної техніки та обладнання, збільшення складських потужностей 

підприємств для забезпечення можливості реалізації аграрної продукції за 

вигідними цінами на зовнішніх ринках протягом цілого маркетингового року, 

встановлення ліній заморозки аграрної продукції (насамперед для плодово-

ягідних культур і винограду), автоматизації виробничо-господарських процесів 

підприємства і мінімізації людського втручання у виробництво аграрної 

продукції; 

 активізація розвитку інноваційних видів виробничо-господарської 

діяльності для конкретного підприємства завдяки орієнтації на нерозвинені 

галузі АПК, що, з одного боку, забезпечить диверсифікацію ризиків для 

підприємств агробізнесу та мінімізує їхню залежність від закупівлі товарів і 

послуг на зовнішніх ринках, а з іншого – дасть змогу реалізувати прикладні 

засади політики імпортозаміщення, що сформує корисний ефект розширеного 

відтворення на мікро- та макрорівнях; 

 нарощення виробничо-господарських потужностей підприємств 

агробізнесу у сфері ведення органічного землеробства, пошук незадіяних 

резервів полегшення їх виходу на зовнішні ринки (насамперед країн-членів 

Європейського Союзу) та завоювання на них власної ніші вітчизняної 

органічної продукції за рахунок збільшення площ сільськогосподарських угідь, 

зайнятих під веденням органічного землеробства, та зростання частки 

органічної продукції в загальній її структурі; оптимізація співвідношення 

рослинницької і тваринницької галузей відповідно до становлення засад 

раціонального природокористування та сталого розвитку сільських територій; 

створення брендів і пришвидшення процесу міжнародної сертифікації 

регіональної органічної продукції, що притаманна виробництву в конкретній 
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місцевості, валоризація та реалізація механізмів активного просування цієї 

продукції на зовнішніх ринках; 

 підвищення рівня інформаційного забезпечення процесу ведення 

зовнішньоекономічної діяльності на засадах проведення періодичних навчань, 

семінарів, тренінгів для кадрового персоналу підприємства агробізнесу, 

залучення у виробничо-господарський процес послуг аутсорсингових компаній, 

сільськогосподарських дорадчих служб, консалтингових компаній з метою 

підвищення рівня обізнаності працівників підприємства щодо ведення 

зовнішньоекономічної діяльності, труднощів, пов’язаних із виходом на 

міжнародні аграрні ринки, особливостей функціонування останніх і 

формування їх кон’юнктури в розрізі основних сегментів, специфікації митного 

оформлення аграрної продукції, ризиків і перспектив укладення міжнародних 

торговельних угод;  

 пошук незадіяних резервів нарощення виробничо-господарських 

потужностей підприємств агробізнесу, передусім малих і середніх, а також 

покращання їх доступу до інструментів ведення зовнішньоекономічної 

діяльності та виходу на міжнародні аграрні ринки на засадах активізації 

безпосередньо у керівництва цих підприємств мотиваційно-психологічних 

стимулів до кооперації їх матеріально-технічних ресурсів, можливостей, знань і 

навичок у напрямі полегшення умов їх доступу до зовнішньої торгівлі, 

зменшення посередницьких каналів розподілу в процесі збуту продукції, 

зміцнення конкурентних переваг вітчизняних підприємств агробізнесу на 

світових аграрних ринках; 

 оптимізація логістичних потужностей підприємств агробізнесу на 

засадах залучення незадіяних резервів альтернативних транспортних 

можливостей поставки продукції на зовнішні ринки, у тому числі залізничним, 

річковим і морськими видами транспорту, пошуку механізмів зниження 

собівартості продукції на основі зменшення частки транспортних витрат у 

загальній їх структурі, синхронізації логістичних процесів підприємств 

агробізнесу;  
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 полегшення доступу підприємств агробізнесу до інструментів 

біржової торгівлі на міжнародних аграрних ринках через покращання 

професійних навичок працівників, освоєння сучасного програмного 

забезпечення укладання електронних контрактів і ведення електронних торгів у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, підвищення рівня компетенцій у галузі 

міжнародного економічного права. 

Важливим аспектом у забезпеченні організаційно-економічної підтримки 

ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу є організація 

ефективного діалогу між керівниками цих підприємств і представниками 

органів державного управління, що безпосередньо визначають параметри 

інституційного середовища реалізації стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності. У цьому контексті доцільними є: гарантування можливостей для 

підприємств на законодавчо-інституційному рівні відстоювати та лобіювати 

власні комерційні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності через 

представництво в робочих групах щодо розробки нормативно-правових актів 

регулювання цієї діяльності; забезпечення ефективного використання 

інструментів тарифного і нетарифного захисту внутрішнього аграрного ринку; 

пошук можливостей для збільшення експортних квот для вітчизняних аграрних 

виробників на зовнішніх ринках, зокрема країн-членів ЄС, потреба в чому 

особливо актуалізується через згортання торговельних відносин із Російською 

Федерацією та необхідність переорієнтації на нові ринки збуту; пролонгація 

терміну дії пільгових режимів оподаткування для недостатньо розвинених видів 

виробничо-господарської діяльності в АПК; розробка пріоритетних механізмів 

зменшення рівня корупційного навантаження в процесі ведення 

зовнішньоекономічної діяльності та боротьби з контрабандними потоками 

аграрної продукції, що нівелюють базові засади ведення добросовісної 

конкуренції.  

На основі використання проектно-аналітичних процедур у процесі 

дослідження було здійснено моделювання стратегічних перспективних 
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сценаріїв розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, 

результати якого подано в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Моделювання стратегічних перспективних сценаріїв розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ 

оптимістичний песимістичний 

П
Р

О
Г

Н
О

З
Н

І 
Р

Е
З

У
Л

Ь
Т

А
Т

И
  

Зміцнення конкурентних позицій 

підприємств агробізнесу на 

міжнародних ринках, нарощення 

обсягів експорту аграрної продук-

ції та покращання іміджу вітчиз-

няного товаровиробника на сві-

товій арені; зменшення залеж-

ності вітчизняного АПК в розрізі 

традиційно імпортних видів това-

ру; покращання якісних, безпеч-

них і споживчих властивостей 

продукції підприємств агробіз-

несу; зменшення частки сировин-

ної спрямованості експорту; 

інтеграція підприємств у транс-

кордонне бізнес-середовище. 

Посилення інертності процесу 

гармонізації вітчизняних норм і 

стандартів сертифікації продукції з 

міжнародними вимогами; монополі-

зація можливостей виходу на зов-

нішні ринки продукції з боку потуж-

них агрохолдингів; загострення 

конкурентної боротьби на внутріш-

ньому аграрному ринку з боку 

іноземних підприємств; зростання 

імпортної залежності АПК; підви-

щення частки трансакційних витрат 

на обслуговування зовнішньо-

економічної діяльності; збільшення 

посередницьких структур у процесі 

ведення зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Реалізація запропонованої стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу повинна бути націлена на мобілізацію ресурсного 

потенціалу в напрямі справдження оптимістичного сценарію розвитку подій та 

мінімізації ризиків зриву впровадження цієї стратегії. Дотримання такого 

підходу дозволить не лише згенерувати корисний ефект для активізації 

підтримки процесів розширеного відтворення підприємств, а й сформує суттєві 

іміджеві переваги вітчизняної аграрної продукції на світових ринках, що 
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трансформується у підвищення ефективності функціонування вітчизняного 

АПК й соціально-економічний розвиток сільських територій. 

 

3.2. Планування та бюджетування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу 

 

Вихід на міжнародний ринок є прямим свідченням розвитку 

підприємства, збільшення його розмірів, розширення асортименту продукції чи 

вдосконалення її якостей. Цьому рішенню передує сукупність чинників, які й є 

визначальними для ведення бізнесу на зовнішньому ринку. Насамперед до 

таких чинників можна зарахувати: недостатність внутрішнього споживчого 

попиту чи перевиробництво на внутрішньому ринку; недостатність пропозиції 

на зовнішньому ринку загалом чи в конкретній країні зокрема; високі 

конкурентоспроможні характеристики товару; сприятливі політико-правові 

основи виходу на міжнародний ринок тощо. Однак, незважаючи на перелічені 

чинники, найважливішою ланкою підприємства є система менеджменту, яка 

спрямована на прийняття управлінських рішень та ефективне ведення 

господарської діяльності в різних умовах ведення бізнесу. 

У системі агробізнесу, у тому числі в напрямі їх зовнішньоекономічної 

діяльності, управління підприємством потребує насамперед швидкості 

прийняття рішень, навіть в умовах невизначеності та значного ризику. Для 

досягнення конкурентоспроможності та отримання доходу менеджерський 

персонал повинен використовувати не тільки наявні ресурси, а й усі можливі 

заходи і засоби, які допоможуть домогтися позитивного результату 

підприємницької діяльності. Однак найпершою умовою розвитку аграрних 

товаровиробників та розширення їх виробничих потужностей є споживча 

потреба. Торгівля сільськогосподарською продукцією та продуктами її 

переробки на міжнародному ринку є дуже насиченою і з високою 

конкуренцією. Для виходу на міжнародний ринок українським підприємствам 

агробізнесу не достатньо мати стабільне зростання виробництва на 
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національному рівні та просте бажання здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність. Тому для налагодження й розвитку закордонних операцій 

підприємство повинно насамперед підібрати необхідний досвідчений 

менеджерський персонал з визначеними професійними якостями.  

Зважаючи на посилення глобалізаційних процесів та все більший вихід 

національних товаровиробників на міжнародний ринок, є проблема з нестачею 

менеджерського персоналу і його професійними здібностями у питаннях 

зовнішньоекономічної діяльності. Це насамперед пов’язано з чинною 

вітчизняною системою освіти та відсутністю великої затребуваності таких 

спеціалістів у минулому. Як зазначає І. Зорін, у фаховій освіті менеджера 

необхідно враховувати одночасно процеси глобалізації та стрімкий 

технологічний розвиток, що зумовлює наявність єдиних професійних 

кваліфікацій менеджера зовнішньоекономічної діяльності, а саме: 

комунікативна культура, професійна культура, економічна культура, 

дотримання єдиних правових, технологічних і гуманітарних норм тощо [65]. 

Тому система менеджменту для підприємств агробізнесу повинна ґрунтуватись 

на спеціальній підготовці менеджерів як організованого, неперервного і 

цілеспрямованого процесу з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і 

навичками, які формують професійну культуру [116].  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності базується на 

фундаментальних законах управління й особливостях організації міжнародного 

бізнесу, на ефектах взаємодії і синергії національного і глобального, на 

використанні постулатів окремих економічних і управлінських дисциплін. Тому 

нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії призводять до змін, які 

вимагають від менеджерів зовнішньоекономічної діяльності збільшення обсягу 

і якості знань [116]. Усе це формує нові функції та додаткові професійні 

навички в роботі менеджерського персоналу підприємств агробізнесу на 

міжнародному ринку. Насамперед це пов’язано з відмінностями між 

підприємствами різних країн, а саме: набір багатонаціонального персоналу, 
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корпоративної культури, крос-культурної поведінки, використання розбіжних 

систем обліку і звітності тощо.  

До цього списку Ж. С. Зосимова додає такі три ключові моменти у 

менеджменті зовнішньоекономічної діяльності: по-перше, є визначений процес, 

який включає вивчення і проектування елементів міжнародного середовища; 

по-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії між працівниками 

зовнішньоекономічних підрозділів та між усіма службами підприємства; по-

третє, потрібно наголосити на продуктивному досягненні всією організацією 

обраних зовнішньоекономічних цілей [67]. Важливим також є те, що під час 

розробки тактичних і стратегічних планів розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності потрібно збирати та опрацьовувати інформацію з багатьох 

національних ринків. Такі дії вимагають знань з консолідації балансів та інших 

форм звітності. Для розширення діапазону зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу в умовах зростання конкуренції на міжнародних 

ринках варто не тільки мати спеціальні стратегії, а й створювати систему 

міжнародного стратегічного менеджменту. Вона повинна охоплювати як 

розробку стратегії, так і поетапний контроль її реалізації.  

Зазначимо, що в нинішніх вітчизняних умовах професійна підготовка 

менеджерського персоналу із зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу має передбачати: у короткостроковій перспективі – проведення 

інтенсивної підготовки спеціалістів для першочергових потреб на ринку праці; 

у довгостроковій – обов’язкову інтеграцію системи освіти та функціонуючих 

підприємств на міжнародному ринку для наявних і майбутніх потреб.   

Зовнішньоекономічна діяльність для підприємств агробізнесу є 

випробуванням їхньої внутрішньої системи менеджменту, рівня 

конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, уміння налагоджувати 

співпрацю зі закордонними контрагентами та дотримання законодавчих основ 

експортно-імпортних операцій. Добре налагоджена система менеджменту, а в 

основному мотивований на результат його управлінський персонал є ключовою 
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фабулою у започаткуванні, розширенні чи відновленні міжнародної торгівлі 

для підприємства.  

Менеджмент підприємства діє на основі функцій, які поступово 

злагоджено за призначенням переходять одна в одну, формуючи систему 

функцій менеджменту, та спрямовані на одержання максимально визначеного 

результату.  

Зміст управлінської діяльності, який розкрили представники класичної, 

адміністративної школи управління [127], матиме однакову смислову сутність 

для діяльності будь-якого підприємства. Ступінь її складності залежатиме від 

управлінської та організаційної структури підприємства, його розмірів тощо. 

Процес керування був представлений ними як процес реалізації п’яти функцій 

управління (планування, організації, мотивації, координації та контролю) і двох 

взаємозв’язаних процесів (прийняття рішень і комунікації). Донині у теорії 

менеджменту та управлінській практиці перелічені функції є 

фундаментальними і загальнозастосовуваними. 

Початковою функцією менеджменту є планування діяльності 

підприємства, що визначає ціль функціонування, бажані показники та способи 

їх досягнення. 

Досягнути запланованих стратегічних цілей менеджерський персонал 

може організовуючи тактичні кроки, що є меншими поступовими цілями у 

досягненні основної мети, визначаючи необхідну структуру діяльності 

підприємства, налагоджуючи взаємозв’язок між підрозділами, встановлюючи 

повноваження та відповідальність працівників за результат роботи 

(організаційна функція).  

Для належного виконання необхідних завдань менеджерському 

персоналу потрібно поставити їх перед кожним працівником, а особливо 

керівником певного підрозділу, із зазначенням важливості їх реалізації в 

загальній системі завдань підприємства та досягненні єдиної мети. Належна 

винагорода за якісне та оперативне виконання конкретного завдання 
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мотивуватиме працівника до ефективніших дій у його вирішенні (мотиваційна 

функція). 

Усі процеси в діяльності підприємства мають проходити злагоджено й 

раціонально, саме за це відповідає функція координації. 

Контролююча функція менеджменту передбачає безперервний процес 

спостереження за виконанням тактичних завдань, взаємодією підрозділів, 

оперативним внесенням корективів у разі відхилень. 

Ефективність системи функцій менеджменту залежить від організаційної 

складової у підприємстві, а також від бюджету на їх реалізацію. Оскільки дія 

організаційної складової ґрунтується на якісному управлінському персоналі, то 

бюджетна складова координує діяльність усіх сторін, зусиль усіх підрозділів 

для досягнення кінцевого результату і, як наслідок, підвищення ефективності 

діяльності та фінансової стійкості [77]. Витрати, понесені на реалізацію 

функцій менеджменту, формують систему бюджетування організаційної 

діяльності підприємства.  

Бюджетування – це управлінська технологія, основана на розробці, 

узгодженні, утвердженні, виконанні бюджетів та аналізі відхилення фактичних 

результатів від запланованих у бюджеті. Бюджет, як виділено в економічній 

енциклопедії, – це «визнана або прийнята таблиця, відомість доходів і видатків 

економічного суб'єкта за певний період часу (переважно за рік), що має 

офіційну силу; основний інструмент перевірки збалансованості, відповідності 

надходжень і витрат економічних ресурсів» [52, с. 119]. Під поняттям 

«бюджет», ми розуміємо кількісне вираження плану (найчастіше в грошовому 

вимірнику) діяльності підприємства чи структурного підрозділу на визначений 

період часу.  

«Бюджетування – це сучасний процес управління капіталом підприємства 

в цілому та його структурних підрозділів за допомогою системи 

взаємопов’язаних бюджетів, особливостями якого (бюджетування) є 

максимальне врахування інформації як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру, орієнтованість на досягнення цілей стратегії підприємства 
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(цілеспрямованість) із застосуванням функцій: планування, організації, 

регулювання, координації, мотивації, контролю, що дозволяє забезпечити 

життєздатність бюджету як у короткостроковій, так і в довгостроковій 

перспективі» [77, с. 8]. Тобто функції за О. М. Калініною, за якими 

здійснюється бюджетування, збігаються з описаними функціями менеджменту. 

Однак ми вважаємо, що функції менеджменту та функції бюджетування, 

зокрема в підприємствах агробізнесу, тісно переплітаються між собою. На 

етапах функціонування підприємства, особливо коли це стосується фінансових 

обрахунків та показників, ці функції є нероздільними.  

Поєднання систем функцій менеджменту та бюджетування 

зовнішньоекономічної діяльності можуть мати різноманітні рівневі параметри, 

які залежать від багатьох чинників. Своєю чергою, на основі власних 

напрацювань ми виділили такі основні функції бюджетування підприємств 

агробізнесу: прогнозування результатів діяльності; розподіл ресурсів; 

координація діяльності; авторизація; оцінка результатів діяльності; мотивація 

персоналу; аналіз і контроль ефективності діяльності. Оскільки було зазначено, 

що функції менеджменту є універсальними, тому ми порівняли їх зі 

запропонованими функціями бюджетування (рис. 3.5).  

Прогнозування результатів діяльності дає змогу передбачати результати 

діяльності підприємства на перспективу, встановлювати завдання для 

структурних підрозділів, команд, окремих працівників таким чином, щоб 

орієнтувати їх на досягнення спільного результату. 

Розподіл ресурсів – система бюджетування забезпечує розподіл ресурсів 

між бізнес-сегментами, структурними підрозділами, проектами, продуктами 

відносно стратегічних пріоритетів підприємства і поставлених бюджетних 

завдань. 

Авторизація – система бюджетування наділяє менеджерів різних рівнів 

управління правами, обов’язками та відповідальністю, які дозволяють їм 

здійснювати керівництво процесом складання, затвердження та виконання 

бюджетів підприємства. 
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Рис. 3.5. Порівняння функцій менеджменту та бюджетування підприємств 

агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Оцінка діяльності – система бюджетування на основі результатів 
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зацікавленість у результатах діяльності підприємства, а також забезпечити 

зв'язок між результатами виконання бюджетних завдань та оплатою праці. 

Координація – система бюджетування консолідує бюджети структурних 

підрозділів у загальний бюджет підприємства, координує взаємодію всіх 

Функції бюджетування Функції менеджменту 

Планування 

Організація 

Мотивація 

Координація 

Контроль 

 

Прогнозування 

результатів діяльності 

Розподіл ресурсів 

Авторизація (підтвердження 

повноважень менеджерів) 

Аналіз і контроль 

ефективності діяльності 

Оцінка результатів 

діяльності 

Мотивація персоналу 

Координація діяльності 



166 

учасників діяльності, орієнтуючи їх на досягнення загальних цілей розвитку 

підприємства. 

Аналіз виконання і контроль – у рамках системи бюджетування 

здійснюється постійний контроль виконання бюджетних завдань, відхилень 

фактично досягнутих результатів від запланованих, а також причин, через які 

виникли такі відхилення. Систематичний аналіз дозволяє своєчасно 

коректувати траєкторію розвитку підприємства. 

Порівняння описаних функцій менеджменту та бюджетування показує 

взаємопов’язані їх призначення, а також переслідування однієї спільної мети – 

ефективної підприємницької діяльності. На підтвердження цього І. П’ятничук 

відзначав, що «для побудови результативної системи бюджетування необхідно 

використовувати інтегрований підхід, який передбачає виконання всіх функцій 

управління: планування, організації, обліку, контролю, аналізу, мотивації, 

регулювання, кожна з яких зумовлює формування відповідних підсистем для 

прийняття дієвих управлінських рішень» [119]. Тобто в основі побудови 

системи бюджетування лежать функції управління (менеджменту), які 

реалізовуються з конкретними цифровими прорахунками та фінансовим 

підкріпленням. 

У кожній галузі й напрямі діяльності функції менеджменту, а особливо 

функції бюджетування, матимуть своєрідні завдання й доповнення до 

загальносформованих призначень вищеописаних функцій. Однак у сукупності 

вони формують зведені функції управління, які спрямовані на досягнення 

однієї мети. Функції управління для підприємств агробізнесу, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, подаємо нижче.  

Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу є 

утрудненим процесом, адже в прорахунках необхідно врахувати та поєднати 

елементи двох великих складових: процес виробництва продукції всередині 

країни та її реалізація за межами країни. Саме тому функції систем 

бюджетування для підприємств агробізнесу, які займаються міжнародною 

торгівлею, стають ще більш оригінальними, оскільки спрямовані на вміння 
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поєднати вказані складові, а також зіставити зовсім різні чинники впливу для 

досягнення бажаного результату. 

Організація зовнішньоекономічної діяльності – це складна і клопітка 

робота, яка вимагає уважного опрацювання таких питань, як кон’юнктура 

ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, 

проведених переговорів, підписання угод тощо [47]. Для безперебійного руху 

всіх процесів зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

необхідно розподілити ресурси таким чином, щоб кожний процес господарської 

діяльності відбувався максимально ефективно. Тому за кожний із процесів чи 

сукупності процесів має відповідати конкретний працівник-управлінець, який 

наділений визначеними повноваженнями в організаційній структурі 

управління.  

Ведення зовнішньоекономічної діяльності вимагає від персоналу 

підприємства більш високого рівня професійної підготовки, наявності 

специфічних знань, умінь і навичок, необхідного досвіду роботи з іноземними 

партнерами, державними органами і сторонніми організаціями, а від власників 

– максимально ефективного використання кадрового потенціалу для 

забезпечення ефективності й отримання прибутку від зовнішньоекономічної 

діяльності. Це визначає необхідність адаптації системи управління персоналом 

підприємства до умов функціонування на зовнішньому ринку [140, с. 19]. 

Виконання поставлених завдань, перевиконання планів особисто чи командно 

має винагороджуватись вищестоящим керівництвом. Саме тому повинна діяти 

система мотивування для всіх працівників за штатним розписом підприємства. 

Оцінка результату їх діяльності може проводитись як помісячно, поквартально, 

так і посезонно, оскільки підприємства агробізнесу, конкретно рослинницького 

напряму діяльності, здебільшого активну діяльність проводять у весняно-

осінній період. Однак кожен керівник використовує індивідуальні методи 

мотивації персоналу. 

Прогнозування і планування діяльності підприємств агробізнесу у всіх 

ланках продуктового ланцюга (постачання сировини, хімічних засобів; 
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виробництво продукції; переробка продукції; логістика; реалізація), розподіл 

ресурсів між цими ланками та їх підрозділами, визначення відповідних 

повноважень менеджерського персоналу, мотивація працівників потребують 

виваженої координації дій та оптимального фінансового розподілу для 

ефективного господарського процесу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. 

Координація всіх процесів господарювання повинна систематично 

контролюватись та аналізуватись. Аналіз і контроль діяльності необхідний для 

дотримання затвердженого плану та бюджету господарських процесів. 

Контролінг зовнішньоекономічної діяльності – це функціонально 

відокремлений напрям зовнішньоекономічної й організаційної роботи на 

підприємстві, пов'язаний з реалізацією міжнародної, фінансово-економічної, 

маркетингової, податкової, постачальницької, виробничої й реалізаційної 

функцій у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності для прийняття 

оперативних і стратегічних управлінських рішень [83]. 

Усі функції менеджменту, зокрема пов’язані з оперативним управлінням, 

залежать від управлінського обліку та системи бюджетування. Оскільки те чи 

інше рішення потребує грошового підкріплення чи впливає на фінансовий 

результат, тому бюджетування є невіддільним від управлінських рішень, а 

отже, й від розглянутих функцій менеджменту.  

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу 

– це механізм формування бюджету зовнішньоекономічної діяльності в системі 

сукупності бюджетів підприємства з метою налагодження ефективної 

структури та співвідношення доходів і витрат, активів та пасивів для 

досягнення визначених завдань і цілей з урахуванням впливу міжнародного 

середовища (рис. 3.6).  

Основною ціллю впровадження бюджетних систем в організаціях є 

підвищення фінансової результативності, удосконалення управління 

грошовими потоками, активами та пасивами з метою пошуку оптимального 

варіанта діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів, 
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реалізації конкретного проекту чи здійснення визначених видів діяльності [87, 

с. 14].  

 

Рис. 3.6. Взаємозв’язок між бюджетами підприємств агробізнесу. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Згідно з термінологією Інституту управління та обліку в Оксфорді 

(Chartered Institute of Management Accountants), бюджетування – це процес 

вираження прогнозованих витрат і ресурсів для запланованого напряму дій 

протягом певного періоду часу. Бюджетування допомагає планувати і 

контролювати діяльність підприємств та дотримуватися управлінської стратегії 

[198, с. 4]. Проте існує багато чинників, які впливають на зовнішньоекономічну 

діяльність підприємства, що заставляє вносити корективи у складений бюджет. 

У такому разі, як зазначає С. Рудик, використовують гнучкий, або 

безперервний, бюджет (Rolling forecast) – це бюджет, що постійно оновлюється 

додаванням наступних облікових періодів (місяць або квартал) до першого 

фіксованого періоду. Його доцільно використовувати в разі складного 
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прогнозування майбутніх витрат. Якщо підприємство працює в умовах значної 

невизначеності та нестабільності, то доцільно спочатку складати фіксований 

бюджет, але з можливістю внесення змін [142, с. 394]. 

У зовнішньоекономічній діяльності підприємств агробізнесу виділяємо 

такі етапи бюджетування: 

1. Підготовка фінансової звітності (за національними чи міжнародними 

стандартами – залежно від системи ведення бухгалтерського обліку) за 

попередній період. 

2. Фінансовий аналіз діяльності та визначення стану зовнішньо-

економічної діяльності для підприємства загалом. Виявлення тенденцій 

розвитку. Аналіз проблем і причин їх виникнення. 

3. Постановка цілей (зв'язок стратегії й тактики). 

4. Маркетингові дослідження і визначення місця підприємства на ринку 

та в галузі. Розширення ніші ринку чи пошук інших. 

5. Аналіз ризиків (прорахунки можливих втрат чи здобутків) на 

зарубіжному ринку. 

6. Моделювання майбутньої діяльності (розробка різних сценаріїв). 

7. Аналіз чутливості бюджету. 

8. Бюджетування (вибір основного сценарію). 

9. Аналіз виконання бюджету. Внесення коректувань (перегляд бюджету). 

Виділені етапи враховуємо в побудові схеми бюджету 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу (рис. 3.7). 

Перевагами управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

агробізнесу за бюджетами є те, що: 

- бюджетування є ресурсом реалізації стратегії й тактики підприємства; 

- допомагає більш точно та реально визначити місце підприємства в 

міжнародному конкурентному середовищі й оцінити ризики цієї діяльності; 

- дозволяє скоординувати діяльність підрозділів підприємства, 

розподілити між ними ресурси, «розширити» вузькі місця, якщо це необхідно 

для підсилення міжнародної торгівлі; 
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- бюджетування відображає інструмент управління і контролю 

(оперативного та кінцевого). 

 

Рис. 3.7. Схема побудови бюджету зовнішньоекономічної діяльності. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Формування бюджету підприємства може відбуватися кількома 

способами, зокрема «знизу вверх» і «зверху вниз» (табл. 3.3). Кожен із цих 

способів має свої переваги й недоліки.  

Формуючи бюджет зовнішньоекономічної діяльності, підприємства 

агробізнесу повинні враховувати певні чинники, серед яких О. Є. Кузьмін та 

О. Г. Мельник [87, с. 47] акцентують на: відстані між суб’єктами діяльності; 

рівні розвитку економічних відносин; невизначеності в політичних, 

економічних і ринкових умовах діяльності; рівні централізації та 

децентралізації; рівні конкурентної боротьби; впливі чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища (стосовно країни); обсягах зовнішньоекономічних 

операцій. 
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Таблиця 3.3 

Способи формування бюджету підприємства 

Способи «Знизу вверх» «Зверху вниз» 

Переваги 

Реальний аналіз ресурсів 

у підрозділах 

Чітка орієнтація за 

стратегічними й 

тактичними цілями 

підприємства 

Основна участь 

менеджерів підрозділів у 

формуванні бюджету та 

мотивація для його 

виконання 

Контроль та 

регулювання завдань 

бюджету 

Недоліки 

Невідповідність 

стратегічним та 

тактичним цілям 

підприємства (за 

управлінням основних 

менеджерів) 

Можлива 

незабезпеченість 

виконання бюджету 

наявними ресурсами 

Допустима 

розслабленість під час 

виконання завдань 

бюджету 

Відстороненість 

менеджерів підрозділів 

від формування 

бюджету та 

незацікавленість у його 

виконанні 
Джерело: узагальнено автором.  

 

Виходячи з аналізованих способів формування бюджету підприємств, 

враховуючи специфіку зовнішньоекономічної діяльності, найефективнішим 

способом вважаємо спосіб «назустріч», який передбачає порівняння потреб та 

можливостей підприємства з потребами й можливостями кожного з його 

господарських підрозділів (рис. 3.8). 

З посиленням конкурентного середовища перед кожним суб’єктом 

господарювання постають нові вимоги до ефективності менеджменту, зокрема 

управління витратами. Для його досягнення необхідна налагоджена система 

обліку й контролю як поточне забезпечення та система планування – як 

довготермінове. У загальному плануванні діяльності підприємств для 
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досягнення ними поставленої мети та завдань, виділяємо систему 

бюджетування як метод забезпечення ефективного управління витратами. 

 

Рис. 3.8. Спосіб формування бюджету підприємств агробізнесу «назустріч». 

Джерело: узагальнено автором. 

 

Для зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу необхідно 

спершу сформувати як довгостроковий бюджет, річний бюджет, так і 

короткостроковий. Найраціональніше для підприємств агробізнесу складати 

бюджет на місяць, оскільки бухгалтерський облік обраховує витрати щомісяця, 

що дозволяє контролювати процес виконання бюджету, визначати відхилення, 

вносити корективи. Як зазначає Р. Кей, вибір часового інтервалу передбачає 

підготовку бюджету, особливо руху грошових коштів, на квартальній або 

місячній основі [209, с. 195]. Оскільки сільськогосподарська діяльність є 

сезонною, то бюджети грошових потоків підприємств галузі розробляють 

щомісячно, щоб забезпечити можливість проведення детального аналізу 

взаємозв'язку між певним інтервалом часу і фактичним виконанням бюджету. 

Залежно від цілей і завдань підприємства виділяють довгострокове (2–10 

років), річне (1 рік) та короткотермінове (квартал, місяць, тиждень) планування. 

Аналогічно, як складову планування, формуємо систему бюджету, яка повинна 

враховувати перелічені вище етапи й чинники ведення зовнішньоекономічної 

діяльності.  
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Через те що неможливо передбачити всі чинники впливу виробничої та 

безпосередньо зовнішньоекономічної діяльності підприємства, для 

ефективнішого менеджменту використовують поняття «антисипативне 

управління». Антисипативне управління підприємствами спрямоване на 

створення умов для випередження всіх можливостей і загроз, що виникають у 

середовищі ведення зовнішньоекономічної діяльності, на засадах раннього 

ідентифікування, аналізу та передбачення ймовірних траєкторій їхнього 

розвитку, що вимагає створення такої системи інформаційної підтримки 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка б дозволила сформувати 

умови для випередження потенційних змін середовища функціонування [69, 

с. 18]. 

Однак у системі антисипативного управління розрізняють сильні та 

слабкі сигнали виникнення можливих позитивних чи негативних явищ, впливу 

чинників. «Як правило, сильні сигнали містять чіткі, очевидні інформаційні 

дані про настання певної події та характеризуються лише невеликим часовим 

проміжком між моментами ідентифікування підприємством сигналу та 

виникнення відповідного явища» [98, с. 33]. До таких сигналів належать: 

прийняття урядом окремої країни чи групи країн ввізних квот на продукцію 

сільськогосподарського виробництва чи продуктів її переробки; дотування 

власного агровиробника; сприяння підприємствам-експортерам 

сільськогосподарської продукції країн, що є конкурентами на міжнародному 

ринку; стихійні явища тощо.  

Антисипативне управління спрямоване на визначення й оброблення всіх 

ранніх, слабких сигналів про появу потенційних подій внутрішнього та 

зовнішнього середовища з метою формування випереджувальних 

управлінських рішень щодо використання можливостей чи усунення загроз 

умов діяльності [98, с. 33]. До слабких сигналів зараховуємо: прогноз 

майбутнього врожаю; внутрішню політичну ситуацію та позицію 

національного рівня; рівень інфляції; відкритість кордонів трудової міграції 

тощо. 
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Покращання фінансових результатів підприємств агробізнесу, а саме в 

зовнішньоекономічній діяльності, підвищення показників їх ліквідності, 

платоспроможності, конкурентоспроможності є основними визначниками 

ефективності системи менеджменту, а тому повинні використовуватися і як 

результативні показники оцінки ефективності використання системи 

бюджетування. 

Зростання експорту для вітчизняних підприємств, та й для економіки в 

цілому є позитивним. Оскільки Україна позиціонує себе як аграрна держава, то 

позитивне сальдо від зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників повинно бути однією з цілей аграрної політики. Частка 

сільського господарства в загальному обсязі експорту України зросла з 12,57 % 

у 2005 році до 38,3 % у 2015 році. Торговельне сальдо сільськогосподарських 

товарів зросло з 1,62 млрд дол. США до 11,07 млрд дол. США за той самий 

період. Подальше збільшення обсягів торгівлі сільськогосподарською 

продукцією має потенціал стати найзначнішим чинником досягнення в Україні 

сталого економічного зростання завдяки формуванню бізнес-середовища та 

підвищенню конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках. 

Будь-яке підприємство, визначившись із ціллю виходу на зовнішній 

ринок, зобов’язане проаналізувати власну ресурсну базу та пересвідчитись у 

потенційних потужностях розширення підприємницької діяльності, а також 

скласти бізнес-план доцільності експортної діяльності. Для взаємозв’язаного та 

взаємозалежного ланцюжка руху продовольства і сировини, що починається з 

постачання господарства матеріально-технічними засобами й закінчується 

кінцевим споживачем [216], така послідовність складає основу підприємств 

агробізнесу в межах національного ринку, тому постає ще важче завдання для 

аналізу власної ресурсної бази та перспектив виходу на міжнародний ринок. У 

разі позитивної оцінки проведеного аналізу наступним кроком для 

сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі й підприємств 

агробізнесу, є планування та формування стратегії зовнішньоекономічної 
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діяльності (реалізації поступальних дій внутрішнього та зовнішнього 

спрямування) (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу. 
Джерело: результати досліджень автора.  
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Процес стратегічного планування для будь-якого підприємства буде 

індивідуальним, несхожим з іншими, оскільки є різні організаційно-правові 

структури, кількість власного капіталу, поведінка конкурентів на ринку тощо. 

Він буде особливим і для підприємств агробізнесу, адже вони формуються з 

певного ланцюжка взаємопов’язаних підприємств, що потребує зв'язаності 

процесу стратегічного планування кожного підприємства зокрема та процесу 

стратегічного планування в сукупності.   

У системі планування поряд зі стратегічним і тактичним плануванням 

враховують також дію, тобто виконання запланованого. Впровадження 

сформованих тактичних і стратегічних цілей із чітко встановленими часовими 

параметрами завжди потребує обліку, звітності та контролю виконання. Будь-

які відхилення в позитивну чи негативну сторону необхідно аналізувати і 

відповідно до цих відхилень вносити зміни у планування та бюджетування 

діяльності підприємств агробізнесу як на міжнародному ринку, так і на 

національному.  

Варто зауважити, що планування й реалізацію зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств здійснюють на основі законів та принципів Світової 

організації торгівлі, членом якої Україна стала у 2008 році. До складу СОТ 

входять 153 країни, на частку яких припадає близько 96 % обсягу світової 

торгівлі [168]. Її функціями є встановлення правил міжнародної системи 

торгівлі та вирішення спірних питань між країнами-членами, а отже, і їх 

підприємствами, що підписані під близько 30-ма угодами організації [162]. 

Надзвичайно важливим у плануванні зовнішньоекономічної діяльності є 

наближення укладання Угоди про вільну торгівлю з ЄС, яке могло 

обговорюватися тільки після вступу до СОТ. Ця угода передбачає 

запровадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС і спрямована на зменшення й скасування тарифів тощо.  

Відповідно до умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом з 01.01.2016 р. українські товари мають можливість доступу на ринок 

ЄС у таких торгових режимах: загальний (erga omnes – «щодо всіх»), 



178 

преференційні в рамках Генеральної системи преференцій (ГСП) і 

преференційні в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (режим 

вільної торгівлі). Ставки мита в цих режимах можуть істотно відрізнятися [131]. 

Серед глобальних важливих чинників зовнішньоекономічних зв’язків та 

зовнішньоекономічної діяльності виділяють тактичні цілі та завдання, які 

безпосередньо стосуються взаємовідносин між зарубіжними партнерами. До 

таких тактичних завдань зовнішньоекономічної діяльності відносимо торговий 

режим, який зазвичай встановлює імпортер, погоджуючи з експортером вид 

наданих документів про походження товару (форма сертифіката тощо). 

Застосовуваний режим визначається формою сертифіката про походження 

товару (декларацією-інвойс), що надається під час митного оформлення. 

До тактичних завдань належить і логістична складова, до якої входить 

спосіб поставки продукції іноземному партнеру. Серед таких способів 

виділяємо: 1) якщо допустимий час поставки продукції клієнту довший від 

загальної тривалості циклу розробки, закупівлі та виробництва, підприємство 

агробізнесу може використовувати тактику «розробка на замовлення»; 2) якщо 

допустимий час поставки продукції довший від загальної тривалості циклу для 

виробів головного календарного плану виробництва, підприємства можуть 

використовувати тактику «виробництво на замовлення»; 3) якщо допустимий 

час постачання продукції клієнту менший за тривалість циклу кінцевого 

виробництва (переробки), підприємство повинно застосувати тактику 

«виробництво на склад». Кожна з перелічених тактичних дій дозволить 

сформувати злагоджену та ефективну роботу всіх складових підприємств 

агробізнесу. 

Процес планування внутрішніх і зовнішніх поступальних дій у разі 

виходу підприємств агробізнесу на міжнародний ринок є беззаперечною 

необхідністю для визначення доцільності здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, аналізу уникнення можливих ризиків та посилення позитивних 

сторін. 
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3.3. Обґрунтування заходів активізації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств агробізнесу 

 

Глобалізаційні й лібералізаційні процеси за останні два десятиліття 

набрали швидких темпів поширення, залучаючи все більшу кількість країн та 

прив’язуючи їх господарства до світової економіки. Однозначно є країни, яких 

вважають «старожилами» в міжнародній співпраці і які задають темп розвитку 

подій у зовнішньоекономічній політиці й торгівлі, а також є країни, яких 

вважають «новачками» зовнішньоекономічного співробітництва. Специфічної 

уваги в міжнародній співпраці заслуговує агропромисловий сектор ринку, який 

характеризується певною особливістю, пов’язуючи між собою геополітичні, 

економічні, соціальні, екологічні, санітарно-гігієнічні норми й правила тощо. 

Тому набутий досвід країн, які вже тривалий час є учасниками СОТ і пройшли 

певні етапи розвитку й регулювання аграрної політики та 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, вартує вивчення, 

аналізу та імплементації.  

Серед найважливіших гравців з багатим досвідом зовнішньоекономічної 

діяльності та проведених експортно-імпортних операцій із 

сільськогосподарською продукцією виділяємо США, країни ЄС, Канаду, 

Японію, Китай, Австралію тощо. Попри їх багаторічну практику з торгівлі 

продукцією на міжнародному рівні, уряди цих країн завжди турбувались про 

національну продовольчу безпеку, про розвиток аграрної галузі та виробників 

агропромислової продукції. Їх робота спрямована на стабілізацію цін на 

сільськогосподарську продукцію, стимулювання експорту продукції 

агробізнесу, захист внутрішніх сільськогосподарських товаровиробників від 

дешевшого імпорту тощо. Проте в кожній країні є своєрідні етапи 

запровадження певних інститутів у регулюванні, контролі й підтримці аграрної 

галузі та її підприємств, які переходили від повного субсидування й 

стимулювання до часткової та непрямої підтримки окремих напрямів діяльності 

у рослинництві чи тваринництві.  



180 

Зовнішній попит стимулюється наданням цільових кредитів закордонним 

покупцям сільськогосподарської продукції. Розвинуті країни укладають 

договори зі закордонними урядами про зниження або навіть скасування 

протекціоністських тарифів при імпорті ними сільськогосподарської продукції. 

Одночасно проводиться протилежна політика відносно своєї країни, тобто 

обмежується імпорт тих видів продукції, попит на які задовольняє 

національний виробник і є їхній надлишок [80]. 

На сьогодні в країнах Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) види підтримки сільського господарства оцінюються сумою 

приблизно в 300 млрд дол. США на рік. Високим залишається рівень тарифного 

захисту національних ринків. Так, середньоарифметична ставка тарифу на 

сільськогосподарські товари (за режимом найбільшого сприяння) становить 

13,9 % у ЄС, 18,0 – у Канаді, 5,0 – у США, 23,3 – в Японії, 31,4 – в Індії, 15,6 – у 

Китаї, 48,6 % – у Республіці Корея [220]. Ці показники демонструють 

нецілковите відкриття власних ринків розвинутих країн, які перебувають у 

СОТ, у рамках якої тарифні заходи захисту національних товаровиробників є 

обмеженими. Використовуючи можливі способи, зокрема власні високі 

рейтинги у світовій спільноті, ці країни не завжди грають за правилами на 

міжнародному ринку, особливо стосовно менш розвинених країн, які не мають 

аналогічного впливу на глобалізаційні процеси. 

Серед сформованих урядових дій високорозвинених країн у 

стимулюванні й підтримці сільськогосподарської галузі практично всі вони 

застосовують протекціоністські заходи щодо обмеження надлишку імпорту та 

використовують заохочувальні методи у вигляді субсидій, дотацій, дешевих 

кредитів, зниженні податкових ставок для збільшення експорту 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. У багатьох із цих 

країн передбачені податкові пільги для сільськогосподарських підприємств. 

Рівень податків для них, у тому числі податок на прибуток, значно нижчий 

порівняно з аналогічними податками в несільськогосподарських галузях. 

Наприклад, у Канаді фермери, які отримують прибуток у розмірі 100–
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250 тис. дол., платять податок від 1 до 2,5 тис. дол., тобто майже 1 %. Також в 

окремих розвинених країнах на певну кількість років від оподаткування 

звільняють кооперативи, що виробляють екологічно чисту продукцію, а в 

Німеччині – якщо вони працюють на альтернативних джерелах енергії [12]. 

У міністерстві сільського господарства США діє низка програм з надання 

допомоги фермерам і виробникам харчових компаній в їх зарубіжних 

продажах. Водночас існують імпортні бар'єри, які допомагають штучно 

підтримувати високі внутрішні ціни на продукцію аграрних виробників. Уряд 

застосовує дворівневу систему тарифних квот, щоб обмежити імпорт: низький 

тариф, якщо обсяг імпорту є в межах встановленого обсягу квот, та високий 

тариф, якщо обсяг імпорту перевищує квоту.  

Для прикладу наведемо діяльність суб’єктів господарювання в цукровій 

та молочній галузях. Наслідком вищеописаної політики уряду є те, що до 80-х 

років ХХ ст. імпорт цукру становив майже половину американського ринку, але 

сьогодні він обмежений до менш ніж 15 % ринку. Крім того, для фермерських 

господарств у 2008 р. запроваджений новий законопроект – нова програма для 

цукрової галузі. В її основу покладено умову, за якої держава купує надлишки 

імпортного цукру, який може знизити завищені внутрішні ціни на цукор. При 

цьому уряд США може продати надлишок цукру в збиток, якщо це необхідно 

для переробних підприємств, особливо спиртової галузі [200]. 

Програма стимулювання експорту молочної продукції у США була 

введена в 1985 р. для забезпечення грошових субсидій виробникам молока, які 

продають продукцію на зарубіжних ринках [200]. Така програма запроваджена 

для того, щоб зацікавити виробників реалізовувати продукцію за кордоном й 

запобігти перенасиченню внутрішнього ринку власною продукцією, оскільки 

ціни на ньому є вищими за світові. З погляду уряду США, торгові бар'єри – 

логічне доповнення до цінової підтримки та маркетингових замовлень молочної 

продукції, які призначені для утримування штучно завищених внутрішніх цін. 

У багатьох вчених-економістів є думки проти надмірних державних 

субсидій для агропромислових підприємств. Як зазначає К. Едвардс, 
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«федеральна система соціального забезпечення у США для 

сільськогосподарських підприємств є дорогою для платників податків, і це 

створює спотворення в економіці» [200]. Субсидії мотивують фермерів 

виробляти більшу кількість продукції, що призводить до зменшення ціни на 

ринку і одночасно створює політичні вимоги про застосування інших субсидій 

для підтримання відповідного рівня цін, щоб виробники не зазнавали збитків. 

Крім того, стверджує К. Едвардс, система субсидій «роздула» ціну на землю в 

сільській місцевості Америки [200]. Це є цілком закономірно, адже ведення 

аграрного підприємництва при такій системі субсидування залишатиметься 

беззбитковим. Тому й кількість суб’єктів господарювання ведення бізнесу в 

аграрній галузі зросла, що призвело до попиту на землі сільськогосподарського 

призначення, а отже, й на підвищення ціни її купівлі-продажу та оренди. 

У Європейському Союзі на основі ведення Спільної аграрної політики 

(САП) ще 1958 року було прийнято один із принципів її реалізації – надання 

переваги продукції, яка вироблена в країнах співтовариства, перед імпортною, 

та захист від коливання цін на аграрну продукцію на світових ринках. Тому 

використовувались високі ставки мита на дешеву імпортну продукцію, які 

збільшували її вартість до рівня внутрішніх цін [155, с. 10]. Зазначимо, що САП 

спершу робила акцент на імпортну продукцію, якої не вистачало для 

забезпечення населення країн ЄС. Лише пізніше аграрна політика ЄС 

переключилась на експорт агропродукції із введенням системи державних 

субсидій для тих суб’єктів, які реалізовували сільськогосподарську продукцію 

та продукцію її переробки на міжнародному ринку.  

У період 1978–1992 рр. реалізації САП було запроваджено експортні 

субсидії, які необхідно було застосувати через перевиробництво агропродукції 

всередині союзу країн [155, с. 11]. Система заходів випродукувала сприятливі 

цінові умови для продажу товарів сільськогосподарського походження на 

закордонних ринках. У сучасних умовах метою прямих державних виплат в 

аграрному секторі в розвинених європейських країнах є не стільки 

стимулювання виробництва, скільки вирішення соціальних завдань – підтримка 
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рівня доходів фермерів, постачання населення доступними продуктами 

харчування, розвиток сільських територій та аграрної інфраструктури, 

проведення природоохоронних заходів [95]. 

Важливим кроком у напрямі лібералізації САП стали зміни в політиці 

централізованих закупівель. Вирішено, що ЄС вдаватиметься до закупівлі 

надлишків продукції лише з метою захисту ринку та доходів фермерів, коли 

ціни на продовольство знизяться до загрозливо низького рівня. Відтак прямі 

виплати фермерам будуть обмежені, а фінансові ресурси скеровані на розвиток 

сільських територій [155, с. 12‒13], що є одним з основних акцентів політики 

ЄС в рамках САП у 2014–2020 рр.  

На думку С. Майстро, політика, подібна до САП Європейського Союзу, 

була б для України непосильною [95]. Адже тільки на експортні субсидії на 

молоко ЄС щорічно витрачає 2,3 млрд євро. Ці кошти становлять частину 

податків, які платяться громадянами ЄС і досягають 250 євро на родину в рік 

[43]. На такому тлі виділений Україні ліміт сукупним виміром підтримки 

сільського господарства (3043 млн грн), тобто близько 600 млн дол США, не 

витримує жодного порівняння з наведеними вище цифрами [147]. Таким чином, 

чим більший обсяг експорту молочних продуктів з ЄС, тим вищі витрати з його 

бюджету. Причому це стосується не тільки молочних продуктів, а й усього 

переліку продуктів харчування.  

Україна, навіть у кризовому стані аграрного сектору, є 

експортоорієнтованою аграрною країною, але все ж, як уже зазначалось, 

аграрна політика, аналогічна аграрній політиці високорозвинених країн, є 

«непідйомною» для бюджету України [95] та пересічних платників податків. 

Україна не в змозі рівнятися з ЄС чи іншими розвиненими країнами в питанні 

аграрної політики, а найбільше – щодо її видаткової частини, отже, потребує 

інших способів вирішення аграрної кризи та підвищення 

конкурентоспроможності виробників і переробників сільськогосподарської 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  
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Україна зобов’язалася забезпечувати поступову адаптацію свого 

законодавства до acquis communautaire ЄС, наближення до гармонізації з 

відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС. Задекларувавши 

пріоритет європейської інтеграції, наша країна має поступово адаптувати свою 

нормативно-правову базу до європейського законодавства та реформувати 

інститути державного управління галуззю з огляду на прийняті в ЄС принципи 

та підходи. Зокрема, потребує реформування система управління аграрним 

виробництвом і сільськими територіями в умовах децентралізації владних 

повноважень, розвитку місцевого самоврядування на селі, міжгосподарського 

та громадського самоуправління в галузі [137, с. 15]. 

Зовнішньоторговельна політика України в аграрному секторі, основи якої 

закладені в Угоді про ЗВТ, відповідає нормам і принципам СОТ, світовим 

вимогам щодо здійснення митно-тарифного регулювання, спрямованим на 

мінімізацію аграрного протекціонізму. Але здоровий прагматизм, економічні 

цілі та певною мірою консерватизм у питанні оптимістичного сприйняття 

процесів євроінтеграції в аграрному секторі економіки у найближчій 

перспективі нівелюють результативність досягнення завдань Угоди, що 

підтверджується дещо необ’єктивним, не зовсім адекватним сприйняттям 

економічної реальності [60, с. 82]. 

Варто зазначити, що прямих  ризиків і недоліків немає, вони мають 

опосередкований характер у зв’язку з необхідністю додаткових витрат на 

проведення низки заходів. Так, до них зараховуємо: реформування та адаптацію 

вітчизняної системи державного регулювання сільського господарства до 

Єдиної аграрної політики ЄС; поліпшення умов праці й підвищення заробітної 

плати з метою попередження відпливу робочої сили; зростання витрат на 

підвищення стандартів виробництва продукції АПК і технічне переоснащення 

виробництва; підвищення економічного тиску на вітчизняних експортерів 

продукції АПК з боку Митного союзу; низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на європейському ринку [138, с. 31]. 
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Формування аграрної політики розвинених країн тривало досить довго, 

що пов’язано з природно-кліматичними, геополітичними, економічними, 

екологічними процесами тощо. Навіть 20–30 років тому ці країни могли 

дозволити собі витрачати на підтримку та розвиток аграрного сектору більше 

коштів, ніж Україна спроможна сьогодні. Отже, повністю використати всі 

складові досвіду зарубіжних країн щодо розвитку аграрної політики не 

вдасться. Проте навіть і не потрібно прагнути переймати всі попередньо 

впроваджені інституційні зміни. Кожна країна чи союз країн відзначались 

певними особливостями, у тому числі етапами й циклами економічного 

розвитку, які приводили до тих чи інших політичних рішень, які в принципі не 

можуть повторитись, або ж використання зарубіжного досвіду може 

несподівано призвести до небажаного наслідку. Тому запозичення та 

імплементація іноземного досвіду в розвитку аграрної галузі мають бути перш 

за все спрямовані на виокремлення найнеобхідніших заходів і ділянок 

державної політики у стимулюванні та підтримці підприємств агробізнесу, 

особливо тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Також 

важливим у використанні набутого досвіду є врахування розміру витрат коштів, 

які необхідно виділяти для реалізації інституційного нововведення до 

повноцінного його виконання та зіставлення цих витрат із розміром 

держбюджету. Аналіз цього співвідношення покаже, чи спроможний буде уряд 

повною мірою профінансувати новації, не утискаючи й не знижуючи виплат на 

інші цілі, й відповідно визначити доцільність запровадження такого 

нововведення.  

Вартує уваги те, що серед високорозвинутих країн нетто-експортерів 

сільгосппродукції поширене формування спеціальних «виробничих резервів», 

які можуть бути введені в дію при виникненні загрози дефіциту певних видів 

продовольства на світових ринках [88]. До такого резерву відносять тимчасово 

виведені з обороту чи взяті під пар для проведення сівозмін 

сільськогосподарські землі, переважно через перевиробництво агропродукції, 

які підтримуються в належному стані, щоб у разі виникнення дефіциту 
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продукції на світовому ринку швидко ввести їх у виробничий процес. Так, 

фермери Франції одержують субсидії на підвищення ефективності 

виробництва, поліпшення умов життя, під виведення орних земель із 

сільськогосподарського виробництва, на підтримку родючості земель, 

компенсаційні виплати за роботу в районах з несприятливими природними 

умовами [80]. 

Водночас країни-імпортери з участю міжнародних організацій і 

комерційних компаній, які торгують зерном на світових ринках, створюють 

додаткові елеваторні потужності для зберігання зерна (приблизно на 10 млн т), 

які розглядатимуться як частина глобальної системи забезпечення продовольчої 

безпеки [88]. Це дозволить накопичити достатній резерв продукції для 

підтримування її необхідної кількості з метою забезпечення потреб на 

світовому ринку та одночасно дасть змогу регулювати ціну на цю продукцію, 

штучно її підвищуючи чи знижуючи. Насамперед заходами щодо забезпечення 

стабільності на постачання продукції та їх цін можуть скористатися вітчизняні 

великі підприємства та зернотрейдери, які мають можливість бути учасниками 

таких міжнародних ініціатив й відповідно підносити важливість вітчизняної 

аграрної галузі на світовому ринку. Згідно з програмами міністерства 

сільського господарства США, фермери, що вирощують зернові, одержують 

кредити для фінансування виробництва. Після збору урожаю фермери 

продають зерно за ринковими цінами й розраховуються за кредити. У разі 

зниження ринкових цін нижче рівня контрольних цін, установлених Конгресом, 

фермер може продати врожай державі за контрольними цінами, що дозволяє 

йому розрахуватись за кредитом і отримати прибуток [100].  

На нашу думку, теперішня участь держави в забезпеченні продовольчої 

безпеки зводиться до поверхневих дій, які лише імітують важливість та 

створюють видимість цього процесу. Основна мета держави для повноцінної 

продовольчої безпеки повинна ґрунтуватись не на самій турботливості про 

«продовольчу безпеку», а у формуванні сприятливого бізнес-середовища, в 

якому: впроваджуватиметься підприємницька ініціатива; розвиватимуться 
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виробництво сільськогосподарської продукції та суб’єкти агробізнесу; 

стимулюватиметься будівництво пунктів переробки й зберігання 

сільськогосподарської продукції тощо. Це дасть змогу теоретично формувати 

необхідний запас сільськогосподарської продукції завдяки підприємствам 

агробізнесу, а в разі необхідності, практично – забезпечити (викупити) 

необхідну кількість продукції національного чи закордонного виробництва. 

Попри створення теоретичного національного резерву продукції для 

забезпечення продовольчої безпеки, ще одним із чинників цієї безпеки є 

наявність високих реальних доходів населення, яке в разі необхідності буде в 

змозі придбати достатню кількість продуктів харчування імпортного 

походження навіть за завищеними цінами. 

Імпорт потрібно за певних умов частково допускати, бо це не дасть 

«розслабитися» вітчизняному товаровиробнику, а тому стимулюватиме до 

вдосконалення технологій й технологічного процесу та зростання 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Зважаючи, що Україна є 

членом Світової організації торгівлі, ми не можемо не допускати на наш ринок 

продукції інших країн-учасниць цієї організації. Усі умови торгівлі між 

країнами прописані в Угоді про заснування Світової організації торгівлі та 

додатку «Угода про сільське господарство» [167].  

Серед підприємств, які здійснюють експорт, лише 16 % респондентів 

повідомили, що виграли в результаті дії Угоди про асоціацію, – йдеться в 

Аналітичному звіті за результатами третьої хвилі опитування українських 

імпортерів та експортерів 2017/2018 років [155] за проектом «Діалог зі 

сприяння торгівлі», проведеного громадською організацією «Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій». Загалом експортери 

повідомляють про негативний вплив Угоди, 8 % із них зазначили, що зазнали 

втрат через її впровадження.   

Аналіз реакції та очікувань бізнесу щодо процедур торгівлі 

зовнішньоекономічної діяльності з Аналітичного звіту відображено на 

рис. 3.10. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/981_005
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Рис. 3.10. Перешкоди під час експорту (значення показника – відсоток 

опитаних респондентів). 

Джерело: сформовано на основі [156].  

 

Детальна та актуальна інформація для регіону (Волинської області) і 

суб’єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників) вибрана з 

проведеного дослідження [155] та подана нижче:  
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1. На думку більшості респондентів, на митниці потрібні зміни. Попри 

покращення оцінки роботи митниці у 2017 році порівняно з 2016 роком, 

основними проблемами тут, що залишаються актуальними, є: недосконале 

митне законодавство, корупція та хабарництво, недостатня прозорість та 

відкритість митниці. 

2. Підприємства, що працюють у сфері сільського господарства, частіше 

від інших зауважують проблеми з корупцією та хабарництвом у митних 

органах, а промислові підприємства – проблеми з технічним оснащенням 

митниць. 

3. На недоліки митного законодавства найчастіше вказують у Волинській 

області (62 % респондентів – найвище значення серед усіх регіонів України). 

Серед основних недоліків у цьому регіоні – найчастіші повідомлення про 

корупцію та хабарництво на митниці (52 %). 

4. Збільшення грошових витрат при експорті у 2016–2017 роках для 

сільськогосподарських підприємств зросли для 39 % із них, а для окремих – 

зменшились (22 %).  

5. Серед опитаних представників агросектору 56 % вказують на 

необхідність неформальних стосунків з владою для ведення бізнесу, особливо 

ці стосунки необхідні з органами місцевого самоврядування. Найбільше 

опитаних респондентів про необхідність такого зв’язку заявили у Волинській 

області (63 %).  

6. Сільськогосподарські підприємства найактивніше залучені до діалогу з 

владою з питань спрощення торгівлі, 29 % здійснюють його через 

посередників, а 18 % – безпосередньо з органами влади. 

Серед рекомендацій щодо вирішення проблем на митниці респонденти 

виокремили такі: уніфікація документів українського та міжнародного зразка, 

де передбачається подання їх в автоматизованому вигляді, а також внесення 

змін під час проходження процедури; визнання вартості товару за наданими 

документами; прозорість бази визначення митної вартості товарів; скорочення 

переліку митних документів. 
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На основі зауважень та рекомендацій представників бізнесу агросектору 

описаних вище, розробили схему взаємодії органів влади та підприємств 

агробізнесу у формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності (рис. 

3.11). 

Чіткість і відкритість дотримання всіма учасниками процедур торгівлі 

дасть змогу проаналізувати реальну ситуацію взаємодії органів влади та 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також швидко реагувати на певні 

недоліки в такій взаємодії, вносити корективи до чинної нормативної бази 

процедур експортно-імпортних операцій. 

З 1 січня 2015 року введено імпортне мито на засоби захисту рослин, 

насіння, мінеральні добрива, сільгосптехніку та запчастини, які вже й так 

значно подорожчали через знецінення гривні. Така ситуація спричинила 

зростання витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, зростання їх 

реалізаційної ціни тощо. Це двозначно впливало на підприємства, які 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю. В одному випадку, можливо, й 

зменшився ними експорт через зростання собівартості продукції й відповідно 

знизився дохід. А в іншому випадку – підприємства агробізнесу повинні були б  

бути зацікавленими у збільшенні реалізації продукції за кордоном, адже 

співвідношення пари валют долар – гривня є суттєвим, що забезпечувало б 

зростання їхнього доходу при отриманні поширеної валюти – долара, у 

результаті розрахунку іноземних контрагентів. Таке твердження є 

справедливим, оскільки витрати, понесені на виробництво, обчислюють у 

національній валюті – гривні, а міжнародні розрахунки здійснюють у 

поширеній валюті – доларі.  

«Для того, щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, 

особливо на зовнішньому ринку, управлінському персоналу необхідно, перш за 

все, вміти реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так його 

існуючих і потенційних контрагентів» [38]. Однією з причин неадекватної 

оцінки сильних і слабких сторін ринку, можливостей і загроз є умови 

невизначеності, притаманні будь-якому ринковому середовищу. 
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Рис. 3.11. Схема взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу у 

формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності. 

Джерело: результати досліджень автора.  
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Якщо на вітчизняному ринку підприємство може з більшою ймовірністю 

спрогнозувати поведінку учасників ринку навіть у слабоструктурованому 

інформаційному просторі, то відсутність досвіду або ж низька компетентність 

працівників у сфері міжнародної торгівлі зменшує ймовірність отримання 

бажаного результату в ході реалізації обраної конкурентної стратегії» [30, 

с. 38]. Основою формування стратегії діяльності підприємства є ефективність 

на будь-якому рівні виробництва, яка узгоджує вертикальні та горизонтальні 

взаємозв’язки між товаровиробниками й обслуговуючими і допоміжними 

виробництвами, що формують систему підприємств агробізнесу. Так, 

В. А. Худавердієва вважає, що це можливо при вдосконаленні економічного 

механізму, який передбачає узгодження локальних (на рівні підприємств) і 

глобальних цілей (на рівні країни) та кількісний вимір економічної 

ефективності з позицій товаровиробників і всього суспільства [177]. 

На сьогодні в аграрному секторі економіки є поширеними договірні 

відносини між суб’єктами, які опосередковують їх виробничо-господарські 

відносини як у сфері АПК, так і з господарюючими суб’єктами інших галузей 

господарства [109]. Як зазначає А. М. Статівка, договір в умовах ринку став 

об’єктивно необхідною формою ринкових економічних зв’язків. Іншої правової 

форми, яка б оптимально виражала інтереси сторін з урахуванням рівня 

розвитку ринкових економічних відносин, не існує [159]. Тому виокремлюємо 

такі форми договірних відносин між підприємствами агробізнесу: агроторговий 

дім, саморегулівна організація, кооператив. 

«Агроторгові доми сприяють процесам вертикальної інтеграції на 

території району чи регіону, координуючи діяльність групи взаємопов’язаних 

підприємств агропромислового комплексу на основі довгострокової 

маркетингової стратегії. При цьому перевага віддається договірній вертикально 

інтегрованій маркетинговій системі без створення окремих організаційно-

правових агропромислових формувань» [195, с. 4]. 

Такі договірні відносини повинні скріпити насамперед малих суб’єктів 

господарювання продуктового ланцюга агробізнесу, сфокусувати їх лише на 
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певній продукції, щоб вони стали конкурентніші на внутрішньому ринку та 

мали достатньо фінансової спроможності для виходу на міжнародний ринок. 

Тобто, об’єднавши свої потужності, підприємства мають досягти кращого 

результату діяльності, ніж індивідуальна робота кожного. Про це й писав 

І. Ансофф, який розглядає синергізм як невід’ємний компонент стратегії фірми, 

що шукає такі товарно-ринкові комбінації, в яких ефект від суми більший, ніж 

сума ефектів складових частин [10, с. 123–124]. 

Формальна чи неформальна інтеграція для малого бізнесу є критично 

важливою в разі об’єднання потужностей, точніше їх виробничої продукції, для 

формування великих партій поставок за договірними контрактами. Цей нюанс 

відіграє важливу роль успіху в пошуку закордонних покупців та підписанні 

догорів на поставку продукції.  

Іншим способом об’єднання для підприємств агробізнесу, згадуваним у 

Єдиній комплексній стратегії [55], є саморегулівна організація. Однак таке 

об’єднання передбачає взаємодію між суб’єктами господарювання 

горизонтального рівня, тобто поєднання конкретної галузі чи виду діяльності. 

Саморегулівна організація – це некомерційна організація, яка засновується на 

членстві, створюється з метою саморегулювання та об'єднує суб'єктів 

підприємницької діяльності на основі єдності певної галузі виробництва товарів 

(робіт, послуг), або ринку товарів (робіт, послуг), або яка об'єднує суб'єктів за 

певним видом професійної діяльності [144]. У споживчому ланцюгу 

агробізнесу саморегулівні організації можуть утворюватись, наприклад, між 

суб’єктами: виробниками овочів; переробниками овочів; трейдерами овочів 

тощо. 

Найвідомішим і найпоширенішим способом об’єднання 

товаровиробників зі світового досвіду є кооперативна форма взаємодії. 

Кооперативи можуть об’єднувати у своєму складі членів горизонтального та 

вертикального рівнів. Оскільки агроторгові доми та саморегулівні організації за 

своєю сутністю є неформальними об’єднаннями, які згуртовують підприємства 

агробізнесу для вирішення загальних проблемних питань у їх діяльності, то 
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кооперативи – юридичні особи підприємницької діяльності, які формально 

можуть виступати сполучною ланкою між суб’єктами господарювання, які є їх 

членами, з посередниками чи наступними покупцями продукції в єдиному 

споживчому ланцюгу, у тому числі з іноземними контрагентами. 

Способи взаємодії між собою та виходу на зовнішній ринок підприємств 

агробізнесу показано на рис. 3.12. 

 
Рис. 3.12. Способи експортної діяльності підприємств агробізнесу. 

Джерело: результати досліджень автора.  

 

Однією з проблем експорту для українських підприємств є те, що він не 

оптимізований і складається з багатьох продуктів виробництва, які включають 

здебільшого незначну додану вартість. Останніми роками зростала кількість 

експортованої української сільськогосподарської продукції і не дуже 

підвищувалась її якість. Продукція недостатньої якості погано позначається на 

розвитку ринку, утвердженні бренду «український товар», зміцненні іміджу 

підприємства та отриманні більшого прибутку. 

Саморегулівна організація, кооператив 

Агроторговий дім 

Кооператив 

Виробник  

с.-г. продукції 

Торговий 

посередник 

В н у т р і ш н і й                      р и н о к 

З о в н і ш н і й                      р и н о к   

Іноземний посередник, спільне підприємство, закордонна філія, 

міжнародні товарні аукціони 

 

 

 

С   Л   А 

П   А   Г 

О   Н   Р 

Ж   Ц  О 

И   Ю  Б 

В    Г   І 

Ч         З 

И        Н 

Й        Е 

           С       

           У 

Торговий 

посередник 

Постачальник  
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Українському товаровиробнику, спільно із торгово-промисловими 

палатами та Міністерством закордонних справ необхідно розширювати мережу 

країн, в які можна реалізовувати виготовлену продукцію, що дасть змогу не 

залежати від кількох країн-імпортерів української сільськогосподарської 

продукції.  

Варто казати, що серйозно відстає маркетинг та брендинг не лише 

української сільськогосподарської продукції, а й загалом бренд «український 

товар». Тому реалізація української сільськогосподарської продукції та 

продуктів її переробки значно залежить від іноземних торгових агентів 

(підприємств), які популяризуватимуть та реалізовуватимуть через свої канали 

цю продукцію. Вітчизняним підприємствам агробізнесу необхідно 

диверсифікувати види діяльності, продукти, з якими можна виходити на 

міжнародний ринок.  

Незважаючи на зобов’язання України згідно зі статтею 3 частини 1 Угоди 

про сільське господарство СОТ [168], що стосуються внутрішньої підтримки та 

експортних субсидій, які обмежують надання субсидій і цією Угодою 

включаються як невід'ємна частина ГАТТ 1994, необхідно Уряду посилити 

підтримку та стимулювання розвитку сільського господарства. 

У цій же Угоді в розділі «Зобов’язання щодо внутрішньої підтримки» в 

частині 2 «… про проміжний перегляд», у якій зазначено, що урядові заходи з 

надання допомоги, у прямій чи непрямій формі, які мають на меті стимулювати 

розвиток сільського господарства та села і є невід'ємною частиною програм 

розвитку країн, що розвиваються, інвестиційні субсидії, які здебільшого 

надаються на сільське господарство у країнах-членах, що розвиваються, та 

субсидії на сільськогосподарську сировину, які звичайно надаються 

виробникам із низьким рівнем доходів та бідною сировинною базою в країнах-

членах, що розвиваються, звільняються від зобов'язань щодо зменшення 

внутрішньої підтримки, які за інших умов вдавалися б до таких заходів [168]. 

Попри дотримання й виконання умов Угоди, Україна розробила власний 

«дороговказ» розвитку країни, враховуючи всі нюанси міжнародних 
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зобов’язань – «Стратегія 2020». Ця стратегія визначає план розвитку аграрного 

сектору України та сільських територій на період 2015–2020 рр. Вона 

побудована на чинних стратегічних документах, зокрема Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» і Коаліційній угоді 2014 року, визначає 

довгострокову концепцію розвитку сільського господарства і сільських 

територій, надає базу для стабільної, передбачуваної і прозорої правової 

системи, спрямованої на покращання ділового клімату, протидію корупції і 

стимулювання інвестицій для модернізації сільськогосподарського сектору. 

Вона також надає підґрунтя для проведення інституціональної реформи, 

необхідної для ефективного контролю і реалізації. Стратегія пропонує 

збалансований підхід до посилення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського сектору і збільшення експорту, намагаючись водночас 

забезпечити рівномірний розподіл наявних переваг, зокрема за рахунок 

сприяння розвитку сільських територій і покращення якості життя у 

найбідніших регіонах, та збереження природних ресурсів і довкілля [55]. Саме 

напрацювання Л. Бальцеровича, який був в Україні співголовою Групи 

стратегічних радників із підтримки реформ та представником Президента у 

Кабміні у 2016 році, мають місце у Єдиній комплексній стратегії. Значно 

більший акцент під час формування аграрної політики слід приділяти не 

програмам підтримки сільського господарства, а програмам розвитку сільських 

територій. Зокрема, він стверджує, що «додаткову галузеву політику варто 

застосовувати не стільки щодо сільського господарства, скільки до села, де 

сільське господарство є важливим, однак не єдиним елементом економічної 

діяльності» [11, с. 155]. 

Український уряд у рамках побудови сильної економіки зобов’язаний 

скоординувати свої дії для допомоги дрібним підприємствам агробізнесу, щоб 

ті, своєю чергою, могли конкурувати на світовому та регіональному ринках. 

Кроки Уряду в цьому напрямі повинні нести стратегічний характер, 

передбачаючи гарантування ефективності й окупності державних витрат. 

Державні органи передусім не мають заважати бізнесу, а, навпаки, створювати  
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умови для його розвитку та пропагувати національного товаровиробника, 

«український товар» на світовому ринку.  

Важливі ключові позиції державних заходів має посідати особливе 

стимулювання малих підприємств (сімейних фермерських господарств, 

фермерських господарств, кооперативів, приватних підприємств тощо) до 

застосування нових технологій та створення ланцюга додаткової вартості, 

особливо це актуально для підприємств агробізнесу, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. Ключова оцінка цього – розвиток і надійність 

кожної ланки сформованого продуктового ланцюга. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Репрезентовано етапну послідовність формування стратегії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, де виділено 

аналітичний, проектно-апробаційний та імплементаційний етапи. Під час 

формування та реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу наявна система недоліків внутрішнього та зовнішнього 

середовища. 

Взаємоузгодження дій на макро-, мезо- та мікрорівнях активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу забезпечить 

формування синергічного ефекту, що дасть змогу підвищити керованість 

процесу реалізації стратегії, мінімізувати потенційні ризики; уникнути зайвих 

трансакційних витрат; покращити доступ до інструментів 

зовнішньоекономічної діяльності; пришвидшити темпи освоєння нових ринків 

збуту. 

Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу повинно відбуватися з урахуванням наявних сильних сторін 

конкретного підприємства агробізнесу, перспективних варіантів розвитку подій 

на засадах проектування оптимістичних і песимістичних сценаріїв реалізації 
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стратегії, можливого дестабілізуючого впливу потенційних загроз у процесі 

виходу на зовнішні ринки збуту та закупівлі аграрної продукції. 

Інституційна спроможність та організаційно-економічний інструментарій 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу повинні 

бути націлені на досягнення таких ключових пріоритетів: фінансових, 

виробничих, ринкових, інноваційно-технологічних, соціально-екологічних. 

Ефективна реалізація стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств агробізнесу потребує адекватної організаційно-економічної 

підтримки на тактичному та оперативному рівнях. 

На основі використання проектно-аналітичних процедур у процесі 

дослідження було здійснено моделювання стратегічних перспективних 

сценаріїв розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу, 

що дозволить згенерувати корисний ефект для активізації підтримки процесів 

розширеного відтворення підприємств та сформувати суттєві іміджеві переваги 

вітчизняної аграрної продукції на світових ринках.  

Управління діяльністю підприємства, зокрема зовнішньоекономічною, 

здійснюється на основі класичних функцій менеджменту: планування, 

організації, мотивації, координації та контролю. Ці функції поступово 

злагоджено за призначенням переходять одна в одну, що дозволяє чітко 

визначити та встановити конкретні завдання управлінської та господарської 

діяльності підприємства. 

Повнота всіх складових згадуваних функцій та вичерпність їх виконання 

в основному залежать від їх фінансового підкріплення, яке, своєю чергою, 

формується бюджетом підприємства. Система бюджетування координує 

діяльність всіх складових, підрозділів на виконання місії та для досягнення 

цілей підприємства. Зіставлення функцій бюджетування із функціями 

менеджменту показало уподібнення призначень ролі кожної для ефективної 

діяльності підприємства. На основі проаналізованих функцій виокремили 

функції управління для підприємств агробізнесу, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. 
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Усі функції менеджменту, у тому числі пов’язані з оперативним 

управлінням, залежать від управлінського обліку та системи бюджетування. 

Оскільки те чи інше рішення потребує грошового підкріплення чи впливає на 

фінансовий результат, тому бюджетування є невіддільним від управлінських 

рішень, а отже, й від розглянутих функцій менеджменту.  

Формування бюджету підприємства може відбуватись кількома 

способами, зокрема «знизу вверх» і «зверху вниз». Кожен із цих способів має 

свої переваги та недоліки. Враховуючи специфіку зовнішньоекономічної 

діяльності, найефективнішим способом вважаємо «назустріч», який передбачає 

порівняння потреб та можливостей підприємства з потребами й можливостями 

кожного з його господарських підрозділів. 

Підприємницька діяльність для вітчизняних підприємств зазнає 

посиленого ризику під час здійснення ними діяльності на міжнародному ринку.  

Тому система реалізацій функцій менеджменту та функцій бюджетування 

потребує особливого антисипативного управління, що дозволяє працювати на 

випередження існуючих можливостей та загроз.  

Позитивна оцінка проведеного аналізу взаємозв’язаного та 

взаємозалежного ланцюжка руху продовольства і сировини, що починається з 

постачання господарства матеріально-технічними засобами й закінчується 

кінцевим споживачем у межах національного ринку, є незамінним сигналом 

підприємствам агробізнесу для планування та формування стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності (реалізації поступальних дій внутрішнього та 

зовнішнього спрямування). 

Досвід зарубіжних країн та союзів показує тривале й специфічне 

вибудовування державної політики підтримки власних сільськогосподарських 

товаровиробників за галузями та видами продукції, що створило базу для їх 

ефективної конкурентоспроможності на власному та міжнародному ринках. 

На основі зауважень та рекомендацій представників бізнесу агросектору 

розробили схему взаємодії органів влади та підприємств агробізнесу 

формування політики зовнішньоекономічної діяльності. 
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Серед ефективних та логічних форм договірних відносин між 

підприємствами агробізнесу виділяємо такі: агроторговий дім, саморегулівна 

організація, кооператив. Агроторговий дім – взаємодія вертикальної інтеграції 

на території району чи регіону діяльності групи взаємопов’язаних підприємств 

агропромислового комплексу на основі довгострокової маркетингової стратегії. 

Саморегулівна організація – об’єднання суб’єктів господарювання 

горизонтального рівня, тобто поєднання конкретної галузі чи виду діяльності. 

Кооператив – формальна сполучна ланка між суб’єктами господарювання, які є 

їх членами, та посередниками чи наступними покупцями продукції в єдиному 

споживчому ланцюгу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агробізнесу забезпечили розробку теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо підвищення їхнього рівня активності й результативності, дали підстави 

для таких висновків: 

1. Поняття агробізнесу означає систему зв’язків підприємств споживчого 

ланцюга сільськогосподарської продукції. Структурно агробізнес формують: 

безпосередньо виробники сільськогосподарської продукції; постачальники 

паливо-мастильних матеріалів, селекційного матеріалу; виробники 

сільськогосподарської техніки; підрядні організації (будівельні, перевізно-

логістичні, ремонтні, охоронні, з послуг у сфері харчування та інші 

підприємства); переробні підприємства; агротрейдери; підприємства, які 

реалізують продукцію кінцевому споживачу; посередники різних рівнів тощо.  

2. За територіальним критерієм виділяємо агробізнес, здійснюваний на 

локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях. Система 

агробізнесу локального рівня базується в межах одного чи кількох 

адміністративних районів, тобто на невеликій території. Регіональний рівень 

охоплює межі кількох областей у певному регіональному розташуванні. 

Національний рівень передбачає сферу поширення агробізнесу в межах однієї 

держави. Міжнародний рівень агробізнесу виходить за межі однієї держави і 

ґрунтується на співпраці підприємств агробізнесу двох або більше країн. 

3. Лібералізація національного ринку є необхідністю в сучасній 

глобалізаційній системі, виступає ознакою готовності до розширеного 

відтворення економіки країни чи окремої галузі, зростання валового 

національного продукту та утворення позитивного балансу експортно-

імпортного сальдо. У світовому співтоваристві нетарифні протекціоністські 

заходи, з одного боку, дають вільний доступ до ринку, а з іншого, – обмежують 

його за допомогою квотування, ліцензування, встановлення технічних бар’єрів 

тощо. Такі дії для економіки України та для аграрного сектору вкрай важливі, 
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оскільки продукція вітчизняних суб’єктів аграрного ринку за багатьма 

параметрами ще поступається продукції іноземних виробників. 

4. Аналіз діяльності підприємств агробізнесу регіонального рівня 

упродовж останніх років показує перспективну динаміку його розвитку, що 

підтверджується зростанням обсягів виробництва продукції та її реалізації. 

Також збільшилася кількість малих підприємств, у тому числі 

мікропідприємств, в агробізнесі та пов’язаних із ними галузях господарювання. 

Це свідчить про зростання товарного типу агровиробництва, самозалучення 

селян до підприємницької діяльності.  

5. З’ясовано, що частка витрат на реалізацію продукції у загальній 

структурі витрат у підприємствах агробізнесу, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, є удвічі меншою, ніж у сільськогосподарських 

підприємствах. Оскільки не виявлено прямої залежності між формуванням 

витрат на реалізацію продукції та окремими індексами (споживчих цін, 

середньорічного курсу долара США, обсягу експорту), припускаємо, що 

підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, мають стабільні 

канали збуту, надійних іноземних партнерів тощо. Це дало їм змогу досягти 

вищих показників доходу та прибутку від реалізації продукції з розрахунку на 

одного працівника та на 100 га сільськогосподарських угідь, рівня 

рентабельності порівняно з аналогічними показниками сільськогосподарських 

підприємств.  

6. Частки послуг і робіт, наданих сторонніми організаціями, у структурі 

собівартості продукції вирощування сільськогосподарських культур у групі 

підприємств агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та 

групі сільськогосподарських підприємств різняться. Підприємства другої групи 

у своїй діяльності більше залежать від сторонніх організацій, ніж підприємства 

першої, що простежуємо за кожною з аналізованих культур. Отже, 

підприємства агробізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 

мають більше власних можливостей та ресурсів для виконання відповідних 

операцій у виробничому процесі в галузі рослинництва.  
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7. Запропоновано та обґрунтовано послідовність формування стратегії 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу з 

виокремленням послідовних кроків аналітичного, проектно-апробаційного та 

імплементаційного етапів і маркетингового, виробничо-господарського та 

регламентаційного блоків. Ця стратегія повинна бути націлена на досягнення 

ключових пріоритетів (фінансових, виробничих, ринкових, інноваційно-

технологічних, соціально-екологічних) та стійкості до потенційних 

дестабілізуючих впливів, гнучкості її властивостей відповідно до наростаючих 

викликів і змін економічного середовища функціонування підприємств 

агробізнесу, що сприятиме забезпеченню ефективності її застосування на 

цільових аграрних ринках різних держав. 

8. Сформовано та описано основні функції бюджетування підприємств 

агробізнесу, якими є: прогнозування результатів діяльності; розподіл ресурсів; 

координація діяльності; авторизація; оцінка результатів діяльності; мотивація 

персоналу; аналіз і контроль ефективності діяльності. Вони за призначенням 

взаємопов’язані з функціями менеджменту. Показано, що найефективнішим 

способом реалізації завдань бюджетування з урахуванням впливу міжнародного 

середовища для ведення ефективної господарської діяльності є порівняння 

загальних потреб і можливостей підприємства з можливостями й потребами 

кожного його господарського підрозділу. 

9. Досвід економічно розвинених країн щодо регулювання аграрної 

політики характеризується довготривалістю, складністю та багатоетапністю 

цього процесу. Серед основних етапів реалізації аграрної політики зарубіжних 

країн на міжнародному ринку виділили такі: забезпечення населення 

найнеобхіднішими продуктами, у т. ч. завдяки імпорту; боротьба з 

перевиробництвом сільгосппродукції через стимулювання експортної 

діяльності та протекціоністських заходів щодо дешевого імпорту; фінансування 

розвитку сільських територій, посилення захисту довкілля та безпеки аграрної 

продукції. Саме побудова аграрної політики формує подальші дії підприємств 

агробізнесу в міжнародній торгівлі. Тому використання досвіду зарубіжних 
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країн може позитивно вплинути на швидке формування власної ефективної 

аграрної політики та розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

10. Взаєморозрахункові відносини між підприємствами агробізнесу, 

підкріплені багатосторонніми договорами горизонтального та вертикального 

спрямування, надають малим суб’єктам господарювання впевненості в 

конкурентній боротьбі, поліпшують фінансові можливості для забезпечення 

виходу на зовнішній ринок та здійснення стабільної зовнішньоекономічної 

діяльності. Утворення складної структури агробізнесу, що підтверджуватиме 

свою ринкову капіталізацію, підвищує її шанси на залучення інвестицій, сприяє 

збільшенню кількості майбутніх партнерів-контрагентів.  

11. Запропоновано схему взаємодії органів влади та підприємств 

агробізнесу у формуванні політики зовнішньоекономічної діяльності, яка 

передбачає обопільний зворотний зв’язок між ними в процесі реалізації на 

практиці правил ведення міжнародної торгівлі та контроль за їхнім 

дотриманням тощо, та, у разі необхідності, спільне напрацювання пропозицій 

для вдосконалення існуючих чи формування нових законодавчих основ.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця 1 

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, тис. т 

Продукція 
Рік 2017 р. до 

1990 р., у 

%  

2017 р. до 

2010 р., у 

%  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Культури зернові та 

зернобобові 
195,4 256,9 155,7 212,3 176,5 520,8 440,1 541,3 277,0 306,7 

у тому числі 
          

пшениця … 171,9 108,4 154,7 99,2 299,5 311,2 343,1 - 345,9 

жито … 61,9 30,3 23,4 12,3 13,9 6,9 12,8 - 104,1 

ячмінь … 20,9 11,2 16,7 12,6 33,5 29,1 32,9 - 261,1 

овес … 1,1 3,1 8,8 8,7 11,3 7,4 5,3 - 60,9 

кукурудза на зерно … 0 0 4,8 40,3 144,9 70 119,8 - 297,3 

зернобобові … 0,3 0,4 1,5 1 10,4 9,9 17,4 - 1740,0 

Культури олійні  5,1 0,1 1,1 4,7 42,9 157,8 117 171,9 3370,6 400,7 

у тому числі 
          

ріпак і кольза … … … … 32,6 84,9 39,9 88,7 - 272,1 

соя … … … … 9,9 66,3 63,7 56,3 - 568,7 

Буряк цукровий  

фабричний  
1148,8 487,1 265 262,6 295,8 247 390,5 481,4 41,9 162,7 

Картопля 159,3 5,8 4,7 4,1 4,4 2,8 2,4 1 0,6 22,7 

Культури овочеві  65,9 8 3,6 2,8 6 7,6 1,3 12,8 19,4 213,3 

Культури плодові та ягідні 4 1,8 0,9 0,2 1,3 2,9 1,5 1,6 40,0 123,1 

Сільськогосподарські 

тварини (у живій масі) 
113,6 47,6 26,7 27,6 61,9 97,6 78,4 90,1 79,3 145,6 

Молоко 572,4 172,2 79,6 73,3 63,9 70,9 70,3 79,1 13,8 123,8 

Яйця, млн.шт 111,2 53,7 6,7 43,6 0,7 ...
3
 – ...

3
 - - 
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Таблиця 2 

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства  сільськогосподарськими підприємствами, грн. за 1 т  
 

Продукція 

Рік 2017 р. до 

2000 р., у 

% 

2017 р. 

до 2010 

р., у % 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Культури зернові та 

зернобобові 
540,1 439,5 1137 2746,4 3382,2 3783,3 700,5 332,7 

у тому числі 
        

пшениця 554,9 445,7 1109,2 2785,2 3358,6 3827,9 689,8 345,1 

жито 513,1 362 917,6 2327,4 2960,4 2899,8 565,2 316,0 

ячмінь 480,2 494,6 1154,6 2539,5 2891,4 3436,1 715,6 297,6 

овес – 414,5 859,2 1936,6 2723,4 3098,2 - 360,6 

кукурудза на зерно – 443,8 1259,5 2635,1 3394,4 3560,6 - 282,7 

зернобобові – 604,2 1658,4 5381,4 6133,2 5476,3 - 330,2 

Культури олійні 637,7 1106,6 2841,2 7443,8 8935,7 9615 1507,8 338,4 

у тому числі 
        

ріпак і кольза … … 2979,9 7388,2 9352,1 10018,9 - 336,2 

соя … … 2381 7465,3 8775,7 9383,5 - 394,1 

Буряк цукровий фабричний 132,1 184,3 394 734,5 854,6 801,2 606,5 203,4 

Картопля 455 592,3 2491,4 2225,5 1960 3599,2 791,0 144,5 

Культури овочеві 952,2 564,2 1810 4444,3 3672,2 2314,3 243,0 127,9 

Культури плодові та ягідні 134,2 2388,8 7737,3 18450,3 17338,6 17694,3 13185,0 228,7 

Сільськогосподарські 

тварини (у живій масі) 
2208,1 7144,7 11376,2 22372,4 23389,6 28833 1305,8 253,5 

Молоко 556,5 1101,6 2788,5 4312,4 5365,9 6939,3 1247,0 248,9 

Яйця, за тис.шт 207,3 236,8 421,6 …
1
 – ...

1
 - - 
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Таблиця 3  

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у підприємствах 

Продукція 

Рік 2017 р. 

до  

1990 р., 

+/- 

2017 р. 

до  

2010 р., 

+/- 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Культури зернові та 

зернобобові 
232,8 111,2 86,9 –0,7 20,5 55 34,5 32,3 -200,5 11,8 

Буряк цукровий 

фабричний 
35,8 10,8 8,2 –0,7 24,5 6,6 21,7 7,7 -28,1 -16,8 

Картопля  49,5 30,9 15,8 –12,7 104,4 –15,1 –0,5 26,2 -23,3 -78,2 

Культури овочеві 

відкритого ґрунту 
4,9 57,9 13,9 32,1 32,5 55,2 33 16,7 11,8 -15,8 

Велика рогата худоба 

на м'ясо 
29,8 –31,9 –35,0 –20,2 –34,9 –9,4 –10,4 –0,2 - - 

Свині на м'ясо 12,5 –30,0 –49,8 6,8 –5,1 15,6 13,4 19,1 6,6 - 

Вівці на м'ясо –42,1 –55,0 –20,0 –22,2 14,4 –25,8 –46,8 –10,9 - - 

Птиця на м'ясо 9,4 –26,3 –57,5 60,4 18,4 –5,6 0,6 17,4 8 -1 

Молоко  40 –22,2 6,4 19 28,1 21,2 29 36 -4 7,9 

Яйця  37,5 83,7 –37,3 12,9 –39,1 …
2
 – …

2
 - - 

 

 



 

Таблиця 4 

Експорт товарів підприємствами Волинської області за країнами 

Країни 
Рік 

2017 р. до 

2000 р., у % 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Всього 147805 280876 434808 631694 611874 689288 466,3 

Австралія – – – – – 12 - 

Австрія 1114 1443 6291 12179 13273 14570 1307,9 

Азербайджан – 1490 1066 2458 3487 4439 - 

Албанія – – – 315 13 37 - 

Алжир – 1836 – 57 231 608 - 

Афганістан – – – 132 – – - 

Бангладеш 162 – 4313 760 2144 1276 787,7 

Бахрейн – – 36 0 110 1 - 

Бельгія 1254 2928 1317 3326 4109 12346 984,5 

Білорусь 2209 6547 17197 21681 32842 39237 1776,2 

Болгарія 119 802 245 157 418 345 289,9 

Боснія і Герцеговина – – 10 – 702 1070 - 

Бразилія 35 4 800 – 74 751 2145,7 

Велика Британія 477 1929 192 1326 650 591 123,9 

В’єтнам – 23 24 707 1180 1735 - 

Вірменія 100 1369 1439 745 942 1514 1514,0 

Гамбія – – – 20 66 171 - 

Гвінея – – – – 29 – - 

Гонконг – – – 124 98 912 - 

Греція – 20 22 111 602 3041 - 

Грузія 5 1211 1171 1801 3000 2490 49800,0 

Данія 2177 2562 719 779 853 1059 48,6 

Джибуті – – – 141 114 – - 

Екваторіальна Гвінея  – – – 18 – – - 

Естонія 100 5836 512 539 1295 1515 1515,0 

Ефіопія – – – 401 15 – - 

Єгипет – 397 264 4460 5498 3203 - 

Ємен 36 – – – 113 179 497,2 

Ізраїль 8 613 361 2480 676 2379 29737,5 

Індія 3526 315 102 5887 4179 2072 58,8 

Індонезія – 61 – 1356 3579 3408 - 

Ірак – – – 1252 1874 2787 - 

Іран, Ісламська 

Республіка 
– – 56 659 2018 1399 - 

Ірландія 22 199 – 11 202 56 254,5 

Іспанія 550 1105 761 3367 5010 6943 1262,4 

Італія 1864 13568 7265 10473 16117 15868 851,3 

Йорданія – 193 8 299 423 329 - 

Казахстан – 4071 19792 17976 11901 11936 - 

Камерун – – – – – 38 - 

Канада – 188 56 2 56 4 - 

Катар – – 36 391 11 8 - 

Кенія – – 75 329 – – - 

Киргизстан 36 134 860 1235 284 426 1183,3 

Китай 3844 487 1895 2338 2989 4834 125,8 

Кіпр – 2159 – 4 531 65 - 

Колумбія – – – – 2 7 - 

Корея, Республіка – – – 2465 919 1586 - 

Кот-Д’Івуар – – – – – 30 - 

Кувейт – – 98 154 36 999 - 

Латвія 4195 1937 2086 1616 1505 1119 26,7 

Литва 4372 5574 5029 9826 10120 13226 302,5 

Ліберія – – – – – 79 - 

Ліван 24 – – 598 1175 2436 10150,0 

Лівія – 859 – – 732 685 - 

Ліхтенштейн – – – 1951 – – - 
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продовж. табл. 4. 
Люксембург – – – 2 – 264 - 

Мавританія – 141 – – – 68 - 

Малайзія – 16 – 1104 920 669 - 

Мальдіви – – – – 104 – - 

Марокко 71 1262 – 1309 1909 2166 3050,7 

Мексика – 955 – 59 69 14 - 

Молдова, Республіка 216 12619 5515 9866 7435 10154 4700,9 

Монголія – 957 89 223 346 880 - 

М’янма – – – 106 183 33 - 

Непал – – – – 7 – - 

Нігерія – – – – 162 242 - 

Нідерланди 10756 7552 1941 18865 32119 73081 679,4 

Німеччина 31700 41669 131784 220845 223781 217590 686,4 

Нова Зеландія – – – – – 22 - 

Норвегія – 164 38 5 7 9 - 

Об’єднані Арабські 
Емірати 

49 – 419 1502 3238 3518 7179,6 

Оман – – 44 143 1490 229 - 

Пакистан – – 5 1144 1049 689 - 

Палестина – – – – 117 – - 

Панама – – – 5 – – - 

Перу 18 – – – – – - 

Південна Африка – – 2 – – 692 - 

Польща 19213 28581 44290 131707 128328 133881 696,8 

Португалія – – 30 2996 1170 890 - 

Республіка Македонія 
(Колишня Югославська 
Республіка) 

14 93 46 45 134 148 1057,1 

Російська Федерація 34981 72988 104895 70947 18825 22989 65,7 

Румунія  84 4377 1791 7728 8993 8760 10428,6 

Саудівська Аравія – 7543 319 1741 628 1514 - 

Сербія – – 418 1295 2912 2618 - 

Сингапур – 16 38 – 52 – - 

Сирійська Арабська 
Республіка 

4 2914 259 – – – - 

Словаччина 3125 5665 9762 11949 11096 9227 295,3 

Словенія 31 70 239 331 232 548 1767,7 

Сомалі – – – – 116 – - 

Судан – – – 81 53 98 - 

США 5219 13 957 75 35 82 1,6 

Таджикистан – – 233 143 74 – - 

Таїланд – – – 1796 2643 535 - 

Тайвань, Провінція 
Китаю 

– – – 14 – – - 

Того – – – 21 – – - 

Туніс 269 829 – 3024 11 1066 396,3 

Туреччина 81 13057 1538 4939 9248 10168 12553,1 

Туркменістан – 412 266 24 38 51 - 

Угорщина 1397 1034 43370 10160 4844 6487 464,4 

Узбекистан 15 152 281 1284 254 476 3173,3 

Філіппіни – – – 1109 448 1184 - 

Фінляндія 488 132 113 121 114 137 28,1 

Франція 8440 7655 6217 5709 8030 7566 89,6 

Хорватія 1607 327 158 40 56 550 34,2 

Чехія 3022 2439 2307 1662 2200 5502 182,1 

Чилі – – 2 – – – - 

Чорногорія  – 451 – – 706 127 - 

Швейцарія 112 3943 665 612 583 499 445,5 

Швеція 37 654 2677 49 33 0 0,0 

Шри-Ланка – – – – – 38 - 

Японія 627 2336 2 8 885 6 1,0 
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Таблиця 5 

Імпорт товарів підприємствами Волинської області за країнами 

Країни 
Рік 2017 р. до  

2000 р., у % 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Всього 447074 666151 571524 622093 1131494 1335421 298,7 

Австралія – 36 54 14 7 12 - 

Австрія 568 3343 2907 4943 6189 4111 723,8 

Азербайджан 8354 39 16 439 8475 2 0,0 

Албанія – – – 234 81 60 - 

Ангілья 24 – – – – – - 

Аргентина 17 – 61 5 15 3 17,6 

Бангладеш 17 – – 32 47 – - 

Бельгія 1683 6277 12592 10284 8042 11445 680,0 

Білорусь 138156 80134 38242 21052 253104 282542 204,5 

Болгарія 11 1582 722 10238 12890 9443 85845,5 

Болівія – – – – – 3 - 

Боснія і Герцеговина – – – 4 9 18 - 

Ботсвана – – – 22 – 2 - 

Бразилія – 73 35810 792 223 1034 - 

Велика Британія 3620 3286 3174 5059 8035 10594 292,7 

В’єтнам 28 15 48 199 269 35 125,0 

Віргінські Острови 
(Брит.) 

– – 146 – – – - 

Віргінські Острови 
(США) 

– – – – – 1 - 

Вірменія 214 – 5 39 15 10 4,7 

Гаїті – – 6 – – – - 

Гана – – – – – 3 - 

Гватемала – – – 15 – 
 

- 

Гібралтар – – 30 – 8 9 - 

Гондурас – – 3 – – – - 

Гонконг 80 2 217 17 3 25 31,3 

Гренада – – – – 1 – - 

Греція 3 2 – 4605 70749 34000 1133333,3 

Грузія 21 68 47 – 29 60 285,7 

Данія 1490 4454 2205 3286 3826 5675 380,9 

Домініка – – – 1 – – - 

Домініканська 
Республіка 

– – – 2 – 0 - 

Еквадор  – 8 – 415 77 – - 

Естонія 207 412 317 518 687 632 305,3 

Єгипет 15 87 74 140 269 212 1413,3 

Зімбабве – – 3 – 6 – - 

Ізраїль 2 74 101 748 29044 9879 493950,0 

Індія 121 929 1451 4694 5360 5947 4914,9 

Індонезія – 21 711 228 286 190 - 

Іран, Ісламська 
Республіка 

42 – – 127 – – - 

Ірландія 3 53 60 51 8 127 4233,3 

Ісландія – – 391 120 339 128 - 

Іспанія 1043 2979 2074 3485 2883 5245 502,9 

Італія 7831 14660 10364 10867 10804 27497 351,1 

Йорданія – – – – 25 – - 

Казахстан 1257 14 118 3 3 1042 82,9 

Камбоджа 9 – – – – – - 

Канада 2 23 260 149 776 389 19450,0 

Катар – – – 70 – – - 

Китай 1547 10235 9140 11073 14716 19045 1231,1 

Колумбія – 24 – 99 20 13 - 

Конго – – – – – 8 - 

Корейська Народно-
Демократична 
Республіка 

13 5 3 4 0 2 15,4 
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продовж. табл. 5. 
Корея, Республіка 226 12333 642 536 717 683 302,2 

Коста-Рика – – 13 20 29 7 - 

Кот-Д’Івуар – – – – – 29 - 

Латвія 1450 191 4091 1044 1758 13087 902,6 

Литва 33824 23691 5888 2554 103976 133943 396,0 

Ліван – – – 19 – – - 

Ліхтенштейн – 11 – 3 – 0 - 

Люксембург – 39 8 125 27 4 - 

Мадагаскар – – – – – 27 - 

Малайзія 144 142 141 85 1450 1999 1388,2 

Марокко – – 1 879 1005 895 - 

Мексика – 2 7 379 630 524 - 

Молдова,  Республіка 45 194 217 303 537 345 766,7 

Нігерія – – – 2 – – - 

Нідерланди 493 4242 8337 17039 16449 24191 4906,9 

Німеччина 8643 24640 99605 161635 109032 135944 1572,9 

Нова Зеландія – – – 0 – 20 - 

Норвегія 129 125 308 279 124 762 590,7 

Об’єднані Арабські 
Емірати 

– 1 186 144 437 879 - 

Оман – – – 143 – – - 

Пакистан – – 59 41 174 749 - 

Панама 2 – 856 1 3 – - 

Перу – – 2 – 0 – - 

Південна Африка – 1 45 73 40 27 - 

Польща 13257 63239 132880 73695 96211 127588 962,4 

Португалія – 171 131 833 191 463 - 

Республіка Македонія 
(Колишня Югославська 
Республіка) 

– – – 12 23 7 - 

Російська Федерація 116372 356736 30821 24893 112902 172549 148,3 

Румунія 1496 101 4687 4268 1920 7203 481,5 

Сан-Марино – – – – 369 507 - 

Саудівська Аравія – – 36 1017 785 318 - 

Сербія – – 87 217 542 974 - 

Сингапур 3 10 159 284 759 365 12166,7 

Сирійська Арабська 
Республіка 

– – – – 0 12 - 

Словаччина 3388 5963 11511 14872 19936 20439 603,3 

Словенія 180 238 448 2594 2351 2216 1231,1 

США 25392 1677 4621 7090 8108 10890 42,9 

Сьєрра–Леоне – – – 1 0 3 - 

Таджикистан 282 1877 – – – – - 

Таїланд 57 150 486 1612 348 331 580,7 

Тайвань, Провінція 
Китаю 

770 550 3204 709 758 753 97,8 

Туніс – – 442 1190 1217 1369 - 

Туреччина 186 1322 2061 2226 3123 8452 4544,1 

Туркменістан – – – – 1142 – - 

Угорщина 549 2730 107566 158013 168423 186043 33887,6 

Узбекистан 4 – 4 29 36 43 1075,0 

Уругвай – – 91 – 1 5 - 

Фарерські Острови – – 54 61 48 – - 

Філіппіни – 74 – 4 34 9 - 

Фінляндія 765 1087 280 1053 498 669 87,5 

Франція 4628 5434 12642 29895 21831 30688 663,1 

Хорватія 15 54 4 41 17 63 420,0 

Чехія 1556 5410 11794 10612 8264 7376 474,0 

Чилі – – 9 2 1 1 - 

Чорногорія 120 2 – – – 1 0,8 

Швейцарія 65749 1291 1947 1686 2538 3661 5,6 

Швеція 732 1413 2627 2925 2965 6903 943,0 

Шри-Ланка – – – 22 78 80 - 

Японія 239 22175 1092 2860 2367 1881 787,0 
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