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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економіці України однією з найголовні"

ших галузей було і залишається сільське гос"
подарство, саме тому від рівня розвитку
сільського господарства значною мірою зале"
жить економіка країни в цілому. Процеси гло"
балізації світової економіки зумовили значне
зростання обсягів торгівлі загалом і сільсько"
господарською продукцією зокрема.

Зовнішня торгівля чинить суттєвий вплив на
економіку та внутрішній ринок держави. В умо"
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проаналізовано основні переваги та недоліки для економіки в контексті реалізації Угоди про зону вільної торгівлі та
досліджено її вплив на експортно6імпортний потенціал країни, обгрунтовано перспективи поступового освоєння
європейського ринку українськими товаровиробниками, підвищення якості та екологічних характеристик українсь6
кої аграрної продукції. Обгрунтовано, що повноцінна реалізація аграрного потенціалу України неможлива без роз6
ширення присутності на зовнішніх ринках.

The ways of structural alteration and main orientation of development of agrarian sector of Ukraine are found out in
the article, basic advantages and failings are analysed for an economy in the context of realization of Agreement about a
free trade zone and investigational its influence on export6import potential of country, grounded prospects of the gradual
European market development by the Ukrainian commodity producers, upgrading and ecological descriptions of the
Ukrainian agrarian products. Grounded, that valuable realization of agrarian potential of Ukraine is impossible without
expansion of presence on oversea markets.

Ключові слова: зона вільної торгівлі, спільна аграрна політика ЄС, аграрні трансформації,
євроінтеграційна модель, глобалізація світової економіки, торгівля сільськогосподарською
продукцією, ефективний розвиток сільських територій, конкурентоспроможність аграрного
сектора.

Key words: free trade zone, general agrarian policy of EC, agrarian transformations,
eurointegration model, globalization of world economy, trading in an agricultural product, effective
development of rural territories, competitiveness of agrarian sector.

вах сьогодення першочерговими завданнями
для створення економічних умов, які б стиму"
лювали зростання виробництва сільськогоспо"
дарської продукції необхідної якості, є
збільшення вітчизняних капіталовкладень та
залучення іноземних інвестицій у аграрну сфе"
ру України, оновлення технічної бази та удос"
коналення форм управління аграрним вироб"
ництвом. Важливе значення у вирішенні зазна"
чених проблем має приведення сільськогоспо"
дарського виробництва до вигляду безперерв"
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ного кола, тобто не продаж самої сировини, а
її переробка і виробництво, безпосередньо, го"
тової продукції.

Кожна країна має ринкові переваги, які да"
ють їй можливості інтегруватися у світову еко"
номіку. Україна має кращі у світі землі і здатна
виробляти масово якісні та доступні продукти.
Україна постачає свою аграрну продукцію у
понад 190 країн світу. Не дивлячись на це, аг"
рарний сектор України потребує оновлень. Для
вирішення поставлених завдань, структурної
перебудови і модернізації АПК України досить
важливим є впровадження зони вільної
торгівлі, яка почала діяти в Україні з 1 січня
2016 року та адаптування аграрної сфери краї"
ни до принципів САП ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні напрями розвитку аграрного сек"
тору контексті євроінтеграційних процесів
відображені у роботах В. Андрійчука, О. Боро"
діної, Б. Букринського, Б. Власова, В. Зіновчу"
ка, Л. Купінець, Л. Лопатинського, Т. Осташ"
ко, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Юрчишина та
ін. Проблематикою формування і реалізації
заходів Спільної аграрної політики (САП) ЄС
займаються науковці: С. Дем'яненко, Т. Зінчук,
С. Кваша, К. Кваша, В. Білозубенко та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення стратегічних

пріоритетів розвитку аграрної галузі держави
у контексті світової та європейської інтеграції
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні кожна країна намагається віднай"
ти найефективнішу стратегію поліпшення доб"
робуту та якості життя людей, актуальність
якої зростає в умовах нестабільної ситуації на
світовому ринку, збільшення ризиків у еко"
номічній, фінансовій, соціальній сферах, склад"
ностей у розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків та залученні іноземних інвестицій.

Аграрна сфера має можливості стати од"
нією з найбільш конкурентоспроможних і пер"
спективних галузей економіки України, хоча на
теперішньому етапі її розвитку існують певні
труднощі. Варто зазначити, що в аграрному
секторі є чимало проблем, які необхідно якнай"
швидше вирішувати. Зростання ефективності
агробізнесу може бути досягнуте лише за умо"
ви створення конкурентного середовища та
оптимізації структури сільського господар"

ства. Володіючи потужним аграрним потен"
ціалом, Україна реалізує лише його незначну
частину, і, як не дивно, така ситуація відбу"
вається за великої частки сільськогосподарсь"
ких угідь та значної частини населення, зайня"
того в цій галузі [1].

У "Стратегії розвитку аграрного сектора
економіки України на період до 2020 року",
стратегічна мета розвитку аграрного сектора
визначена як "розширення участі України у за"
безпеченні світового ринку сільськогоспо"
дарської продукцією". Україна — чистий екс"
портер сільськогосподарської продукції. У
2014 р. вартість сільськогосподарського екс"
порту перевищила вартість імпорту в 2,75 рази.
Частка сільськогосподарських товарів в то"
варній структурі експорту постійно зростає і в
2015 р. досягла 31%. Понад 70% українського
сільськогосподарського експорту формують
три товарні групи — зернові культури, насіння
соняшника та соняшникова олія. В 2015 р. 28,4%
агропродовольчих товарів експортувалися в
ЄС, 10,1% — в країни ЄАЕС, 61,5% — в інші
країни Близького Сходу і Північної Африки —
32%, Південній і Південно"Східній Африки —
13%). В структурі імпорту переважають
сільськогосподарські товари з ЄС — 40,6%. У
2015 р. у торгівлі сільськогосподарськими то"
варами відбулися істотні зміни під впливом де"
вальвації національної валюти, зниження спо"
живчого попиту населення та обмежень у
торгівлі з Російською Федерацією. Експорт
сільськогосподарської продукції зменшився на
15%, а імпорт — на 16% відносно рівнів 2014 року,
і ці втрати не були компенсовані за рахунок
експорту за іншими напрямами. Сільськогоспо"
дарський експорт в ЄС в умовах дії з травня
2015 р. односторонніх торгових преференцій з
боку ЄС збільшився протягом 2015 року на
5,7%, а в інші країни світу — на 4,2 [3].

Як відомо сільськогосподарська продукція,
є однією з ключових позицій у зовнішньотор"
говельному товарообороті України, який у
2015—2016 рр. становив близько — 147,8 млрд
дол. США, а сільськогосподарська продукція
у 2015—2016 рр. становила 36,9 млрд дол. США,
тобто майже 25% зовнішньоторговельного то"
варообороту України. При цьому її експорт за
вказаний період становив 17,3 млрд дол. США,
або 27,3% від загального експорту товарів
України; імпорт — 8,6 млрд дол. США, або
11,2% від загального товарного імпорту Украї"
ни; позитивне зовнішньоторговельне сальдо
склало 8,8 млрд дол. США (рис. 1) [2].

Складність аграрних трансформацій в
Україні посилюється тим, що адаптація вітчиз"
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няного аграрного сектора до
євроінтеграційної моделі
відбувається в умовах глоба"
лізації світової економіки,
відкриття внутрішніх ринків
агропродовольчої продукції.
З одного боку, це надає аг"
рарному сектору національ"
ної економіки відповідну
сталість розвитку, створює
для нього додаткові по"
рівняльні переваги, послаб"
лені тривалими трансформа"
ційними кризами та ринкови"
ми перетвореннями аграрної
економіки. З іншого боку,
ігнорування основних стра"
тегічних орієнтирів і завдань, які були харак"
терними для еволюційного періоду розвитку аг"
рарної європейської інтеграції, призвело до
технологічного відставання галузі, руйнівних
процесів у соціальній сфері села, неефективних
методів державної підтримки аграрного секто"
ра національної економіки та інших негативних
наслідків його функціонування.

Зона вільної торгівлі з Європейським Со"
юзом є важливим чинником подальшого роз"
витку аграрної галузі, оскільки для України
відкрились перспективи поступового освоєння
ринку країн ЄС вітчизняними компаніями,
підвищення рівня якості, безпечності, екологі"
чних характеристик української продукції
АПК, покращення стану продовольчої безпе"
ки держави. Тому для України постає завдан"
ня вироблення механізмів проведення держав"
ної політики щодо підвищення ефективності
використання наявного потенціалу аграрної
сфери економіки, її адаптації до нових умов, у
т.ч. з урахуванням можливих ризиків, які ви"
никатимуть внаслідок лібералізації зовніш"
ньоторговельних відносин з європейськими
країнами.

Асоціація з ЄС відкриває можливості залу"
чення інвестицій, розвитку галузей господар"
ства, розширення виробництва, створення ви"
сокооплачуваних робочих місць. Український
селянин отримає значно більше можливостей
не тільки для покращення свого економічного
становища, але й переваги у сільськогоспо"
дарській конкуренції з іншими виробниками
ЄС.

Що ж стосується негативних очікувань, то
на перше місце серед них вийшли проблеми зро"
стання трудової міграції з українського села в
країни ЄС. Ці негативні очікування є цілком
зрозумілими з огляду на розповсюджену вже

сьогодні масову "втечу" трудових ресурсів з
України, насамперед із західних областей.
Окрім того, ризикованим є також те, що про"
дукція національного виробника буде витісня"
тися з внутрішнього ринку більш дешевою
імпортною продукцією, а вітчизняне виробниц"
тво буде жорстко контролюватися на предмет
дотримання певних встановлених обсягів (квот)
[ 6].

Встановлення зазначених вище квот є ос"
новним інструментом обмежень у торгівлі
сільськогосподарською продукцією Обсяги
цих квот забезпечують безмитний доступ то"
варів на ринок країн ЄС. При цьому захист на"
ціональних виробників від зростання імпорту
для сільськогосподарських товарів найбільш
чутливих груп передбачає наступне:

 — їх виключення з тарифної пропозиції;
 — відкладання зобов'язань щодо знижен"

ня тарифів до кінцевого строку перехідного пе"
ріоду;

 — встановлення тарифних квот;
 — вжиття спеціальних захисних заходів.
За перше півріччя 2016 року Україна по"

вністю використала квоти на безмитний екс"
порт продукції в ЄС з дев'яти груп сільськогос"
подарських товарів. Зокрема Україна викори"
стала всі квоти на постачання натурального
меду, цукру, крупи і борошна, солоду і пшенич"
ної клейковини, оброблених томатів, виноград"
ного та яблучного соків, вівса, пшениці, пше"
ничного борошна та гранул, а також кукуруд"
зи, кукурудзяного борошна та гранули.

Наступними за станом закриття квот йдуть
групи товарів: ячмінь, ячмінне борошно і гра"
нули — закрито на 31%, глюкоза та сироп глю"
кози — використано на 18,8%, висівки, відходи
і залишки кукурудзяні — 18,6%, ячмінь — 16,
4%, крохмалю — 8,8%, оброблена продукція з

Рис. 1. Структура експорту товарів з України
до країн ЄС в 2016 р.
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Джерело: побудовано автором за даними [5].
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цукру — 8,1%, етанол — 4,6%, оброблена про"
дукція із зернових — 1,9%, продукти харчуван"
ня — 0,2% і цукрова кукурудза — 0, 2%.

Український експорт товарів до ЄС має тен"
денцію до змін Зміни в експорті окремих товарі
стали відчутні вже на початку 2016 року рис. 1.

Незважаючи на встановлені обсяги квот на
експорт зернових до країн ЄС, необхідно
відзначити низку особливостей регулювання
ринку ЄС, які слід враховувати. Як приклад, в
ЄС діє так зване "плаваюче мито": якщо вар"
тість кукурудзи на Чиказькій біржі становить
понад 4 дол. США за бушель, експорт кукуруд"
зи до країн ЄС здійснюється без мита, якщо
менше або дорівнює 4 дол. США за бушель —
імпортне мито на поставки кукурудзи понад
квоту становить 94 євро за тонну. Такі методи
регулювання є досить впливовими і ефективни"
ми, адже вони є вигідними як для країн — членів
ЄС, так і для України — вона продаватиме або
менше продукції за вищою ціною, або більше,
сплачуючи при цьому невелике імпортне мито.

Обсяг українського експорту до країн ЄС
збільшився. Цей показник за січень — жовтень
2016"го порівняно з аналогічним періодом
2015 року, зокрема, до Угорщини зріс на 17,2%,
Польщі — на 6,2%, Німеччини — на 4,2%. Мож"
на сказати, що в 2016 році в країни ЄС експор"
тували третину всіх товарів нашої держави.
Проте не так все однозначно. Цікавими є ре"
зультати щодо вивезення товарів до Європи.
Так, за даними Державної служби статистики,
за січень — жовтень минулого року експорт то"
варів з України становив 29,1 мільярда доларів,
а імпорт — 31,1 мільярда. Порівняно із січнем
— жовтнем 2015 року за цей період 2016"го ек"
спорт скоротився на 7,9% (або на 2,5 мільярда
доларів). Негативне сальдо становило 2,1
мільярда доларів (за 10 місяців 2015"го воно
було позитивним — 397,1 мільйона доларів).

Картина не змінилася на краще і за
підсумками зовнішньоекономічної
діяльності країни за весь 2016 рік.

Згідно з даними митниці, за 2016
рік Україна продала товарів до країн
ЄС на 13,5 мільярда доларів (це 37%
всього експорту держави). Нині ЄС —
головний торговельний партнер Ук"
раїни серед всіх груп країн. Однак,
якщо порівнювати їх окремо, ситуа"
ція є неоднозначною. Так, загалом за
2016 рік обсяги експорту в держави
європейської спільноти зросли лише
на 4% порівняно з 2015 роком. По"
рівняно з 2013"м обсяги експорту до
країн ЄС скоротилися на 20%, або на

3,4 млрд доларів.
Україна також експортує свої товари до

азійських країн, приміром, до Індії, де обсяг
експорту за вказаний період зріс на 14,2%. Про"
те падіння цих показників щодо Китаю та Ту"
реччини є дуже вагомим (мінус 26—27%). Од"
нак, зовнішньоекономічний баланс країни по"
гіршується, що пов'язано з наступним.

По"перше, поки що українським експорте"
рам товарів не вдалося заповнити нішу, яка ви"
никла після падіння експорту до Росії та інших
країн СНД. Так, приміром, цей показник до РФ
за січень — жовтень 2016 року порівняно з ана"
логічним періодом 2015"го знизився на 28,5%.
Однак показник експорту товарів до Росії до"
сить відчутний — до 2,9 млрд доларів за січень
— жовтень 2016 року.

Щодо країн ЄС, то тут, як уже зазначалось,
такими невисокими, як і в 2015 році, були по"
казники пільгових квот на експорт товарів та
послуг, які закінчилися протягом кількох
місяців. Приміром, це стосується соняшнико"
вої олії та меду. Квоти на мед на 2017 рік було
вичерпано нашими експортерами вже на 12"й
день січня. Це свідчить про недостатні їхні роз"
міри і вже не в минулому, а в цьому році, який
лише розпочався.

Деякі групи квот потребують від українсь"
ких виробників проходження особливих про"
цедур сертифікації та отримання відповідних
дозволів. Наприклад, процес отримання дозво"
лу щодо доступу молока та молочних продуктів
на ринки ЄС тривав 7 років. За даними статис"
тики, у 2016 році було вперше частково вико"
ристано квоти на вершкове масло (46%) та сухе
молоко (30%). Як відомо, українське цільне
молоко та молочні продукти завжди вважали
на Заході дуже забрудненими, які не витриму"
вали європейських норм якості. Однак щороку
ситуація змінюється на краще.
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Рис. 2 Товари, експорт яких збільшився за перше
півріччя 2016 року

Джерело:побудовано автором за даними [5].
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По"друге. Інша причина труднощів Украї"
ни в освоєні закордонних ринків товарів — по"
гіршення їхньої кон'юнктури, спричинене
падінням цін на багато товарів чи послуг, і на"
самперед на сировину. Саме товари цієї групи
— основа нашого експорту. Так, навіть весь
зростаючий експорт з України в 2016 році май"
же повністю з'їдався низькими цінами.

Та ще один фактор — це похибки та непоро"
зуміння, які виникають під час укладання між"
народних комерційних договорів між українсь"
кою та іноземною сторонами.

ВИСНОВКИ
Отже, євроінтеграція та формування віль"

ної економічної зони з ЄС має відбуватися не
лише у напрямі лібералізації торговельних від"
носин, але і мати елементи протекціонізму, що
захистить українського товаровиробника. Еко"
номічна модель розвитку національної еконо"
міки, орієнтована на сировинний експорт, який
залежить від глобальних кон'юнктурних коли"
вань. Без серйозних структурних змін наша
країна втрачатиме і без того нестійкі конку"
рентні позиції в глобальній економіці.

Основними спрямуваннями розвитку аг"
рарної галузі України в контексті Спільної аг"
рарної політики ЄС є захист економічних інте"
ресів національних товаровиробників і екс"
портерів, а також забезпечення збалансованої
тарифної політики, у тому числі, по відношен"
ню до чутливих груп сільськогосподарських
товарів, та еколого"орієнтоване сільськогос"
подарське виробництво, що є підгрунтям ство"
рення сприятливих умов для розвитку торго"
вельно"економічного співробітництва Украї"
ни. Враховуючи те, що зона вільної торгівлі
має на меті створення сприятливих умов для
здійснення торговельно"економічного співро"
бітництва з окремими країнами чи групами
країн, а тому є дієвим та ефективним інстру"
ментом нарощування обсягів українського
експорту, через лібералізацію доступу товарів
та послуг на зовнішні ринки. Запровадження
режиму вільної торгівлі з перспективним тор"
говельно"економічним партнерством дозво"
ляє Україні диверсифікувати географію та
номенклатуру національного експорту за ра"
хунок лібералізації ринків таких країн у пер"
спективі. Водночас підвищується увага до за"
хисту навколишнього середовища, безпеки
харчових продуктів та умов утримання тварин,
також адаптація до САП сприяє реформуван"
ню аграрної галузі з метою врахування про"
блем навколишнього середовища та безпеки
харчових продуктів.
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