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ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
В статті розглянуто основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств
агропромислового комплексу. Особливу увагу приділено впливу ряду негативних
явищ на ефективність функціонування вітчизняних аграрних підприємств та запропоновано можливі шляхи виходу з кризи і підвищення конкурентоздатності української продукції на світовому ринку.
В статье рассмотрено основные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Особенное внимание уделено влиянию
ряда отрицательных явлений на эффективность функционирования отечественных
аграрных предприятий и предложено возможные пути выхода с кризиса и повышения конкурентоспособности украинской продукции на мировом рынке.
The basic aspects of foreign economic activity of enterprises of agro-industrial complex
are considered in the article. The special attention is spared influence of row of the subzero phenomena on efficiency of functioning of domestic agrarian enterprises and the
possible ways of output are offered from a crisis and increase of competitiveness of the
Ukrainian products in the world market.

Постановка проблеми. На сьогодні в умовах активного розвитку
ринкових відносин, посилення глобалізації та диверсифікації міжнародних
ринків альтернативним варіантом завоювання Україною конкурентоспроможного місця на світовій арені є удосконалення зовнішньоекономічної
діяльності підприємств агропромислового комплексу. Це можливо завдяки
надзвичайно сприятливим природним умовам та умовам економічного середовища для розвитку сільського господарства.
Агропромисловий комплекс – це не лише сукупність взаємопов’язаних
підприємств, що займаються вирощуванням, зберіганням, заготівлею, транспортуванням, переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції, а й
сукупність обслуговуючих та допоміжних підприємств та організацій.
На сьогодні проблеми пошуку науково обґрунтованих механізмів
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу, підвищення конкурентоздатності вітчизняної аграрної
продукції, дослідження нових шляхів виходу українських підприємств на
зовнішній ринок, захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції є досить актуальними.
Результати досліджень. Агропромисловий комплекс – це сукупність виробничо-взаємопов’язаних підприємств та обслуговуючих організацій, що функціонують та розвиваються на основі агропромислової
інтеграції та відіграють важливу роль у більшості країн світу. Оскільки са145

ме вони виконують важливу суспільну функцію – забезпечення населення
продуктами харчування, більшість з яких відносяться до товарів широкого
споживання. Й від забезпечення якими в потрібній кількості та високій
якості залежить фізичне здоров’я населення, що досить важливо для збереження і покращення його генофонду.
Серед факторів, що впливають на розвиток АПК в Україні, можна
виділити: система господарювання, характер виробничих відносин, рівень
соціально-економічного розвитку країни, природні ресурси та структура
земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів підприємств
АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, транспортно-географічні умови. Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить
раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого
попиту населення, участь у міжнародному поділі праці, збереження навколишнього середовища тощо [4].
Зважаючи на значний потенціал країни в цій сфері, існує ряд проблем, що гальмують її розвиток, серед яких: проблема конкурентоздатності
вітчизняної продукції АПК на міжнародних ринках, проблема захисту
внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції, проблема регулювання структури експорту-імпорту аграрної продукції тощо.
Основною ж проблемою розвитку зовнішньоекономічної діяльності
аграрних підприємств є недостатня конкурентоздатність їхньої продукції
на зовнішньому ринку.
Прагнучи підвищити показники конкурентоспроможності, українським
виробникам необхідно приділити особливу увагу якості своєї продукції та
ефективності її виробництва. Слід пам’ятати, що зовнішній ринок розвивається дуже швидко та має постійно зростаючий рівень конкуренції, тому
вітчизняним підприємствам з метою завоювання своєї ніші закордоном потрібно активно та безперервно нарощувати свою конкурентоспроможність.
Зовнішньоекономічна діяльність є важливою частиною господарської
діяльності всіх учасників ринкових відносин. У нових економічних умовах
господарювання підприємства агропромислового комплексу нарешті отримали право самостійного здійснення експортно-імпортних операцій. Проте з
отриманням можливості експорту аграрної продукції за кордон українські
виробники стикнулися з іншою проблемою – розробкою механізмів адаптації, які б сприяли достатній гнучкості в поведінці суб’єктів господарювання
на зовнішньому ринку та прийнятті ними ефективних управлінських рішень.
Крім того, існують й інші негативні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних суб’єктів АПК.
На зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів агропромислового
комплексу впливає ряд негативних явищ, таких як:
– низька ефективність функціонування чи навіть занепад цієї галузі
порівняно з іншими країнами;
– невідповідність структури українського експорту попиту інших країн
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на продукцію агропромислового комплексу;
– недотримання переважною більшістю підприємств міжнародних вимог виробництва аграрної продукції;
– низька якість продукції внаслідок того, що її виробляють переважно
дрібні приватні підприємства, що, в свою чергу, обмежені в свої фінансових та
інформаційних ресурсах [5].
Щоб позбутися негативного впливу цих явищ, необхідно розробити заходи поліпшення державного регулювання аграрної сфери. Головною метою
державної політики в сфері АПК є розбудова стабільного, експортоорієнтованого та конкурентоспроможного на зовнішніх ринках сектора економіки і створення для цього відповідних організаційно-економічних умов.
Одним із першочергових завдань даної політики є формування ефективного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
агропромисловому комплексі.
Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному середовищі пов’язані насамперед з особливістю галузі, як соціальноекономічного та природно-біологічного комплексу, основною метою якого
є не лише виробництво сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, а й виготовлення засобів виробництва такої продукції, хімічних добрив, комбікормів.
Для ефективного функціонування аграрних підприємств в Україні та
підвищення конкурентоспроможності їх продукції в умовах реалізації нової
державної політики в сфері розвитку АПК необхідно приділити важливу увагу
розбудові такої інфраструктури, що була б економічно привабливою для залучення іноземних інвестицій та значних приватних капіталовкладень.
Таким чином, доцільно сприяти розвитку ряду неурядових організацій, що мають змогу поряд з державою, виконувати функції надання
комплексу послуг малим сільськогосподарським підприємствам у вигляді
надання кредитів, виробничо-технічної допомоги, кооперування сільськогосподарської техніки та іншого інвентарю тощо.
Реальними шляхами розширення експортно-імпортних операцій є
широкомасштабне будівництво найсучасніших, модернізованих авто-, авіата залізничних шляхів, ліній зв’язку та електропередач, сучасної системи
телекомунікацій.
Для створення сучасного конкурентоздатного сільськогосподарського виробництва в Україні доцільно створити хоча б в кількох регіонах країни аграрні технополіси, що дозволили б децентралізувати аграрний науково-технічний потенціал, об’єднали підприємства агропромислового комплексу різних форм власності та науково-дослідні інститути з метою ефективного співробітництва.
Можливими шляхами підвищення конкурентоздатності українських аграрних підприємств є:
– відповідність вітчизняних стандартів на продукцію агропромислового
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комплексу вимогам стандартів Європейського Союзу, куди прагне вступити
Україна на сьогодні;
– налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку;
– поліпшення взаємозв’язків українських аграрних підприємств;
– налагодження співпраці підприємств агропромислового комплексу з
науко-дослідними установами;
– покращення репутації України на міжнародному ринку як виробника
екологічно чистої і безпечної продукції;
– організація міжнародних виставок, ярмарок, конференцій на території
нашої країні та сприяння участі вітчизняних суб’єктів господарювання у таких
заходах закордоном тощо.
Світове співтовариство визнає українські підприємства агропромислового комплексу такими, що мають реальні перспективи завоювання значного
сегменту міжнародного ринку аграрної продукції. Саме тому український уряд
сьогодні повинен розробити таку державну політику розвитку АПК, такі економіко-правові, фінансові, адміністративні заходи, які реально забезпечили б
ефективні структурні перетворення агропромислового виробництва з
урахуванням як національних, так і міжнародних аспектів.
Дуже важливо створити необхідні умови для захисту вітчизняних аграрних підприємств та максимально можливого підвищення конкурентних переваг української продукції АПК на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Стабілізація виробничо-фінансового стану агропромислового комплексу України на ринках СНД, ЄС та інших країн безпосередньо залежить
від швидкості й спрямованості структурної перебудови експортноімпортного потенціалу вітчизняних підприємств з стратегічною визначеністю на вивезення конкурентоздатної продукції на ці ринки. Стимулювання розвитку експортного потенціалу галузі можливе лише на засадах сучасних структурно-трансформаційних перетворень у сільському господарстві з метою стабілізації та нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності потребує
дотримання насамперед національних інтересів. Домогтися широкого застосування протекціоністських заходів щодо імпорту товарів і обмеження
конкуренції з боку зарубіжних фірм та інших партнерів на внутрішньому
ринку можна лише за умови становлення власного виробництва та відповідного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [1].
Дуже важливо об’єднати зусилля як окремих суб’єктів агропромислового комплексу, так і державних органів управління, лише так Україна матиме змогу завоювання достойного місця на зовнішньому аграрному ринку.
Висновки. На сьогодні одним з найважливіших завдань реформування національної економіки є трансформація агропромислового комплексу та підвищення його конкурентоспроможності на світових ринках.
Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки
України неможливе без здійснення відповідних економічних реформ та
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включення країни в світові інтеграційні процеси. Особлива роль при
вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній діяльності та
вдосконаленню механізмів її регулювання.
Ключовою проблемою удосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних суб’єктів агропромислового комплексу є низька конкурентоздатність їхньої продукції на зовнішньому ринку.
Значною мірою перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності
українських підприємств такі чинники, як: низький рівень розвитку вітчизняної
фінансово-кредитної системи, нерозвиненість інфраструктури АПК, недостатня
гармонізація українських стандартів якості з міжнародними, недостатність державного цільового фінансування науково-прикладних розробок.
З урахуванням існуючих проблем видається доцільною реалізація заходів за такими основними напрямами, як: гармонізація вітчизняних стандартів
на сільськогосподарську продукцію згідно стандартів ЄС, налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку, посилення кооперації аграрних підприємств різних форм власності, налагодження співпраці між виробниками
сільськогосподарської продукції та дослідними установами тощо.
Лише таким чином підприємства агропромислового комплексу
України зможуть зайняти конкурентоспроможне місце на світовому ринку
аграрної продукції та міцно закріпити свої позиції.
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