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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна як потужний виробник багатьох

видів агропродовольчої продукції впродовж
багатьох років займає вагомі позиції в світовій
структурі експорту сільськогосподарськими та
продовольчими товарами. Відтак, посилення
інтергаційних процесів, у тому числі в рамках
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У статті автором здійснено аналіз окремих показників зовнішньої торгівлі України продукцією сільського гос�
подарства, а також особливостей митно�тарифного регулювання за найбільш важливими для агропромислового ком�
плексу України товарними групами. Окреслено перспективи і можливості для вітчизняного агропродовольчого сек�
тору, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами Європейського Союзу,
а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Досліджено товарну та географічну структуру експор�
ту сільськогосподарської продукції. На основі проведеного дослідження доведено необхідність інтенсифікації роз�
витку агропромислового сектору економіки України, а також розширення та диверсифікація ринків збуту вітчизня�
ної продукції АПК. Запропоновано заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності викорис�
тання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням
можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими краї�
нами.

In the article the author carried out analysis of individual indicators of Ukraine's foreign trade of agricultural products,
as well as the features of customs and tariff regulation on the most important agro�industrial complex of Ukraine
commodity groups. Identified the prospects and opportunities for the national agro�food sector, which may arise as a
result of the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union countries as well as the
creation of the framework of this agreement the Free Trade Area. The commodity and geographical structure of agricultural
exports have been investigated in the article. Based on the research have been proved necessity to intensify development
of the agricultural sector of Ukraine's economy, as well as the expansion and diversification of commodity markets of
the domestic agricultural and industrial production. Proposed measures state agrarian policy to improve the efficiency
of existing potential of the agricultural sector and its adaptation to the new conditions, including in view of possible
risks which may arise as a result of the liberalization of trade relations with European countries.
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Угоди про асоціацію між Україною та країна$
ми ЄС в світову економіку викликано не лише
необхідністю подальшого розвитку та розши$
рення присутності вітчизняних виробників аг$
ропродовольчої продукції на світових ринках,
а й є сучасною ознакою прогресивних змін у
сільському господарстві. Адже таким чином
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для вітчизняних агровиробників відкривають$
ся як перспективи поступового освоєння ринків
країн ЄС, так і підвищення рівня якості, безпеч$
ності, екологічних характеристик української
продукції АПК, покращення стану продоволь$
чої безпеки держави. За таких умов важливим
завданням для України має бути вироблення
механізмів державної політики щодо підвищен$
ня ефективності використання наявного потен$
ціалу аграрного сектору економіки, його адап$
тації до нових умов, у тому числі з урахуван$
ням можливих ризиків, які виникатимуть внас$
лідок лібералізації зовнішньоторговельних
відносин з європейськими країнами [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основних напрямів інтеграції
України у світову економіку та вивченню
наслідків інтеграційних процесів для вітчизня$
ної агропродовольчої галузі значну увагу при$
діляють, зокрема, такі вчені, як А.Д. Діброва,
В.М. Гейць, Т.О. Осташко, О.В. Шубравська та
інші. Однак, з огляду на багатогранність відпо$
відної тематики, а також враховуючи нові пер$
спективи та можливості для вітчизняного аг$
ропромислового комплексу України, що
відкриваються внаслідок підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Со$
юзом, обумовлюють актуальність дослідження,
його структурну побудову, наукове та практич$
не значення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є здійснення аналізу експор$

тно$імпортної діяльності вітчизняної сільсько$
господарської продукції та визначення імовір$
них переваг і ризиків для вітчизняного АПК в
умовах європейської інтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція українського ринку експор$

тується в різні країни світу і це є одним з ос$
новних показників економічного розвитку дер$
жави. Зовнішньоторговельні операції товара$
ми у 2014 р. Україна здійснювала з партнерами
із 217 країн світу. Експортували товари до 195
країн світу, імпортували — із 205 країн. Загаль$
ний експорт товарів у 2014 р. становив 53,9 млрд
дол. США, що менше на 13,5% проти обсягу
2013 р., імпорт товарів зменшився на 28,2%
відповідно та становив 54,4 млрд дол. США.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товара$
ми становило 0,5 млрд дол. США [8].

У структурі товарного експорту у 2014 р.
переважали чорні метали — 23,9% від загаль$

ного обсягу експорту, зернові культури —
12,1%, жири та олії тваринного або рослинно$
го походження — 7,1%, руди, шлак і зола —
6,4%, механічні машини — 5,5%, електричні ма$
шини — 5,0%, палива мінеральні, нафта і про$
дукти її перегонки — 3,7%, вироби з чорних
металів та насіння і плоди олійних рослин — по
3,1%.

У загальному експорті України частка сіль$
ськогосподарських товарів та продукції хар$
чової промисловості у 2014 р. становила 30,9%,
тоді як у 2010 р. вона була 19,3%, а у 2005 р. —
12,6% [10]. Результати дослідження свідчать,
що вітчизняні аграрії впродовж багатьох років
забезпечують провідні позиції України на сві$
тових ринках сільськогосподарської продукції.
Зокрема, Україна займає перше місце у світі за
обсягом виробництва соняшнику, а також ви$
робництва та експорту соняшникової олії, зер$
нових (пшениця, кукурудза, ячмінь) — друге,
кукурудзи — третє.

Основними товарними групами вітчизняно$
го аграрного експорту у 2014 р. були: зернові
культури (12,1% загального експорту з Украї$
ни), насіння олійних рослин (3,1%), жири та олії
тваринного або рослинного походження
(7,1%), готові харчові продукти (5,7%), молоко
та молочні продукти, яйця птиці, натуральний
мед (1,1%) [8,10].

У 2014 р. АПК вперше став лідером за обся$
гами експорту в Україні, обігнавши навіть ме$
талургію. Так, експорт ячменю у 2014 р.
збільшився — на 46,4%, пшениці — на 21,5%,
молока та молочних продуктів — на 19,8%, м'я$
са та їстівних субпродуктів свійської птиці —
на 19,0%, олії соняшникової — на 8,5%.

Регіональна структура експорту агропро$
довольчої продукції України до країн світу за
2014 р. становила: країни Азії — 39%; ЄС —
29%; СНД — 15%; Африки — 16%; інші — 1%.

В останні роки, внаслідок змінити торгівель$
них режимів, з боку країн$партнерів, відбу$
вається зовнішньоторговельна переорієнтація
вітчизняного агропродовольчого ринку. Ще до
недавна одним із найбільших торгівельних
партнерів сільськогосподарською продукцією
була Російська Федерація, проте через запро$
ваджені торговельні обмеження частка експор$
ту у 2014 р. скоротилася на 53%. Натомість Ук$
раїна почала нарощувати торгівельні поставки
до США, Канади, Китаю, Туреччини, Бангла$
дешу, Індії, Єгипту, Кореї, Ірану, Іраку, Сауді$
вської Аравії та Індонезії.

Також спостерігається активізація тор$
говельних відносин з Європою. Ринки країн
ЄС перебувають на другому місці у регіо$
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нальній структурі експорту сільськогоспо$
дарської продукції України, незважаючи на
те, що у 2014 р. торгівельне сальдо залиши$
лося негативним і складало 3693,2 млн дол.
США. Хоча, у порівнянні з аналогічним пе$
ріодом 2013 р. воно скоротилося на 7117,4
млн дол. США [9].

Географічно українська торгівля сільсько$
господарськими та суміжними продуктами
сконцентрована на декількох країнах$членах
ЄС. На сім країн, а саме на Іспанію, Польщу,
Італію, Німеччину, Нідерланди, Францію та
Бельгію, припадає 77,9% загальної торгівлі
сільськогосподарськими та суміжними товара$
ми. Іспанія, Італія та Польща є найбільшими
імпортерами української продукції, тоді як
Німеччина, Польща та Нідерланди — найбільші
експортери досліджуваної групи товарів до
України.

Обсяг експорту сільськогосподарської про$
дукції до ЄС у 2014 р. збільшився на 6,7% по$
рівняно з 2013 р. У 2014 р. аграрний експорт
зайняв перше місце у структурі українського
експорту до країн ЄС — 28,1%, забезпечивши
доходи у розмірі 4,8 млрд дол. США. Хоча вар$
то зауважити, що в аграрному експорті до ЄС
переважають товари з низьким рівнем перероб$
ки та доданої вартості, а частка готових хар$
чових продуктів все ще є незначною. Серед то$
варів АПК та харчової промисловості найбіль$
ша частка експорту припадала на зернові куль$
тури — 37,9% від загального обсягу товарів
АПК (у т.ч. кукурудза — 32,4%, пшениця —
4,4%), насіння та плоди олійних рослин —
19,3%, жири та олії тваринного або рослинно$
го походження — 16,6% (олія соняшникова —
14,2%).

Водночас країни ЄС є найбільшими імпор$
терами сільськогосподарської продукції до
України, частка яких у регіональній структурі
імпорту за 2014 р. становила 42,9 %. Основни$
ми видами продукції імпорту згідно з УКТЗЕД
були: різні харчові продукти (продукти для
приготування соусів, екстракти та концентра$
ти з чаю, кави або мате та ін.) — 317,2 млн дол.
США; зернові культури — 266,3 млн дол. США;
м'ясо та субпродукти — 177,8 млн дол. США;
плоди, горіхи та цедра — 172,6 млн дол. США;
какао$боби, продукти з них, шоколад — 127,8
млн дол. США; насіння олійних культур — 119,5
млн дол. США; продукти переробки овочів,
плодів — 107,4 млн дол. США; вироби із зерна і
хлібних злаків — 99,6 млн дол. США; молоко
та молочні продукти — 98,7 млн дол. США;
риба, ракоподібні та молюски — 93,9 млн дол.
США.

Незважаючи на активізацію торговельно$
економічної співпраці в аграрній сфері між
Україною та ЄС торгівля агропродовольством
досі ускладнена, в першу чергу застосуванням
високих тарифів та нетарифних заходів. У цьо$
му контексті поглиблена та всеохоплююча зона
вільної торгівлі (ПВЗВТ) може значно знизити
торговельні бар'єри, відкриваючи нові можли$
вості для розвитку торгівлі та посилення ролі
України в якості глобального торговельного
гравця на міжнародних ринках.

Нагадаємо, що відповідно до положень
Угоди про ЗВТ з ЄС — Європейський Союз та
Україна скасують ввізні мита на більшість то$
варів, що імпортуються. Українське мито част$
ково знизиться на 20—60% для низки євро$
пейських товарів протягом перших 5—10 років.
Як наслідок, збільшиться імпорт з ЄС, що забез$
печить більш широкий вибір товарів для украї$
нських споживачів та зниження роздрібних цін
на імпортні товари. Натомість, українські ви$
робники отримають доступ до широкого спек$
тру більш дешевих промислових товарів, ком$
плектуючих та обладнання. Оскільки одним із
головних та суттєвих наслідків угоди для віт$
чизняних підприємств, буде негайне скасуван$
ня ввізного мита для більше ніж 97% усіх то$
варів, що експортуються з України до ЄС, вра$
ховуючи і сільськогосподарські товари. Тільки
для 3% експорту (на деякі сільськогосподарські
товари) ввізні мита не будуть повністю скасо$
вані. Але навіть для цих товарів, певна частина
експорту в межах тарифних квот буде здійсню$
ватися на безмитній основі [5].

Так, Угодою про ЗВТ передбачається, що
Україна може безмитно постачати в країни ЄС
1,6 млн т зернових культур, водночас передба$
чене поступове збільшення обсягів квот протя$
гом п'яти років до 2 млн т. Квота на ввезення в
ЄС пшениці — 950 тис. т, після чого її буде збільше$
но до 1 млн т, ячменю — 250 тис. т зі збільшенням
до 350 тис. т, а кукурудзи — 400 тис. т і 650 тис. т
через п'ять років [6].

У тексті Угоди особливо прописаний ме$
ханізм торгівлі насінням соняшнику, яке для
України є надзвичайно важливим, оскільки
воно є сировиною для виробництва соняшни$
кової олії, збільшення ж експортних поставок
може призвести до зниження переробки про$
дукції на вітчизняних підприємствах. Так, п. 9
Додатку 1$D Угоди "Спеціальні заходи для ви$
візного (експортного) мита" встановлено, що
вивізне мито на насіння соняшнику (10 % —
рівень, який діяв до підписання Угоди) буде
скасовано протягом наступних 10 років, про$
те, запроваджується додатковий збір, який
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щорічно збільшуватиметься на величину змен$
шення рівня експортного мита. Такий механізм
дозволяє протягом 10 років зберегти 10 % збір
при експорті насіння соняшнику (граничний
обсяг експорту якого встановлено на рівні 100
тис. тонн на рік). Водночас, починаючи з 11$го
року і по 15$й рік, додатковий збір поступово
зменшиться з 10 % до 0 %. Отже, олієперероб$
на галузь отримала захист на наступні 10 років
(+ 5 років щорічного зменшення розмірів до$
даткового збору), після чого імовірним є виник$
нення проблем із забезпеченням сировиною
вітчизняних олієпереробних підприємств [7].

У рамках Угоди також має бути введене ек$
спортне мито на насіння ріпаку (на 10 років з
поетапним скороченням), що може як поспри$
яти розвиткові відповідних переробних вироб$
ництв в Україні, так і обмежуючим чином по$
значитися на прибутках вітчизняних агрови$
робників (за умови певного зниження закупі$
вельних цін на цю продукцію) [11].

Надзвичайно важливою для вітчизняного
агропродовольчого комплексу є закріплена в
Угоді тарифна квота на експорт українського
білого цукру у розмірі 20 тис. т на рік. Незва$
жаючи на невеликий розмір квоти її наявність
і заповнення дозволять підтвердити якість
вітчизняної продукції та її відповідність євро$
пейським стандартам, підвищити привабливість
і конкурентоспроможність українського цук$
робурякового підкомплексу на інших експор$
тних напрямах.

Угода про асоціацію також дозволяє осво$
ювати ринок країн ЄС вітчизняним компаніям,
що займаються виробництвом, переробкою
та реалізацією тваринницької продукції. Так,
Україна може щорічно постачати на ринок
країн ЄС: 12 тис. т яловичини, 20 тис. т свини$
ни, 16 тис. т (із збільшенням протягом 5 років
до 20 т) м'яса птиці, 1,5 тис. т (із збільшенням
протягом 5 років до 3 тис. т) яєць, 8 тис. т (із
збільшенням протягом 5 років до 10 тис. т) мо$
лока, вершків, згущеного молоко та йогуртів,
1,5 тис. т (із збільшенням протягом 5 років до
5 тис. т) сухого молока, 1,5 тис. т (із збільшен$
ням протягом 5 років до 3 тис. т) вершкового
масла, 250 тис. т перероблених масляних про$
дуктів, 5 тис. т (із збільшенням протягом 5 років
до 6 тис. т) меду [1]. Водночас на сири квот не
встановлено, що дозволяє завозити необмеже$
ну кількість даного виду продукції з України
до ЄС.

Однак, як свідчить статистика, у 2014 р. об$
сяги експорту переважної більшості тварин$
ницької продукції з України до ЄС не значні і
становили (у кг): ВРХ — 0, свиней — 0, овець,

кіз — 0, курей живих — 0; м'яса ВРХ (свіжого)
— 735,5, м'яса ВРХ (мороженого) — 817,7, сви$
нини — 3926,6, баранини або козлятини —
149,8, м'яса та їстівних субпродуктів свійської
птиці — 16908162,7, риби свіжої — 90,3, моло$
ка та вершків, незгущених та без додання цук$
ру чи інших підсолоджувальних речовин —
10536,0, молока та вершків, згущених та з до$
данням цукру чи інших підсолоджувальних ре$
човин — 245346,0, масла — 399,4, сирів всіх
видів і кисломолочних сирів — 1510,2.

Крім того, у найближчій перспективі запов$
нити встановлені квоти для тваринницької про$
дукції буде проблематично, оскільки переваж$
на більшість тварин утримується господарства$
ми населення, які не мають можливостей зас$
тосовувати сучасні технології виробництва
продукції, що зумовлює низьку її якість та не$
відповідність європейським санітарним нормам
та стандартам. Для переважної більшості
вітчизняних малих і середніх сільгосппідп$
риємств також існують проблеми забезпечен$
ня відповідності власної продукції європейсь$
ким стандартам, оскільки процеси гармонізації
та адаптації законодавства у сфері технічного
регулювання та санітарних і фітосанітарних
заходів потребують не тільки тривалого часу,
але й значних матеріальних ресурсів. Наприк$
лад, сукупні витрати на адаптацію до стандартів
ЄС тільки м'ясної промисловості Польщі ста$
новили близько 2 млрд євро [4,7].

Враховуючи всі переваги від інтеграції Ук$
раїни до ЄС необхідно пам'ятати і про можливі
загрози для розвитку вітчизняної агропродо$
вольчої системи. Це, насамперед, збільшення на
внутрішньому продовольчому ринку України
конкуруючого імпорту. У першу чергу, очі$
кується зростання обсягів імпорту окремих
видів м'яса та харчових субпродуктів, молока
й молочної продукції, деяких видів овочів і
фруктів. У цьому контексті треба підкреслити,
що в зобов'язаннях по імпортних тарифах на
ряд видів агропродовольчої продукції, взятих
на себе Україною та ЄС, спостерігається певна
асиметрія. Наприклад, на м'ясо та харчові суб$
продукти ЄС за незначними винятками не ска$
совуватиме імпортні тарифи для України, а за$
стосовуватиме тарифні квоти (які вона не змо$
же використати доти, доки не стандартизує
свою продукцію відповідно до вимог ЄС). Що
ж до яловичини, то Україна застосовуватиме
переважно нульову ставку ввізного мита (хоча
й з певним перехідним періодом), а щодо м'яса
та субпродуктів птиці — квотуватиме імпорт з
країн ЄС лише частково. Аналогічною є також
ситуація з молоком і молочною продукцією:
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зокрема, для молока та вершків, йогуртів, мас$
ла, частково яєць ЄС вводить тарифну квоту, а
Україна — з деякими винятками нульовий та$
риф (з перехідним періодом). На помідори та
огірки (свіжі або охолоджені), столовий виног$
рад, яблука, груші Україна протягом 5 років
повинна знизити мито з 10 до 5%, а ЄС засто$
совуватиме "вільну адвалерну" ставку мита, яка
визначатиметься кон'юнктурою внутрішнього
ринку ЄС і зможе як завгодно часто змінюва$
тися, що приховуватиме в собі додаткові ризи$
ки для експортерів. Така сама ставка застосо$
вуватиметься і до кабачків, артишоків, багатьох
видів фруктів, тоді як Україна встановить на
них нульовий тариф (з перехідним періодом).
Асиметрія проявлятиметься також у взаємній
торгівлі зерновими між Україною та ЄС. Так,
Україна запроваджуватиме на зернові, біль$
шість видів продукції борошномельно$круп'я$
ної промисловості, крохмаль тощо нульове
мито (з перехідним періодом), а ЄС передбачає
значною мірою квотувати відповідний імпорт
[11].

Так, за прогнозами науковців Інституту
економіки та прогнозування річний обсяг ім$
порту свинини та м'яса птиці з країн ЄС в
Україну відповідно збільшиться на 22,4 та 6,1%.
Тож річний обсяг реалізації продукції внутрі$
шнього виробника на внутрішньому ринку сви$
нини скоротиться на 4,89 тис. т. Частка країн
ЄС в імпорті свинини в Україну збільшиться з
35 до 39%. Виробникам м'яса птиці необхідно
буде додатково збільшити експорт своєї про$
дукції на 1,8% для того, щоб компенсувати
зменшення обсягів реалізації на внутрішньому
ринку внаслідок скасування торгових обме$
жень [6].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, на підставі здійсненого досліджен$
ня можна зробити висновок, що підписання
Угоди про асоціацію є лише початковим ета$
пом глобальних і кардинальних змін в еко$
номіці України, оскільки, для того, щоб вітчиз$
няна продукція агропромислового комплексу
була конкурентоспроможною на ринку ЄС,
доцільне переоснащення виробництва, яке
може буде досить затратним. Тому з метою
мінімізації ризиків і використання можливос$
тей для агропромислового комплексу внаслі$
док підписання Угоди необхідно реалізувати
низку заходів державної аграрної політики,
що не суперечитимуть принципам державно$
го регулювання аграрного ринку, передбаче$
них Угодою про асоціацію між Україною та

ЄС, які забезпечать умови для підвищення
конкурентоспроможності виробництва про$
дукції АПК. Зусилля слід сконцентрувати на:
впровадженні у практику діяльності
підприємств агропромислового комплексу з
виробництва продуктів харчування принципів
міжнародної системи технічного регулюван$
ня, безпечності харчових продуктів (НАССР,
ISO, EN, Кодексу Аліментаріус); розробленні
системи моніторингу зовнішньоторговельних
операцій з країнами ЄС як механізму опера$
тивного реагування на кон'юнктурні зміни аг$
рарного ринку; сприянні розвитку дрібното$
варного сільськогосподарського виробництва,
у тому числі правовій регламентації діяльності
особистих селянських господарств населення
та розробленні механізму їх трансформуван$
ня у фермерські господарства, що дасть змо$
гу забезпечити інтеграцію особистих госпо$
дарств населення у ринкові механізми функц$
іонування аграрного сектору; заохоченні ко$
оперативного руху на селі, спрямованого на
спільне ведення господарської діяльності ок$
ремими суб'єктами господарювання, що доз$
волить зменшити витрати на виробництво і
реалізацію сільськогосподарської продукції;
створенні й підтримці сприятливого інвестиц$
ійного клімату для сільського господарства;
перерозподілі структури експорту продукції
агропромислового комплексу до збільшення
частки продуктів із вищою доданою вартістю
її переробки; кадровому забезпеченні
підприємств агропромислового комплексу;
підвищенні якості менеджменту тощо.
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