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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ
Г.М. Запша
Одеський державний агарний університет, м. Одеса
Анотація. Обґрунтовано положення, що перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері слід відносити до числа пріоритетних
науково прикладних завдань в умовах посилення глобалізаційних та поглиблення
інтеграційних світогосподарських процесів. Досліджено тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в агропродовольчій сфері за період з 2005 по 2012 роки. Проаналізовано структуру експорту та імпорту в розрізі окремих товарних груп та
асортиментних позицій сільськогосподарських та продовольчих товарів.
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структури зовнішньоторговельного обороту.
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Вступ. Актуальність науково прикладного опрацювання проблем розвитку
зовнішньої торгівлі України ……………………….
Аналіз останніх досліджень свідчить, що теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку зовнішньої торгівлі України агропродовольчими товарами знайшли відображення в численних ………………………………...
Метою дослідження є ………………………………
Результати досліджень. Визнаючи об’єктивний характер процесів глобалізації міжнародних відносин та зростання відкритості економіки ………………
Висновки та перспективи подальших досліджень –ресурсів. обов’язково вказати
напрям подальших досліджень ……….. Нарощування та реалізація експортного
потенціалу аграрного сектору економіки України потребує проведення подальших

науково прикладних досліджень, спрямованих на розробку комплексу заходів з:
удосконалення державної зовнішньоекономічної політики в частині раціоналізації
товарної структури агропродовольчого товарообороту, створення ефективних організаційно-правових та політичних механізмів просування вітчизняної сільськогосподарської та продовольчої продукції на зовнішній ринок; розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розвитку транскордонного та інших
форм міжнародного співробітництва в аграрній сфері; використання сучасних
інструментів менеджменту та маркетингу в практиці зовнішньоекономічної діяльності аграрних суб’єктів господарювання.
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АННОТАЦИЯ
Запша Г.Н. Развитие внешней торговли Украины в агропродовольственной сфере
Обосновано положение, что перспективы развития внешнеэкономической
деятельности в аграрной сфере следует относить к числу приоритетных научно
прикладных задач в условиях усиления глобализационных и углубления интеграционных мирохозяйственных процессов. Исследованы тенденции развития внешней
торговли Украины в агропродовольственной сфере за период с 2005 по 2012 годы.
Проанализирована структура экспорта, импорта в разрезе отдельных товарных

групп и ассортиментных позиций сельскохозяйственных и продовольственных
товаров. Обоснована необходимость разработки системных мер по рационализации структуры внешнеторгового оборота.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт; импорт; сальдо внешнеторгового оборота; сельскохозяйственные и продовольственные товары.
SUMMARY
Zapsha G.N The development of Ukrainian foreign trade in the agrarian field
It’s justified that the prospects of the development of foreign economic activity in
the agricultural sector should be allocated to priority scientific applications in the context
of increasing globalization and the deepening global economic integration processes. The
tendencies of the development of Ukraine's foreign trade in agri-food sector over the
period from 2005 to 2012 were studied. The structure of exports and imports in the
context of individual product groups and SKUs of food and agricultural products was
analyzed. The necessity of developing systemic measures to rationalize the structure of
foreign trade was reinforced.
Keywords: foreign trade, exports, imports, trade balance, agricultural and food
products.

