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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Глобальні зміни у розвитку світової еконо�
міки тісно пов'язані з динамічним зростанням
попиту в багатьох країнах світу на високоякіс�
ну натуральну продукцію органічного агрови�
робництва. Світова та внутрішня кризи, які пе�
реживає Україна, не тільки не зменшили акту�
альність теоретичних та практичних проблем,
пов'язаних з європейською інтеграцією, але,
навпаки, стимулювали увагу дослідників до
організаційних, економічних і правових про�
блем удосконалення механізму розвитку націо�
нальної економіки в умовах інтеграційних про�
цесів. На сьогодні стан господарства України
можна охарактеризувати як складний, недо�
статньо конкретизованим є місце і роль націо�
нальної економіки в системі світового госпо�
дарства, незважаючи на активний європейсь�
кий вектор.

В умовах кризової ситуації в системі євро�
пейської й світової безпеки, а також кризи євро
простору, дослідження механізмів розвитку
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саме національної економіки в сучасних реа�
ліях інтеграційних процесів є вкрай актуальни�
ми. Одним з таких сучасних механізмів є функ�
ціонування зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Ук�
раїною та ЄС. Науковий інтерес викликають
сучасний стан національного господарства
та його "реакція" на відкриття ринків ЄС для
українських товарів, а також перспективи по�
дальшої інтеграції.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальними дослідженнями про�
блем розвитку національної економіки під
впливом інтеграції та глобалізації є праці бага�
тьох науковців як зарубіжних, так і вітчизняних.
Варто виділити дослідження Дж. Стігліца,
Дж. Сороса, Дж. Сакса, У. Бека, О. Білоруса,
В. Гейця, М. Делягіна, С. Єрохіна, В. Інозем�
цева, Я. Жаліло, Л. Масловської, Б. Одягай�
ла, С. Сонько, І. Сторонянської, Л. Федулової,
А. Філіпенка, Ю. Шишкова, Ю. Яковця та ба�
гатьох ін., де значну увагу приділено питанням
сучасних інтеграційних процесів, економічним
детермінантам її розвитку в інтеграційних умо�



42
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2016
вах, досліджено вплив процесів глобалізації та
інтеграції на господарські системи, зовнішню
торгівлю, цілісність й розвиток національної
економіки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Недивлячись на значну кількість опрацьо�
ваних наукових питань, присвячених аналізу
національної економіки, внутрішньо� та зовні�
шньоекономічній діяльності України, багато
аспектів розвитку і до нині залишились недо�
статньо дослідженими та невирішеними навіть
в теоретичному плані. Особливо відчутною є
нестача комплексних економічних розробок
направлених на проблеми та перспективи роз�
витку нашої країни в умовах інтеграції до Євро�
пейського Союзу, дослідження тенденцій і
наслідків поєднання національних та інтерна�
ціональних інтересів. Так, потребують більш
глибшої теоретичної розробки питання торго�
вельно�економічного співробітництва України
та Європи, науковий інтерес становлять резуль�
тати відкриття європейського ринку для Украї�
ни і перспективи повноцінного функціонуван�
ня ЗВТ з ЄС.

Зазначені обставини дозволяють окресли�
ти мету даної роботи: наукове обгрунтування
торговельно�економічного співробітництва
України та Європи й аналіз функціонування по�
глибленої ЗВТ з ЄС, а також виконання голов�
ного завдання: окреслити реалії та подальші
перспективи повноцінного функціонування
зони вільної торгівлі з огляду на сучасні тен�
денції розвитку економіки України та Європи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтеграція економіки України потребує по�

дальшого удосконалення системи регулювання
аграрного сектору, який повинен забезпечува�
ти безперервність процесу відтворення продук�
тивності сільського господарства, стабільність
сільськогосподарського виробництва та доходів
сільгоспвиробників, а також сприяти забезпе�
ченню продовольчої безпеки держави.

 Вагомим кроком Європи в бік нашої держа�
ви стало одностороннє відкриття європейсько�
го ринку для України через отримання торго�
вельних преференційних заходів з боку Євро�
пейського союзу з огляду на політику дивер�
сифікації ринків і стимулювання постачання
продукції українського виробництва в країни�
члени ЄС. Європейським Союзом було введе�
но преференції заради стимулювання українсь�
кої економіки, згідно з якими ЄС не стягувати�
ме мита з українського експорту, в той час як

європейські товари експортувалися в Україну
за старими митами.

Одностороннє відкриття ринків ЄС, що по�
чало функціонувати з травня 2014 р., зумовило
скасування (або зменшення) тарифів з експор�
ту промислових товарів та сільськогосподарсь�
кої продукції України. Завдяки отриманим
можливостям односторонньої вільної торгівлі
український бізнес спромігся збільшити екс�
порт до ЄС на 25% у доларовому еквіваленті.
Сільське господарство та промисловість із пе�
реробки сільгосппродукції України отримали
найбільше зиску від впровадження асиметрич�
них преференцій з боку ЄС, які подовжено для
України до 31 грудня 2015 року [9].

Впровадження поглибленої ЗВТ з ЄС впли�
ває, в першу чергу, на стан бюджетних надход�
жень, політику квот, а також на реформуван�
ня та модернізацію вітчизняних підприємств,
які мають використати період відтермінування
для підвищення своєї конкурентоспромож�
ності.

Підписання частини угоди про асоціацію
(УА) з ЄС стало першим кроком до повноправ�
ного членства України в ЄС. Крім того, підпи�
сана частина УА стосується найбільш важли�
вих аспектів, насамперед співпраці у сфері без�
пеки та оборони [1]. У 2014 р. Європарламент
підтримав пропозицію щодо зниження митних
зборів для українського імпорту.

Зрештою, одностороннє відкриття ринків
запрацювало у травні 2014 р. та скасувало 94,7%
тарифів ЄС, що стягувалися з імпорту промис�
лових товарів із України [3]. Також зменшили�
ся тарифи на решту промислових товарів.
Окрім того, заходом передбачено скасування
тарифів на понад 80% експорту української
сільськогосподарської продукції [4]. Водночас
ЄС обмежує кількість "чутливої" продукції —
зокрема, зернових, свинини, яловичини, куря�
тини та обробленої харчової продукції, — які
можуть імпортуватися з нульовою ставкою
мита, щоб не завдавати шкоди інтересам вироб�
ників цієї продукції з ЄС.

Торговельні "преференційні" заходи з боку
ЄС не зобов'язують Україну симетрично ска�
совувати свої власні митні збори на імпорт з ЄС.
Однак вони не передбачають їхнє підняття.
Крім того, імпорт з України повинен відпові�
дати правилам ЄС щодо маркування походжен�
ня товару. У такий спосіб українська влада по�
винна буде гарантувати, що товари з інших
країн, замасковані під українські, не потрап�
лять до ЄС через територію України [1].

Застосування одностороннього торговель�
ного заходу мало тривати до листопада 2014 р.,
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або до набуття чинності УА (разом із глибокою
і всеосяжною ЗВТ та двосторонньою лібералі�
зацію торгівлі). Наразі доступні помісячні дані
першого півріччя 2014 року. В цей період ще не
було повномасштабних військових дій на Дон�
басі. Таким чином, лише за два перших місяці
дії односторонньої вільної торгівлі, не маючи
довгострокових контрактів з європейськими
партнерами і не підготувавшись як слід до но�
вих можливостей, український бізнес зміг на�
ростити експорт до ЄС на 25% у доларовому
еквіваленті [5], як видно з таблиці 1.

Це означає, що в гривнях експорт до ЄС
виріс приблизно вдвічі порівняно з 2013 р. При
цьому дуже важливим є зростання експорту в
ЄС до лібералізації митного режиму (тобто у
травні та червні 2014 р.) в порівнянні з експор�
том січні — квітні 2014 р., тобто в період, коли
європейські мита ще діяли. Отже, односторонні
торговельні преференції мають реальний пози�
тивний вплив на економіку України. Зовнішня
торгівля України з країнами ЄС за досліджу�
ваний період представлена на рисунку 1.

У 2011—2013 роках найбільший обсяг
торгівлі українськими товарами припадав на
країни СНД — 36 % щорічно. Наступними тор�

гівельними партнерами були
країни ЄС — 31 % та Азії —
23 %.

У 2014 році товарообіг Ук�
раїни перерозподілився. Пер�
ше місце посіли країни Євро�
союзу — 35,5%, На другому
місці з 29% — країни СНД.
Частка країн Азії — 24%.

У 2014 р. Євросоюз став головним торго�
вельним партнером України. Обсяг торгівлі то�
варами та послугами між Україною та ЄС
склався в обсязі 44 297,4 млн дол. США або
35,8% від загального обсягу торгівлі України.
Експорт товарів та послуг до країн ЄС за зга�
даний період становить 20 302,1 млн дол. США
або 31,8% від загального обсягу експорту то�
варів та послуг України. В свою чергу, обсяг
імпорту з країн ЄС сформувався у обсязі 23
995,3 млн дол. США або 40,0% від загального
обсягу імпорту в Україну [10].

У двосторонній торгівлі між Україною та
Євросоюзом залишається негативне сальдо,
яке зменшилось у порівнянні з 2013 роком на 7
117,4 млн дол. США та становило 3 693,2 млн
дол. США (табл. 2).

З боку держав�членів ЄС основними торго�
вельними партнерами країни у 2014 р. стали
ФРН (17,9%), Польща (13,5%), Італія (9,3%),
Угорщина (7,0%), Великобританія (5,8%),
Нідерланди (5,1%). Основна частка українсько�
го експорту припадала на Польщу (13,6%), Іта�
лію (12,7%), ФРН (10,2%), Угорщину (7,7%),
Нідерланди (6,8%), Великобританію (5,9%).
Поряд з цим, найбільше товарів і послуг імпор�

  ,  .  , % 
V-VI 2013 . V-VI 2014 . I-IV 2013 . I-IV 2014 .

 2561 1969 5002 3737 -23,1
 310 304 695 498 -1,9

 346 214 757 310 -38,2
  2348 2935 5960 6522 25,0

Таблиця 1. Обсяги експорту з України до ЄС
та країн Митного союзу

Джерело: побудовано за даними [8].

Рис. 1. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС товарами та послугами в 2011—2014 роках
(млрд дол.)

Джерело: побудовано автором за даними ДСС України (http://www.ukrstat.gov.ua).
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товано з Німеччини (24,3%),
Польщі (13,4%), Італії (6,5%),
Угорщини (6,4%), Франції (5,8%)
та Великобританії (5,7%) [10].

Євросоюз є єдиним міжнарод�
ним торговельним партнером Ук�
раїни, де у минулому році зафік�
совані позитивні тенденції зрос�
тання експорту. Поряд з цим, в
усіх інших сегментах, як за тор�
говельними потоками, так і за
географічним виміром, спостері�
гаються від'ємні показники.

У той же час, некоректно го�
ворити, що позитивні зміни у
торгівлі з ЄС відбулися виключно через скасу�
вання мит. Можна стверджувати, що девальва�
ція гривні (що суттєво підвищує конкурентоз�
датність української продукції), ефект російсь�
ких торгових обмежень та відновлення євро�
пейської бізнес�активності в країнах також по�
зитивно вплинули на зміни у торгівлі з ЄС. Ди�
наміка зростання експорту з України до ЄС не
є однорідною. Так, найбільш відчутно в 2014 р.
скоротився експорт з України до Ірландії, Хор�
ватії, Португалії, Естонії та Словаччини. Деякі
європейські країни зменшили закупівлю украї�
нських товарів. Однак якщо порівнювати із зро�
станням торгівлі з іншими державами, то це
падіння здаватиметься незначним. Найбільше
зріс експорт до Латвії, Бельгії, Великої Бри�
танії, Литви та Нідерландів. Причому латвійсь�
кий імпорт з України показав неймовірну ди�
наміку — зріс більше ніж удвічі.

Загалом зазначимо, що з боку держав�чле�
нів ЄС основними торговельними партнерами
України у 2013, 2014 та на початку 2015 р. у
торгівлі товарами стали: ФРН (18,3%), Польща
(15,0%), Італія (10,4%), Угорщина (7,8%), Нідер�
ланди (4,9%), Франція (4,7%), Іспанія (4,7%) [10].

Основна частка українського експорту то�
варів припадала на Польщу (15,6%), Італію
(14,5%), ФРН (9,4%), Угорщину (8,9%), Іспанію
(6,9%) та Нідерланди (6,5%). Поряд з цим, най�
більша кількість товарів ЄС ввезена (імпорт) на
територію держави з Німеччини (25,2%),

Польщі (14,6%), Італії (7,2%), Угорщини (7,0%)
та Франції (6,0%). Основні товарні групи украї�
нського експорту до ЄС у 2014 р. представлено
в таблиці 3.

Питома вага зазначених товарів у загально�
му обсязі експорту України до держав�членів
ЄС за звітний період склала 64,0% або 10878,0
млн дол. США. Так, найбільшої вигоди від од�
носторонніх преференцій ЄС отримало украї�
нське сільське господарство, а також промис�
ловість із переробки сільгосппродукції. Зокре�
ма, експорт продукції тваринництва зріс більше
ніж на 150%, овочів та продукції рослинництва
— більше ніж на 100%.

Окрім того, приблизно на 25% збільшився
експорт металу та сталі — ключової продукції
для підприємств промислових регіонів Украї�
ни. Експорт машинобудівної продукції також
підвищився. Водночас експорт руди та неорга�
нічної хімічної продукції суттєво впав. Слід
окремо наголосити на тому, що найбільшого
зиску від відкриття європейських ринків отри�
мали підприємства лівобережної України.

Водночас режим автономних торговельних
преференцій, запроваджений ЄС не мав суттє�
вого впливу на номенклатуру українського ек�
спорту до Євросоюзу. Структура імпорту євро�
пейських товарів до України представлена у
табл. 4. Питома вага товарів у загальному об�
сязі імпорту з держав�членів ЄС за звітний пе�
ріод склала 60,4% або 12707,7 млн дол. США.

 2014  2013  2014/2013
 . %

    123 897,3 158 178,9 -34 281,6 78,3 
  44 297,4 51 128,6 -6 831,2 86,6

    35,8% 32,3%  
   63 890,5 74 832,3 -10 941,8 85,4
   20 302,1 20 159,0 143,1 100,7 
    31,8% 26,9%  

   60 006,8 83 346,6 -23 339,8 72,0
 23 995,3 30 969,6 -6 974,3 77,5

     40,0% 37,2%   
  +3 883,7 -8 514,3 12 398,0 
  -3 693,2 -10 810,6 7 117,4 

Таблиця 2. Зовнішня торгівля товарами та послугами
України з ЄС у 2013—2014 рр. (млн дол. США)

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Євро�
пейському союзі [11].

   (  . ) 2014 / 
2011,% 

    
 ,% 

2011 2013 2014 2013  2014 
   3002,1 4061,0 3891,4 95,8 24,5 22,9 

   15482,1 1719,3 1805,4 105,0 10,4 10,6 
     904,5 1492,2 1649,7 110,6 9,0 9,7 

,    1694,1 1714,9 1582,1 92,3 10,3 9,3 
   1024,5 1047,3 1030,4 98,4 6,3 6,1 

      1087,8 1247,6 919,0 73,7 7,5 5,4 

Таблиця 3. Основні товарні групи українського експорту до ЄС у 2014 р.

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Європейському союзі [11].
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Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС
у 2014 році склався в обсязі 6834,7 млн дол.
США або 40,3% від загального обсягу торгівлі
послугами України.

Експорт послуг до країн ЄС за згаданий
період становить 3889,0 млн дол. США або
34,5% від загального обсягу постачання украї�
нських послуг. В свою чергу, обсяг імпорту по�
слуг з країн ЄС за згаданий період сформував�
ся у розмірі 2945,8 млн дол. США або 51,9% від
загального імпорту послуг в Україну.

Отже, результати експорту України за дос�
ліджуваний період (2011—2014 рр.) наступні:

— у 2011 р. експорт України до Росії склав
2,6 млрд дол. США в порівнянні з 2,3 млрд дол.
в ЄС;

— у 2014 р. експорт України в Росію зни�
зився до 2,0 млрд дол. США в порівнянні зі
збільшенням на 2,9 млрд дол. США в ЄС;

— збільшення вітчизняного експорту на ри�
нок ЄС (587 млн дол. США) майже компенсу�
вало падіння на російському ринку (592 млн
дол. США) [3].

Варто зазначити, що неоднорідна динамі�
ка експорту пов'язана з тим, що не всі вітчиз�
няні товаровиробники виявилися достатньо
скоординованими для нових викликів і мож�
ливостей. Адже стабільний позитивний ефект
від обнуління європейських мит матиме місце
згодом, оскільки український бізнес ще має
знайти нових партнерів у ЄС та підписати нові
угоди.

ЄС погодився подовжити односторонні
преференції для України до 31 грудня 2015
року. Відповідно, УА в частині ЗВТ не буде за�
стосовуватися до того часу. Це рішення стало
результатом тристоронньої наради на рівні
міністрів ЄС, України та Росії, що були націлені
на вирішенні торгових запитів Росії відносно
нібито негативного впливу поглибленої ЗВТ
України з ЄС на російську економіку.

ВИСНОВКИ
Отже, виходячи із нових домовленостей,

можна визначити наступні ключові моменти,

що стосуються майбутньої поглибленої ЗВТ
України з ЄС:

— синхронна ратифікація УА підтверджує
неможливість змін тексту угоди та є передумо�
вою для будь�яких тимчасових поступок;

— завдяки подовженню дії автономних тор�
говельних преференцій, ринок ЄС залишаєть�
ся відкритим для України до 31 грудня 2015 р.,
забезпечуючи українським експортерам
вільний доступ на ринки для більшості про�
дукції;

— український бізнес отримав додатковий
час для підвищення конкурентоспромож�
ності, проте девальвація гривні вже зумови�
ла захист внутрішнього ринку порівняно із
затримкою поступової ліквідації імпортних
мит (середній рівень яких становить майже
4%);

— Росія зобов'язалася приєднатися до ЗВТ
в рамках Союзу незалежних держав, що на пев�
ний час може знизити ризик відміни безмитно�
го режиму для українського експорту до Росії,
хоча нетарифні бар'єри завжди були основни�
ми торговими перешкодами в експорті до Росії
[7];

— основними ризиками виступають від�
строчки реформ, адже головною особливістю
УА є гармонізація українського законодавства
із законодавством ЄС;

— продовження тристоронніх переговорів
дають додатковий термін Росії, щодо вимаган�
ня подальших поступок і затримки в реалізації
УА, що може впливати політичну ситуацію в
Україні;

— військові дії на Сході України підрива�
ють надії на розвиток та зростання міжнарод�
ної співпраці України, а отже покращення її до�
сить важкого внутрішнього становища.

Асиметричне введення торгівельних заходів
з боку Європи щодо відкриття ринків ЄС для
українських товарів, варто розглядати як сут�
тєвий поштовх економіці України, що має зао�
щадити вітчизняним виробникам і експортерам
до 500 млн євро на рік. Результати торгівлі з ЄС
за 2014 р. підтверджують відчутний позитивний

 
  (

. ) 2014 / 
2011,% 

    
,% 

2013 2014 2013  2014  
 ;      3 012,5 3 790,1 125,8 11,3 18,0 

, ,      3 350,7 2 277,4 68,0 12,5 10,8 
 2315,5 1 826,2 78,9 8,7 8,7 

 ,   1 777,2 1 468,1 82,6 6,6 7,0 
     1 766,4 1 403,2 79,4 6,6 6,7 

  ,    2 754,2 1 198,8 43,5 10,3 5,7 
    1 138,3 743,9 65,4 4,3 3,5 

Таблиця 4. Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Європейському союзі [11].
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ефект від скасування мит в односторонньому
порядку. Хоча в економічному плані затримка
Україною, власне, реалізації Угоди про асо�
ціацію з ЄС може мати сповільнений позитив�
ний ефект для підірваної вітчизняної економі�
ки. В той же час, політичні наслідки важче
інтерпретувати, адже бракує повної інформації
про результати переговорів.
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