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 Зовнішня торгівля - торгівля якої-небудь країни з іншими 

країнами, що складається з оплачуваного ввозу (імпорту) і 

оплачуваного вивозу (експорту) товарів.  

 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО 

РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 



СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 



Збільшення обсягів експорту за товарною групою 

продукція АПК та харчової промисловості 

становило 3,5 млрд дол. (+19,0%), у тому числі: 

 зернових культур – на 2,4 млрд дол. (+33,1%); 

 насіння і плодів олійних культур – на 609,1 млн дол. (+31,2%); 

 залишків і відходів харчової промисловості – на 262,1 млн дол. (+21,4%); 

 жирів та олій тваринного або рослинного походження – на                           

236,2 млн дол. (+5,3%); 

 м’яса і субпродуктів харчових – на 65,9 млн дол. (+10,2%); 

 тютюну – на 38,9 млн дол. (+9,8%); 

 їстівних плодів і горіхів, цитрусових – на 31,6 млн дол. (+13,8%); 

 продукції борошномельно-круп’яної промисловості – на 26,3 млн дол. 

(+15,0%); 

 продуктів переробки овочів, плодів – на 19,6 млн дол. (+11,4%); 

 інших продуктів рослинного походження – на 18,5 млн дол. (+55,0%). 

 



Збільшення імпортних надходжень у 2019 році за 

товарною групою продукція АПК та харчової 

промисловості становило 679,4 млн дол. (+13,4%), у 

тому числі: 

 їстівних плодів і горіхів, цитрусових – на 146,0 млн 

дол. (+27,7%); 

 овочів, коренеплодів – на 106,1 млн дол. (+99,9%); 

 риби і ракоподібних – на 94,9 млн дол. (+17,3%); 

 тютюну – на 75,4 млн дол.(+17,9%); 

 молока і молочних продуктів, яєць, меду – на 63,0 

млн дол. (+59,2%); 

 продуктів із зернових культур – на 47,1 млн дол. 

(+30,7%); 

 алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту – на 

43,3 млн дол.( +8,8%). 

 



 

ТОП-5 КРАЇН, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ІМПОРТУВАЛИ 

УКРАЇНСЬКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ У 

2019 РОЦІ 

 



ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ 

ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ, МЛРД ДОЛ. США 

 



 

ЧАСТКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ АПК У 

ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ 

  

 



ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ АГРОПРОДУКЦІЇ У 

СІЧНІ – БЕРЕЗНІ      2019 РОКУ 

 



НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

ГРУПИ ТОВАРІВ 

  

 Концентрувати всі зусилля на побудові обізнаності про 

унікальну пропозицію. 

 Проводити постійний моніторинг пропозицій 

конкурентів.  

 Знижувати вплив цінової конкуренції на продажу.  

 Підвищувати рівень знання про товар. 

 Проводити постійний моніторинг появи нових компаній.  

 Проведення акцій, спрямованих на тривалість контакту 

споживача з компанією.  

 Підвищувати рівень знання про товар. 
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