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OF UKRAINE IN GLOBALIZATION CONDITIONS

Метою дослідження є визначення пріоритетних ринків реалізації експортного потенціалу аграрного сектора
України в кризових умовах сьогодення. У статті окреслено сучасні проблеми розвитку експортного потенціалу аграр-
ного сектора економіки України в умовах глобалізації. Проаналізовано основні позитивні та негативні риси історич-
ного розвитку аграрного сектора країни в контексті процесу глобалізації. Розглянуті чинники, що перешкоджають
збільшенню виробництва та нарощуванню експорту, і позитивні чинники, що сприятимуть диверсифікації експорту
сільськогосподарських товарів, піднесенню виробництва на новий рівень. Узагальнено, чому саме зовнішньоеконо-
мічне співробітництво з країнами Перської затоки є такими багатообіцяючим. Сформульовано перспективи розвит-
ку агарного сектора національної економіки та його експортного потенціалу за умови тісної співпраці з країнами
Перської затоки.

The purpose of the article is to determine the prospects of developing the export potential of the agrarian sector of
the national economy taking into account the existing risks and possible options of state policy in crisis conditions and in
the conditions of globalization. The article outlines the current problems of the export potential of the agrarian sector of
Ukraine's economy in the conditions of globalization. The main positive and negative features of the historical development
of the country's agrarian sector in the context of the globalization process are analyzed. Positive include fertile black
earths, the predominance of favorable natural, climatic conditions and availability of resource potential, and there are
rarely sudden changes in temperature, which would negatively affect the yield, favorable geographical location, as well
as high availability of water resources. However, no matter how fertile our land, failure to crop rotation, the introduction
of insufficient organic fertilizers, and uncontrolled reduction of ground water levels will lead to erosion, pollution and
degradation of soils.

Considered factors hindering the growth of production and export growth, and positive factors that will promote
the diversification of exports of agricultural products, increase production to a new level. It is generalized why foreign
economic cooperation with the Gulf states is so promising. The oil sector in the Persian Gulf is well developed in the
fields of exploration, extraction, refining and infrastructure development, and since Ukraine is one of the countries with
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a scarce energy balance, technological cooperation with these countries would open up great opportunities for us. Today,
this region is actively developing, increasing the number of people, and accordingly, the demand for quality food is
growing. The Arabian Gulf countries are among the largest sources of free capital in the world. The prospects of
development of the agrarian sector of the national economy and its export potential are formulated, provided that it is in
close cooperation with the countries of the Gulf States.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є одним із найбільш важ-

ливих галузей національної економіки країни,
що містить у собі різні види економічної діяль-
ності щодо виробництва сільськогосподарської
продукції, а також доставки їх до кінцевого
споживача. Світова економіка набуває цілісно-
го характеру, стає функціонально та інститу-
ційно-структурованою багаторівневою систе-
мою і все це завдяки процесу глобалізації. Ос-
новним завданням глобалізації є забезпечення
функціонування національної економіки та
подальший її розвиток.

Сьогодні для України умовою розвитку
світового господарства є розширення та
зміцнення зовнішньоекономічних і зовнішньо-
торговельних зв'язків, насамперед з тими краї-
нами, які є найменш вивченими українськими
виробниками, але водночас могли б відіграти
значну роль у реалізації експортного потен-
ціалу країни та її аграрного сектора. Саме до
таких країн належать ті, що входять до Ради
співробітництва арабських держави Перської
затоки, а саме: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар,
Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емі-
рати.

На сьогодні відносини між нашою країною
та державами Перської затоки характеризу-
ються позитивним сальдо, а експорт суттєво
перевищує імпорт. Головними факторами успі-
ху в умовах глобалізації може стати перебудо-
ва структури зовнішньоекономічного потенці-
алу з стратегічним націлюванням на експорт
конкурентоспроможної агропродовольчої

Ключові слова: аграрний сектор, країни Перської затоки, експортний потенціал, диверси-
фікація ринків.

Key words: agrarian sector, Gulf States, export potential, diversification of markets.

продукції та визначення перспективного рин-
ку збуту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні питання становлення гло-
бальної моделі розвитку та зовнішньоеконом-
ічних відносин, впливу глобалізації економіки
на структуризацію і перетворення ринкових
відносин, визначення положення, перспектив і
шляхів адаптації України до цих процесів вив-
чаються такими відомими вченими, як вчені
Абумуфрех М. [1], Волович О.О. [2], Комірен-
ко В. І. [3], Кундицький О.О. [4], Сайкевич М.І.,
Сайкевич О.Д. [5]. Проте, незважаючи на чи-
малу кількість наукових праць та їх вагому
практичну значимість, дослідження зовніш-
ньоекономічної діяльності і раціоналізації еко-
номічних відносин між Україною та держава-
ми Перської затоки є актуальними та потребу-
ють подальшого вдосконалення.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення перспектив роз-

витку експортного потенціалу аграрного сек-
тору національної економіки з урахуванням
наявних ризиків і можливих варіантів держав-
ної політики в кризових умовах та в умовах гло-
балізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні Україна займає одну з про-

відних ланок з виробництва сільськогоспо-
дарської продукції у світі. Зокрема у 2015 році
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Україна була першою в світі з виробництва со-
няшнику і соняшникової олії, третьою — з яч-
меню, четвертою — з горіхів та меду та інші
ключові місця. Експортний потенціал аграрно-
го виробництва країни дає можливість вироб-
ляти таку кількість товарів, яка буде конкурен-
тоспроможною на зовнішньому ринку і сприя-
тиме економічному зростанню держави. Ста-
тистика останніх років аграрного сектора еко-
номіки України показує позитивну динаміку,
таким чином збільшуються обсяги виробницт-
ва сільськогосподарської продукції.

В умовах кризи можуть проявлятися як
сильні та слабкі сторони економіки країни, і
саме світова продовольча криза, зростання
світових цін на ринку та девальвація гривні
сприяли підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів. Зокрема було змінено як
і правове, економічне та й інформаційне сере-
довище функціонування підприємств аграрно-
го сектору економіки України. За умов реалі-
зації експортного потенціалу можливо зроби-
ти стабільною економіку країни та закласти
підгрунтя для розвитку інших секторів шляхом
міжсекторального узгодження. Завдяки наро-
щуванню і реалізації експортного потенціалу
експортний виторг забезпечує господарську
систему, і чим більша потреба, які здатен забез-
печити експортний виторг, тим будуть більші
обсяги ресурсів спрямовані господарською си-
стемою на здійснення експорту. Таким чином,
можливості такого експорту, направленість та
інтенсивність заходів управління експортним

потенціалом будуть визначатися крізь призму
цілей, заради яких необхідні валютні надход-
ження [5].

Результатами теоретичних досліджень вче-
них є визначення експортного потенціалу
аграрного сектора як реальної здатності еко-
номічного суб'єкта виробляти агропродовольчі
товари чи послуги, які б могли стати конкурен-
тоспроможними на ринку, при цьому викорис-
товуючи як власні, так і запозичені ресурси та
в результаті реалізуватися на потенційних зов-
нішньоекономічних ринках, не завдаючи шко-
ди вітчизняному ринку. Приймаючи до уваги
все це експортний потенціал аграрної сфери
України грунтується на: 1) забезпеченні 33 млн
гектарів орних земель — це найбільший показ-
ник в Європі; 2) 33 % світового чорнозему;
3) агропромисловий комплекс забезпечує
близько 14 % обсягу ВВП України; 4) наявності
професійної робочої сили; 5) сприятливому
клімату та наявності природно-ресурсного
потенціалу; 6) широкій диверсифікації експор-
ту (наприклад, експорт зерна до 90 країн світу)
та ін [6].

Проведений аналіз динаміки товарної
структури дозволяє визначити, що найбільшу
частину експорту аграрного сектора протягом
вже багатьох років складає рослинництво
(рис. 1).

Перевагами для розвитку експортного по-
тенціалу аграрного сектора України з політич-
ної точки зору є підписання Угоди про асоцій-
оване членство в ЄС та меморандум про взає-
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Рис. 1. Динаміка валової продукції сільського господарства України
(в постійних цінах 2010 року), млрд грн

Джерело: Державна служба статистики України [7].
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морозуміння щодо Діалогу з аграрних питань
між Міністерством аграрної політики та про-
довольства України та Генеральним Директо-
ратом Європейської Комісії "Сільське госпо-
дарство та розвиток сільської місцевості" та
подовження останнім преференцій до 2016
року, проте існує чимало й негативних факторів
впливу: це нестабільна політична ситуація в
країні, військова інтервенція з боку Російської
Федерації та знову введення військового ста-
ну, відсутність достатнього рівня наукового
обгрунтування економічних реформ, що пере-
шкоджає процесу їх реалізації [6].

Переважання експорту над імпортом в
аграрному секторі України у декілька разів, ек-
спорт зерна здійснюється більш ніж у 90 країн
світу, також введення фіксованого сільськогос-
подарського податку безсумнівно є плюсами з
економічної точки зору, проте основне число
експортованого товару — це сировина, мало-
ефективна система логістики і зберігання вро-
жаїв, низький рівень державної підтримки,
відсутність дієвих механізмів страхування
інвестиційних ризиків і інше — все це ще потре-
бує вдосконалення. Чимала державна підтрим-
ка США та ЄС своїх національних товарови-
робників також не допомагає конкурентоспро-
можністі української аграрної продукції на
світовому ринку, а негативний інвестиційний
імідж України стримує розвиток виробництва.

У соціальній сфері існує загроза розвитку
великих агрохолдингів, що може збільшити

ризик безробіття селян, беручи до уваги, що
середня заробітна платня у галузі сільського
господарства є однією з найнижчих. А оскіль-
ки понад 14 мільйонів українців — це жителі
сільської місцевості, імідж професії аграріїв
зростає і більш ніж 3,6 млн населення зайняті в
сільськогосподарському виробництві.

У технологічній сфері негативними аспек-
тами є відсутність законодавчої бази, що регу-
лює генну інженерію, технологічна відсталість
більшості підприємств, використання застарі-
лого та малоефективного обладнання та пере-
важання екстенсивного способу виробництва,
що приводить до низької ефективності та навіть
деградації в галузі аграрного сектора. Проте
безперечним плюсом є зростання інтересу ви-
робників у екологічно чистій сільськогоспо-
дарській продукції, починає набирати оберти
продукція, вирощена за принципом органічно-
го землеробства та імпорт інноваційної техні-
ки та технологій, що знижують собівартість.

 Серед важливих кроків в розвитку законо-
давчої бази стали Державна цільова програма
розвитку українського села на період до 2015
року, Стратегії розвитку аграрного сектора
економіки на період до 2020 року, Концепції
розвитку державно-приватного партнерства в
Україні на 2013—2018 роки тощо, що сприяли
підвищенню експортного потенціалу країни. 1
січня 2016 року Європейський Союз і Україна
розпочали застосування положень поглибле-
ної і всеосяжної зони вільної торгівлі. Це є

Джерело: Київський міжнародний економічний форум [8].
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значним кроком для розвитку аграрної сфери,
таким чином, почали відкриватися перспекти-
ви подальшого освоєння ринку країн ЄС вітчиз-
няними компаніями, поліпшення рівня якості,
характеристик екологічності та безпечності ук-
раїнської продукції аграрної галузі, вдоскона-
лення стану продовольчої безпеки держави. За
даними митної статистики, в Україні у 2017 році
обсяг зовнішньоекономічної торгівлі аграрною
продукцією склав 22,2 млрд доларів США, що
зріс в порівнянні з попереднім роком на 14%.
При цьому обсяги імпорту збільшилися на 10%
до 4,3 млрд дол. США, експорту — на 15% до
17,9 млрд дол. США та перевищили імпорт у 4
рази. Але, не зважаючи на це, існують і нега-
тивні фактори, як-от: хитка нестабільна зако-
нодавча база та незавершеність земельної ре-

форми, низький рівень правового та судового
захисту прав інвесторів, недостатній розвиток
національних систем сертифікації контролю
якості експортної продукції, все це в рази змен-
шує приплив в країну капіталу для розвитку по-
дальшого виробництва та підвищення його
ефективності [6].

Сфера навколишнього середовища надзви-
чайно сприятлива для розвитку сільського гос-
подарства, оскільки країна багата родючими
чорноземами, переважають сприятливі при-
родно-кліматичні умови, рідко виникають рап-
тові перепади температур, що б негативно по-
значилося на урожаї, вигідне географічне по-
ложення, а також висока забезпеченість вод-
ними ресурсами. Близько 70% території Украї-
ни займають сільськогосподарські угіддя, а
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олійних 
культур

Жири та олії
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культури
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Інше

Рис. 3. Структура товарного експорту з України до РСАДПЗ у 2016 році

Джерело: Київський міжнародний економічний форум [8].
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Джерело: Київський міжнародний економічний форум [8].
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понад 17 % площі становлять ліси. Проте яки-
ми б родючими не були б наші землі, недотри-
мання сівозмін, внесення недостатньої кіль-
кості органічних добрив та неконтрольоване
зниження рівня грунтових вод призводить до
ерозії, забруднення та деградації грунтів. За
останні 20 років все це привело до зниження
родючості земель на 3,14 %, що найбільше за-
смучує [7].

Для аграрного сектора України Азія є по-
тенційно вигідним ринком збуту, основними
імпортерами є Індія, Китай, Туреччина та краї-
ни Перської затоки (рис. 2).

Між країнами-членами РСАДПЗ створено
зону вільної торгівлі та тривають заходи щодо
повної імплементації митного союзу. Водночас
країни-члени входять до Пан-арабської зони
вільної торгівлі, що включають Єгипет, Алжир,
Ірак, Держава Кувейт, Ліван, Королівство Са-
удівська Аравія, Королівство Бахрейн, Лівія,
Марокко, Оман, Палестина, Катар, Судан, Си-
рія, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати та Ємен.
Загалом місткість економік цих країн складає
близько 715 млрд доларів США та займає 2,6
млн км2 загалної території та близько 50% від
квоти ОПЕК щодо видобутку нафти [8].

Для України цей регіон має неабияке зна-
чення, що обумовлюється чималим потенціа-
лом для взаємовигідної торгівлі та економічно-
го співробітництва та наявністю транспортно-
логістичних морських комунікацій, адже краї-
ни Перської затоки в середньому на 90 % зале-
жать від імпорту сільськогосподарської про-
дукції. Нафтобудівний сектор країн Перської
затоки добре розвинений у галузях геолого-
розвідувальних робіт, видобування, нафтопе-
рероблення та розвитку інфраструктури, а
оскільки Україна належить до числа країн з де-
фіцитним балансом енергоресурсів, техноло-
гічне співробітництво з цими країнам відкрило
б для нас великі можливості. Лише за 2016 рік
оборот зовнішньої торгівлі України з країна-
ми Перської затоки склав 1,5 млрд доларів і
склав 1,64 % від загального обороту товарів і
послуг України. За даними статистики, експорт
товарів і послуг з України становив 1,15 млрд
доларів США, а імпорт — 332,2 млн доларів
США. На сьогодні цей регіон активно розви-
вається, збільшується кількість населення, а
відповідно росте попит на якісні продукти хар-
чування. Арабські країни Перської затоки вва-
жаються одними із найбільших у світі джере-
лом вільних капіталів. Це і спричиняє зацікав-
леність України в залучені до виробничої, ва-
лютно-економічної і торговельної діяльності в
регіоні [8].

Основними товарами з України до країн
Перської затоки є чорні метали (35,2%) і зер-
нові культури (34,7%). Достатня частка поста-
вок до країн-членів РСАДПЗ також становлять
жири та олії (13,4%), насіння і плоди олійних
культур (3,6%) (рис. 3).

За даними статистики динаміка зовнішньої
торгівлі між Україною і країнами Перської за-
токи за період 2015—2016 років істотно змен-
шилася на 36,2 %, в порівнянні з минулими ро-
ками. Проте спостерігається часткове віднов-
лення товарообороту експорту за перше
півріччя 2017 р. Зокрема експорт товарів до
Саудівської Аравії за перші пів року зріс на
30,0% у порівнянні з аналогічним періодом по-
переднього року, а до ОАЕ — на 47,3% (рис. 4).

Співпраця України з країнами Перської за-
токи має чимало позитивних як внутрішніх, так
і зовнішньоекономічних чинників. До внут-
рішніх відноситься: порівняно близьке розта-
шування країн, щороку населення зростає на
3%, для ввозу сільськогосподарської продукції
відсутнє квотування, в порівнянні з ринками
ЄС, зацікавленість регіону в оренді земельних
ділянок в Україні, наявність великого обсягу
вільних капіталів, уряд Королівства Саудівсь-
кої Аравії відмовився від зрошуваного земле-
робства у 2008 році, внаслідок чого вирощуван-
ня пшениці припинилося до 2016 року, безпе-
рервне зростання обсягів експорту сільсько-
господарської продукції до країн Перської за-
токи, арабські країни зацікавлені у розвитку
вівчарства в Україні та ін. До зовнішніх пере-
ваг доречно віднести створення зони вільної
торгівлі з Радою співробітництва арабських
держав Перської затоки до 2018 р. на основі
постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.2014 р., можливість використання потуж-
ного потенціалу Лівану, де розташовані офіси
компаній, які спеціалізуються виключно на
експортних операціях з поставок різноманіт-
ної продукції до країн Близького Сходу, Аф-
рики, Азії та мають добре напрацьовані ко-
мерційні зв'язки з діловими колами цих країн.
Звісно, існують і недоліки також співпраці, але
переваг набагато більше [6].

До того ж, в історичному аспекті відносини
між Україною та арабськими країнами ніколи
не були конфліктними, на відміну від країн-мет-
рополій, як-от: Франція, США чи Великобри-
танія.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зробити висно-

вок, що Україна від співпраці з країнами Персь-
кої затоки отримає багато позитивних резуль-
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татів, як-от: диверсифікація структури експор-
ту товарів сільськогосподарського виробниц-
тва та розширення експортного потенціалу Ук-
раїни. Для формування власних експортних
стратегій на ринок Близького Сходу виробни-
кам варто врахувати, що можливі два напрям-
ки експорту товарів до країн Перської затоки.
Першим шляхом вважається здійснення реек-
спорту поставок спеціалізованими компаніями
Лівану, а другим шляхом — спільне ведення
підприємства з країнами Перської затоки. Як
вже було зазначено, Україна має гарні перспек-
тиви розвитку експортного потенціалу аграр-
ного сектора економіки завдяки своїм природ-
но-кліматичним і трудових ресурсів і т.д. Про-
те існують безліч факторів, що перешкоджають
його подальшій реалізації, головні з яких
складне політичне становище і корупція. Отже,
подальші дії держави в розвитку експортного
потенціалу аграрного сектора економіки по-
винні бути спрямовані на стабілізацію політич-
ної системи та збереження унітарності держа-
ви як першочергові.
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