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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішньому етапі розвитку світове

господарство можна назвати інтегрованою
економічною системою, елементами якої ви�
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ступають національні господарства, пов'язані
між собою сукупністю зв'язків різних рівнів та
видів. Україна не залишається осторонь цих
процесів, намагаючись встановити найбільш



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2016

економічно вигідні відносини з найсильнішими
країнами світу. Євроінтеграцію загалом мож�
на визначити як процес економічного, політич�
ного та військового зближення країн Європи.
На даний момент європейська інтеграція дося�
гається в основному за рахунок розширення
Європейського Союзу та Ради Європи.

Аграрний і продовольчий сектор займає
одне з провідних місць в національній еко�
номіці України. Але переважна більшість ви�
робників сільськогосподарської продукції має
низький рівень ресурсного забезпечення та
відсутність достатньої кількості коштів для
його поповнення. Одним із чинників віднов�
лення та забезпечення сталого розвитку
вітчизняного агропромислового виробництва
є його євроінтеграція.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Враховуючи євроінтеграційну підтримку роз�
витку економіки України, актуальним є дослі�

дження заходів щодо забезпечення розвитку
АПК України в зазначених умовах. Дана про�
блематика висвітлена в наукових працях таких
вчених�економістів, як: Голомші Н. [1], Зба�
разького В. [2], Петренко. О. [3], Рутицької В.
[4—6], Салькової І. [7—9], Сем'янів Л. [10],
Ставської Ю. [11] та інших. Разом з тим, про�
цес євроінтеграції в Україні вимагає проведен�
ня подальшого дослідження теорії й методо�
логії інтеграції з урахуванням особливостей
вітчизняного сільського господарства, окремих
його галузей та законодавчих актів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз стану аграр�

ного виробництва та єдиної аграрної політи�
ки країн ЄС; дослідження проблем та шляхів
їх вирішення щодо оптимізації організаційно�
економічних взаємовідносин підприємств
АПК.

Рис. 1. Етапи впровадження зони вільної торгівлі з ЄС
Джерело: [7].

Рис. 2. Процес євроінтеграції та імплементації положень угоди
про асоціацію України з ЄС в АПК

Джерело: сформовано авторами з використанням: [4—6].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними зовнішньоекономічними аспек�
тами зони вільної торгівлі з ЄС є: скасування
мит при торгівлі товарами; домовленості про
технічні бар'єри в торгівлі та інструменти тор�
говельного захисту; гармонізація санітарних та
фітосанітарних заходів; сприяння торгівлі та
співробітництво в митній сфері; єдині з ЄС пра�
вила походження товарів; торгові відносини в
енергетиці; торгівля послугами, заснування
компаній, інвестиції, визнання, кваліфікації;
конкурентна політика; права інтелектуальної
власності та географічне позначення. Угода
про асоціацію з ЄС передбачає зниження став�
ки мита для українських товарів та односто�
роннє скасування мит зі сторони ЄС на почат�
ковому етапі (рис. 1) [7].

Головна мета розвитку сільського госпо�
дарства в умовах Євроінтеграції полягає у ство�
ренні сучасного конкурентоспроможного аг�
ропромислового комплексу, який характеризу�
вався би такими критеріями: ефективне засто�
сування нових сільськогосподарських машин,

матеріальних ресурсів та технологічних систем;
випуск конкурентоспроможної продукції;
здатність виробництва до широкого впровад�
ження науково�технічних досягнень, доміну�
вання в агропромисловому комплексі науко�
ємних галузей; високий рівень розвитку інфра�
структури аграрного ринку; раціональне вико�
ристання земель, впровадження ресурсозбері�
гаючих та відновлювальних технологій; висо�
кий рівень екологічної безпеки; досягнення
ефективного функціонування сільськогоспо�
дарських підприємств [1, с. 67].

Для забезпечення головної мети розвитку
сільського господарства в умовах Євроінтег�
рації, виходячи з повноважень органів виконав�
чої влади і місцевого самоврядування, має бути
визначено ряд завдань. Зокрема до них держав�
ного рівня відноситься: розробка та впровад�
ження концепції забезпечення конкуренто�
спроможності аграрного сектора економіки в
контексті Євроінтеграції; структурна перебу�
дова агропромислового комплексу; забезпе�
чення адаптації підприємств АПК з урахуван�
ням вступу України в СОТ та інтеграції в ЄС;

Рис. 3. Заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції
Джерело: сформовано авторами з використанням джерел: [4; 11, с. 262].
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збільшення обсягів експорту продукції сіль�
ського господарства; створення умов для роз�
витку ефективного підприємництва в АПК; на�
рощування обсягів інвестицій, в тому числі іно�
земних та їх інноваційне спрямування; створен�
ня цивілізованих умов проживання в сільській
місцевості як основи припливу працездатних
верств [2, с. 75].

Науковці�економісти вбачають підвищення
конкурентоспроможності АПК у вирішенні на�
ступних завдань: забезпечення сільськогоспо�
дарських товаровиробників сучасною техні�
кою; створення новітніх технологій вирощуван�
ня та підвищення урожайності сільськогоспо�
дарських культур, забезпечення приросту по�
голів'я худоби; фінансування сільськогоспо�
дарського виробництва та забезпечення фінан�
сової підтримки виробників насіннєвого мате�
ріалу, науково�дослідних установ, сортовипро�
бувальних станцій; підготовка висококваліфі�
кованих кадрів для села; удосконалення ціно�
вої політики; урахування специфіки виробниц�
тва сільськогосподарської продукції у регіонах
[10, с. 43; 9, с. 38; 8, с. 313].

Зрозумілим є те, що провідна роль у коор�
динації дій українських аграрій належить
Міністерству аграрної політики та продоволь�
ства України, що свою чергу має виконати такі
функції, як: впливати на формування законо�
давчої бази; сприяти створенню прозорого
конкурентного середовища в АПК; брати
участь в практичному реформуванні агросек�
тора (зокрема, розробляти і реалізовувати

програми по підвищенню конкурентоспро�
можності аграріїв і розвитку села). Таким чи�
ном, реалізація домовленостей, закріплених
Угодою про асоціацію, забезпечується за до�
помогою прийняття відповідних законів (рис.
2).

Однією з найважливіших складових реформ
може стати дерегуляція, що покликана спрос�
тити ведення бізнесу для українських аграріїв,
а також знизити адміністративний тиск на ви�
робників сільськогосподарської продукції. Ос�
новною її метою має бути створення прийнят�
них адміністративно�економічних умов для
розвитку агросектору. Так, на сьогодні можна
виділити деякі законодавчі ініціативи з дерегу�
ляції, які відносяться до євроінтеграції в сфері
АПК. Зокрема три з них прийняті Верховною
Радою і вже мають статус законів: "Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни щодо спрощення умов ведення бізнесу",
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливості реєстрації похідних
майнових прав на земельні ділянки сільськогос�
подарського призначення", "Про ліцензування
видів господарської діяльності" [3, с. 41]. Та�
кож прийняті певні закони у сфері дерегуляції
та харчової безпеки, а також один закон в сфері
експортно�імпортної діяльності. Отже, на по�
чатковому етапі основний акцент реформуван�
ня законодавства був зроблений на питаннях
дерегуляції та приведення регуляторного сере�
довища у відповідність з європейськими стан�

Таблиця 1.
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дартами. Недивлячись на зародки реформуван�
ня, національний агропромисловий сектор по�
требує ще ряду заходів щодо забезпечення не�
впинного розвитку (рис. 3).

Вдало проведена дерегуляція дозволить
знизити адміністративний та податковий тиск
на агропромисловий сектор, спростити залу�
чення інвестицій і стимулювати розвиток аграр�
ного бізнесу. Також, що немало важливо, вона
є ефективним інструментом боротьби з коруп�
цією в галузі. Таким чином, якщо дерегуляція
буде проведена у "кращих європейських тради�
ціях", а не на розсуд українських чиновників,
то це дозволить зробити дуже важливий крок
— оптимізувати правила ведення бізнесу для
аграріїв, створить для них нові можливості роз�
витку.

Одним з факторів неспроможності украї�
нського експорту сільськогосподарської про�
дукції в європейські країни, навіть у межах
квот, є неприйняття ряду законодавчих актів
за наступними напрямами: харчова безпека,
дерегуляція, роздержавлення, а також сприян�
ня притоку міжнародних інвестицій. Необхід�
ним напрямом для розвитку агропромислово�
го експорту у країни ЄС є забезпечення харчо�
вої безпеки та прийняття відповідного законо�
давства у цій сфері. Без даної складової екс�
порт сільськогосподарської продукції, навіть у
рамках квот, буде неможливим, що означити�
ме повну втрату можливостей євроінтеграції в
АПК. Безпека продуктів харчування є однією
з ключових вимог ЄС щодо допуску українсь�
кої продукції на ринок. Тому сільськогосподар�
ським виробникам необхідно забезпечувати не
тільки високу якість, але і безпеку своєї про�
дукції. Європейський ринок для українських
виробників стане відправною точкою для пол�
іпшення стану платіжного балансу, збільшення
платіжних надходжень, розвитку виробництва
[5].

На 2016—2017 рр. крім законодавчих ініціа�
тив у сфері харчової безпеки необхідним є
прийняття ряду законів і нормативно�правових
актів у сфері експорту та імпорту сільськогос�
подарської продукції. Міністерство аграрної
політики та продовольства України планує,
зокрема, прийняття регуляторних нормативно�
правових актів у сферах овочівництва, ГМО,
маркування окремих видів продукції, імпорту
тощо (табл. 1).

Створена база для євроінтеграції за раху�
нок дерегуляції може в подальшому полегши�
ти впровадження реформ в окремих галузях і
секторах АПК. Реформування законодавства
та приведення його у відповідність з нормами

ЄС — один з головних пріоритетів. Цей про�
цес — досить складний і тривалий, однак саме
він є відповіддю на ті актуальні виклики, які
євроінтеграція ставить перед українським
сільським господарством [5].

ВИСНОВКИ
Необхідною умовою розвитку АПК є розу�

міння, що євроінтеграція не закінчується на
підписанні Угоди про асоціацію, а тільки почи�
нається з неї. Це процес, в якому задіяні Євро�
комісія, профільні асоціації та Міністерство
аграрної політики та продовольства України як
ключовий координаційний центр євроінтег�
рації. Однак найголовніша ланка у даному про�
цесі це аграрії, що відіграють провідну роль у
формуванні України і повинні брати в цьому
процесі активну участь.

З урахуванням існуючих проблем розвитку
агропромислового сектора економіки України,
видається доцільною реалізація заходів за та�
кими основними напрямами, як: гармонізація
вітчизняних стандартів на сільськогосподарсь�
ку продукцію згідно стандартів ЄС; налагод�
ження сучасної інфраструктури аграрного
ринку; посилення кооперації господарств на�
селення виробників сільськогосподарської
продукції; налагодження співпраці між вироб�
никами сільськогосподарської продукції та
дослідними установами.
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