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ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО  
СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
сільське господарство України є однією із найбільш 
пріоритетних галузей економіки. Аграрний сектор 
формує продовольчу та у визначених межах еконо-
мічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпе-
чує розвиток технологічно пов’язаних галузей на- 
ціональної економіки та створює соціально-еконо-
мічні умови сільського розвитку. Україна як потуж-
ний виробник багатьох видів агропродовольчої про-
дукції впродовж багатьох років займає вагомі пози-
ції в світовій структурі експорту сільськогосподар-
ських та продовольчих товарів. Відтак, посилення 
інтергаційних процесів, у тому числі в рамках Угоди 
про асоціацію між Україною та країнами ЄС у сві-
тову економіку викликано не лише необхідністю по-
дальшого розвитку та розширення присутності віт-
чизняних виробників агропродовольчої продукції 
на світових ринках, а й є сучасною ознакою прогре-
сивних змін у сільському господарстві. Адже таким 
чином для вітчизняних агровиробників відкрива-
ються як перспективи поступового освоєння ринків 
країн ЄС, так і підвищення рівня якості, безпечності, 
екологічних характеристик української продукції 
агропромислового комплексу, покращення стану 
продовольчої безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню 
проблем формування і розвитку національного агро-
продовольчого ринку, окремих продуктових ринків, 
визначенню ролі держави у їх ефективному функці-
онуванні в умовах реформування аграрного сектору 
України присвячено роботи вітчизняних вчених:  
В. Андрійчука, О. Березіна, В. Бойка, П. Гайдуць-
кого, В. Гейця, С. Дусановського, С. Кваші, Ю. Ко-
валенка, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука та ін-
ших. Основні напрями інтеграції України у світову 
економіку та вивчення наслідків інтеграційних про-
цесів для вітчизняної агропродовольчої галузі роз- 
глядали у своїх працях такі вчені, як Н. Голомша [1], 
В. Збаразький [2], О. Петренко [3], В. Рутицька [4], 
І. Салькова, Л. Сем'янів, Ю. Ставська та інші. Разом 
з тим, процес євроінтеграції в Україні вимагає про-
ведення подальшого дослідження теорії й методоло-
гії інтеграції з урахуванням особливостей вітчизня-
ного сільського господарства, окремих його галузей 
та законодавчих актів. 

Метою статті є дослідження основних тенден-
цій розвитку агропродовольчого ринку у зовнішньо-
економічній діяльності України та визначення імо-
вірних переваг і ризиків для вітчизняного агропро- 
мислового комплексу в умовах європейської інте- 
грації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні аграрний сектор є локомотивом розвитку 
національної економіки, більше 40% валютної ви- 
ручки сьогодні потрапляє до країни в результаті ді-
яльності аграрного сектору, Україна займає лідиру-
ючі позиції у світі як країна-експортер аграрної про-
дукції [5].  

Вступ України до СОТ та євроінтеграційні про-
цеси відкривають для вітчизняних, зокрема, аграр-
них підприємств, нові ринки збуту, що є передумо-
вою збільшення можливих експортних обсягів. Для 
кожної країни експорт – важливий чинник еконо- 
мічної системи. Від рівня експортного потенціалу 
країни значною мірою залежить її місце в системі 
світового господарства, вплив на загальносвітові 
процеси, що визначає не лише економічну, а й полі-
тичну вагомість країни, авторитет і місце держави в 
міжнародних відносинах [6, с.20]. 

На сучасному етапі розвитку національної еко-
номіки України актуальним є питання зміни векто-
рів зовнішньої торгівлі в напрямі країн ЄС та країн 
Азії. З початком російської агресії були введені об-
меження на імпорт українських товарів на терито-
рію РФ, скорочуються обсяги торгівлі з Білоруссю, 
Казахстаном та Вірменією. Ця ситуація вплинула на 
всю економіку України та спричинила зміну струк-
тури зовнішньої торгівлі в частині вугільної, мета-
лургійної, машинобудівної та хімічної галузей.  
Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна 
отримала нові можливості щодо експорту своєї сіль-
ськогосподарської продукції. Україна посідає ліди-
руюче місце у світі за обсягами експорту зерна та 
входить у десятку найбільших експортерів сільсько-
господарської продукції. Однак потенціал розвитку 
агропромислового комплексу України (АПК) не ви-
користовується повною мірою через недосконалість 
відносин на земельному ринку, недостатнє інвести-
ційне забезпечення, технологічне відставання і не-
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прозору конкуренцію. Європейський ринок характе-
ризується відносно високою купівельною спромож-
ністю населення, але він ставить і високі вимоги до 
якості продукції. Система квотування суттєво обме-
жує присутність національних виробників на ринку 
країн ЄС, часто присутні і певні технічні бар’єри. 

Український сільськогосподарський сектор є, з 
одного боку, самодостатньою галуззю народного  
господарства (він годує країну), а, з іншого боку,  
експорт сільгосппродукції є ключовим для еконо-
міки, одним з найважливіших джерел наповнення 
держбюджету, а також припливу валюти. Відпо-
відно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік» [7] на фінансування витрат Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства Ук-
раїни передбачені видатки в обсязі 14,1 млрд грн, з 
них на програми розвитку АПК – 6 311,0 млрд грн. 
Для порівняння в 2017 році було виділено 7,4 млрд 
грн на Міністерство, на напрямок АПК – 5,5 млрд 
грн, тобто в 2018 році виділено більше на 1 млрд 
гривень ніж у 2017 році. Основну частину коштів за-
кладених в Держбюджет на підтримку АПК протя-
гом 2018 року (4 млрд грн або 28,3% всіх ресурсів), 
спрямовано на підтримку тваринництва. На другому 
місці за обсягами фінансування – підтримка фермер-
ства – на цей напрямок виділено 1 млрд грн (7,1% 
від загального обсягу). Для фермерів є ще одна ок-
рема програма «Надання кредитів фермерським  
господарствам», на її реалізацію виділено витратити 
43 млн грн, на програму «Фінансова підтримка сіль-
госпвиробників» закладено 945 млн грн (6,7% за- 
гального обсягу фінансування на 2018 рік) [7], інші 
програми мають значно менший бюджет.  

За результатами 2018 року зовнішньоторгове-
льний оборот продукцією АПК склав 24,3 млрд дол., 

з яких 18,8 млрд дол. припало на агроекспорт, що 
склало 39,8% в загальному експорті України. Сіль-
госпекспорт зберігає лідерство в товарній структурі 
експорту. У минулому році його обсяг був на 880 
млн дол. більше, ніж в 2017 році. У 2018 році був 
перевищений рекорд 2012 року, коли експорт сіль-
госппродукції склав 18,2 млрд дол. Найбільші част-
ки аграрного експорту сформували зернові куль-
тури – 38,4% від обсягу сільгоспекспорту, масла – 
23,3% і насіння олійних культур – 10,2%. Зростання 
експорту в минулому році забезпечили в основному 
кукурудза, пшениця, ріпак, м'ясо і субпродукти 
птиці, олії, тютюн і вироби з нього, яйця і кондитер-
ські вироби. Найбільшими імпортерами української 
сільгосппродукції в 2018 році були Індія, куди  
було експортовано продукції АПК на суму понад  
1,8 млрд дол., Китай – 1,2 млрд дол., Нідерланди – 
1,2 млрд дол., Іспанія – 1 млрд дол. і Єгипет – 
0,9 млрд дол. [8]. За період травень 2018 року – кві-
тень 2019 року, Україна увійшла в трійку найбіль-
ших експортерів сільськогосподарської продукції в 
Європейський Союз, продавши йому аграрної про-
дукції на 6,3 млрд євро. Це на 14,2% більше в порів-
нянні з періодом з травня 2017 по квітень 2018 року. 
Згідно з даними звіту Європейської комісії, за під- 
сумками травня 2019 року Україна експортувала 
сільськогосподарської продукції в країни ЄС на  
519 млн євро, що на 173 млн євро більше, ніж в  
травні 2018 року. Це означає, що за обсягами зрос-
тання експорту аграрної продукції в країни ЄС в  
травні 2019 року Україна посіла перше місце в світі 
[8]. На рис. 1 представлена динаміка зовнішньої  
торгівлі України аграрною продукцією за 2009- 
2018 роки. 

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією за 2009-2018 роки  
(сформовано авторами на основі джерела [8]) 
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Основним напрямом українського агробізнесу 
є рослинництво (близько 70% сільськогосподар- 
ської продукції). Найбільші обсяги в експорті про-
дукції рослинного походження займають зернові  
культури (1188,2 млн дол.), насіння та плоди олій- 
них (213,8 млн дол.), готові харчові продукти – 
залишки та відходи харчової промисловості  
(166,1 млн дол.), продукти переробки овочів  
(69,9 млн дол.), а також какао та продукти з нього 
(57,2 млн дол.). В обсягу продукції тваринного по- 
ходження найбільша частка молока та молочних 
продуктів (98,3 млн дол.), м’яса та їстівних продук-

тів (43,5 млн дол.) (рис. 2). Експорт продукції тва-
ринництва за останні роки зріс на 20% [9]. Зазна-
чимо, що основу аграрного сектору України стано-
вить сировина, зокрема продукція рослинного по- 
ходження (кукурудза, пшениця, соя та ячмінь).  У 
2018 році українським виробникам вдалося зібрати 
близько 35 млн т кукурудзи за рахунок сприятливих 
умов виробництва. Це абсолютний рекорд за всю іс-
торію держави. Очікується, що у нинішньому сезоні 
експорт кукурудзи буде становити 27 млн т, що до-
сить амбіційно, враховуючи сильну конкуренцію на 
міжнародному ринку (в першу чергу з боку США), 
а також українські логістичні перешкоди. 

Рис. 2. Динаміка валової продукції сільського господарства України  
(в постійних цінах 2010 року), млрд грн (сформовано авторами на основі джерела [9]) 

Найбільше експортують вітчизняну кукурудзу 
країни Європейського Союзу. Другий за розміром 
імпортер – Китай. Слід також зазначити зростаючу 
роль країн Африки – вони вже експортують 8-10% 
обсягу вітчизняної кукурудзи. Вирощування куку-
рудзи зосереджено у Чернігівській, Сумській, Хар-
ківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Чер-
каській, Полтавській, Київській та Вінницькій обла-
стях. Саме в них склалися найкращі умови для отри-
мання високих врожаїв, але землі під кукурудзу там 
уже освоєні. Подальше збільшення площ потребує 
розширення на південь, однак там не досить вологи. 
Виправити ситуацію міг би розвиток зрошення, що 
потребує додаткових витрат, тому без подальшого 
зростання цін на кукурудзу або державної під- 
тримки це невигідно. Отже, виникає необхідність 
ефективніше використовувати наявні площі. 

Чинники формування міжнародної конкурен-
тоспроможності аграрної продукції України дещо 
відрізняються для різних ринків і товарів з різних  
секторів сільського господарства. Якщо для розви-
нутих країн основними чинниками будуть якість, 

екологічність і безпечність продукції, то для менш 
розвинутих азійських країн найбільш вагомою є  
кінцева ціна з урахуванням умов доставки. До країн 
ЄС можемо продавати тільки пшеницю найвищої 
якості, а до країн Азії та Африки – більше зерна дру- 
гого сорту і фуражного зерна. Українська продукція 
тваринництва (за винятком птахівництва) програє за 
більшістю параметрів європейським, північноаме-
риканським та австралійським конкурентам, нато-
мість маємо сильні позиції у секторах олії, горіхів, 
меду, деяких видів овочів і фруктів. 

Нові можливості перед економікою нашої кра-
їни відкрила зона вільної торгівлі (ЗВТ) із країнами 
ЄС. Із приходом ЗВТ Україна отримала торговельні 
преференції ‒ безмитні тарифні квоти для 36 видів 
товарів (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо 
птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, 
мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, вино- 
градний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, 
етанол, яйця та альбуміни тощо). За чотирма видами 
встановлено додаткові обсяги. В свою чергу, Укра-
їна встановила тарифні квоти для трьох видів това- 
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рів (м'ясо свинини, м'ясо птиці й напівфабрикати з 
м'яса птиці, цукор) та передбачила додаткові обсяги 
ще для двох. За даними Державної служби статис-
тики, у перший рік вільної торгівлі з ЄС український 
експорт до ЄС зріс на понад 3%, а товарообіг ‒ на 
понад 6%. Але загалом торгівля агропродуктами не 
настільки жвава, як очікувалося. Безмитні квоти ви-
користовуються швидко, а загальні умови не надто 
привабливі й посильні для вітчизняних виробників 
[10]. 

Головна мета розвитку сільського господарства 
в умовах євроінтеграції полягає у створенні сучас-
ного конкурентоспроможного агропромислового 
комплексу, який характеризувався би такими крите-
ріями: ефективне застосування нових сільськогос-
подарських машин, матеріальних ресурсів та техно-
логічних систем; випуск конкурентоспроможної 
продукції; здатність виробництва до широкого 
впровадження науково-технічних досягнень, домі-
нування в агропромисловому комплексі наукоємних 
галузей; високий рівень розвитку інфраструктури 
аграрного ринку; раціональне використання земель, 
впровадження ресурсозберігаючих та відновлюва-
льних технологій; високий рівень екологічної без-
пеки; досягнення ефективного функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств [1]. 

Вплив євроінтеграції загалом позитивний для 
України, хоча й не позбавлений певних «незручнос-
тей», особливо на початкових стадіях функціону-
вання зони вільної торгівлі. Є великі перспективи  
тісної співпраці в аграрному секторі, однак свої по-
зиції доведеться активно відстоювати. Євроінтегра-
ція стимулюватиме модернізацію економіки Укра-
їни, подолання технологічної відсталості, залучення 
іноземних інвестицій, створення нових робочих 
місць, підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції. Як невід’ємна частина Європи Ук-
раїна орієнтується на діючу в провідних європей- 
ських країнах модель соціально-економічного роз-
витку [11]. 

Основними зовнішньоекономічними аспектами 
зони вільної торгівлі з ЄС є: скасування мит при  
торгівлі товарами; домовленості про технічні бар'є-
ри в торгівлі та інструменти торговельного захисту; 
гармонізація санітарних та фітосанітарних заходів; 
сприяння торгівлі та співробітництво в митній 
сфері; єдині з ЄС правила походження товарів; тор-
гові відносини в енергетиці; торгівля послугами, за-
снування компаній, інвестиції, визнання, кваліфіка-
ції; конкурентна політика; права інтелектуальної 
власності та географічне позначення. Угода про асо-
ціацію з ЄС передбачає зниження ставки мита для 
українських товарів та одностороннє скасування 
мит зі сторони ЄС на початковому етапі (рис. 3) [12]. 

 Співпраця з ЄС є важливим пріоритетом зов- 
нішньоекономічної політики України. Україна і ЄС 
проводять регулярні засідання з аграрних питань, 
які дають можливість обмінюватися корисною ін- 

Рис. 3. Етапи впровадження зони вільної  
торгівлі з ЄС 

(сформовано авторами на основі джерела [12]) 

формацією та розглядати досвід ЄС в аграрній 
сфері, питання щодо адаптації аграрного сектору 
України до вимог та умов ЄС. Усі сторони зацікав-
лені у партнерстві, що дасть змогу вести відкриту 
торгівлю у продовольчій сфері. Євросоюз надав Ук-
раїні певні преференції щодо експорту деяких видів 
продукції, щоб компенсувати втрати через скоро-
чення експорту до Росії. Україні надано додаткові 
квоти на безмитний експорт сільськогосподарської 
продукції до вже наявних у межах функціонування 
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі Ук-
раїна – ЄС. Преференції набули чинності у вересні 
2017 року, діятимуть три роки та передбачають до-
даткові річні квоти з нульовим митним тарифом на: 
натуральний мед (2500 т), томатну пасту (3 тис. т), 
виноградний сік (500 т), овес (4 тис. т), пшени- 
цю (65 тис. т), кукурудзу (625 тис. т), ячмінь  
(325 тис. т), деякі види круп (7800 т). За деякими по-
зиціями квоти були скорочені (томати – на 2 тис. т, 
пшениця – на 35 тис. т, кукурудза – на 25 тис. т, яч-
мінь – на 25 тис. т). Хоча розміри цих квот могли б 
бути і вищими, але загалом у найближчі три роки 
українські аграрії можуть планувати свою роботу. 
Український уряд очікує, що завдяки новим квотам 
Україна зможе наростити обсяги торгівлі з ЄС до- 
датково майже на 200 млн дол., що підтримає фінан-
совий ринок [8].  

Незважаючи на ефективність агропромисло-
вого виробництва в Україні впродовж останніх ро-
ків, світове лідерство галузі в експорті окремих ви-
дів сільськогосподарської продукції, існуючі зе- 
мельні відносини через мораторій стримують роз- 
криття невикористаного потенціалу аграрного сек-
тору економіки та подальший успішний розвиток 
сільського господарства в умовах євроінтеграції та 
зростання конкурентоспроможності країн. Аналіз 
сучасних тенденцій формування порядку в аграр-
ному секторі України показує, що гальмування роз-
витку земельної реформи заморозило взаємопов’я-
зані синергетичні чинники розвитку аграрної сфери, 
через що сформувався специфічний уклад сільсько-
господарської діяльності – від надзвичайно великих  

Знижені ставки мита для українських то-
варів в рамках GSP ЄС 

Одностороннє скасування мит зі сторони 
ЄС

Тимчасове застосування Угоди про асоці-
ацію (до ратифікації всіма підписантами) 

Набрання чинності Угоди про асоціацію 
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виробників, які вбачають певні ризики в розвитку 
земельної реформи, до фермерів, особистих селян-
ських господарств та інших дрібних виробників, для 
яких держава не створила умов саморозвитку. Така 
ситуація призвела до прогресування монополізму, 
пригнічення дрібного виробника, однобічного екс-
портоорієнтованого агропромислового виробни- 
цтва, спотворення конкурентного середовища. Пог-
либлюються соціальні проблеми на селі та занепад 
сільських територій. Крім того, поза увагою залиша-
ються шокуючі проблеми щодо охорони земель та 
збереження родючості ґрунтів [13, с. 5]. 

До переваг існуючої моделі земельних відно-
син в Україні можна віднести зростаючі обсяги екс-
порту зернових та стабільні надходження валютної 
виручки. В той же час до недоліків слід віднести 
такі: ринок оренди характеризується локальними 
монополіями; законодавство України сприяє пере-
насиченню сівозміни олійними культурами; нерів-
номірна соціальна інфраструктура; переважання си-
ровинної структури АПК, що не генерує доданої  
вартості; перебування держави за межами земель-
ного ринку, не одержуючи податків і зборів від опе-
рацій із землею та не маючи можливостей забезпе-
чити розвиток сільських територій та стимулювання 
інвестицій. 

Про шкоду дії мораторію з купівлі-продажу зе-
мель на соціальну сферу наголошує М. Мартинюк, 
який відмічає, що «скорочення населення України в 
основному пов’язане з його сільською частиною, 
зменшення якої за останні 16 років становить  
2,9 млн осіб або 18,1%, що на 60% перевищує темпи 
скорочення населення міст» [14, с. 17]. Отже, на 
нашу думку, мораторій є не що інше, як гальмівний 
механізм розвитку малого і середнього підприємни-
цтва на селі, яке має стати драйвером економічної 
активності, зайнятості сільського населення та роз-
витку сільських територій. Блокування законодав- 
ством функціонування прозорого ринку землі не дає 
можливості виконувати йому основні функції, серед 
яких визначення реальної вартості земельних діля-
нок, стимулювання ефективного використання зем-
лі, забезпечення мобільності її використання як  
фактора виробництва, що пов’язано із зміною стру-
ктури виробництва і можливістю альтернативного 
використання ресурсів. 

Важливим фактором впливу на розвиток аграр-
ного сектору економіки є забезпеченість фінансо-
вими ресурсами (в тому числі кредитами банків). За 
різними оцінками в Україні частка банківського кре-
дитування займає менше 20% обігових коштів аг- 
рарного сектору, в той час як у розвинутих країнах 
вона досягає 70%. Основними причинами низької 
активності залучення кредитних ресурсів у сіль- 
ськогосподарське виробництво зі сторони позичаль-
ника є, перш за все, відсутність ліквідної застави в 
позичальників, а з позиції кредитора обмежена кіль-
кість кредитних програм для малого і середнього  
бізнесу, операційні ризики банків при співпраці з 

підприємствами аграрної сфери. Тому стан фінансо-
вого забезпечення аграріїв характеризується низь-
кою часткою прямих іноземних інвестицій в сіль-
ське, лісове та рибне господарство України (на рівні 
1,2%); низькою часткою власного капіталу (43,6%) 
та вкрай низькою часткою наданих підприємствам 
АПК в загальній сумі кредитів в економіку (1,7%) 
[9]. Відсутність ринкового обігу сільськогосподар-
ських земель звужує можливості залучати додаткові 
фінансові ресурси в аграрний сектор економіки. 
Лише ринок землі зможе пожвавити кредитування 
підприємств аграрного сектору економіки, а одним 
із можливих наслідків запровадження вільного обігу 
землі – є можливість давати землю під заставу. У 
широкому контексті для України вже стало визнача-
льним визнання земельного капіталу як об’єкта зе-
мельного обігу, що змусить усіх ставитися до землі 
не тільки як до виробничого ресурсу, але і як до по-
тужного фінансового чинника, який забезпечить  
функціонування в єдиному ринковому середовищі 
всіх факторів виробництва, включаючи земельні ре-
сурси [13, с. 9]. 

Однією з найважливіших складових реформи 
аграрного сектору може стати дерегуляція, що по- 
кликана спростити ведення бізнесу для українських 
аграріїв, а також знизити адміністративний тиск на 
виробників сільськогосподарської продукції. Ос- 
новною її метою має бути створення прийнятних ад-
міністративно-економічних умов для розвитку агро-
сектору. Так, на сьогодні можна виділити деякі за-
конодавчі ініціативи з дерегуляції, які відносяться 
до євроінтеграції в сфері АПК. Зокрема три з них 
прийняті Верховною Радою і вже мають статус за-
конів: "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення умов ведення біз-
несу", "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо уточнення повноважень нота- 
ріусів та особливості реєстрації похідних майнових 
прав на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення", "Про ліцензування видів господар- 
ської діяльності" [3, с. 41]. Також прийняті певні за-
кони у сфері дерегуляції та харчової безпеки, а та-
кож один закон у сфері експортно-імпортної діяль-
ності. Отже, на початковому етапі основний акцент 
реформування законодавства був зроблений на пи-
таннях дерегуляції та приведення регуляторного се-
редовища у відповідність з європейськими стандар-
тами. Незважаючи на зародки реформування, націо-
нальний агропромисловий сектор потребує ще ряду 
заходів щодо забезпечення невпинного розвитку 
(рис. 4). 

Вдало проведена дерегуляція дозволить зни-
зити адміністративний та податковий тиск на агро- 
промисловий сектор, спростити залучення інвести-
цій і стимулювати розвиток аграрного бізнесу. Та-
кож, що досить важливо, вона є ефективним інстру-
ментом боротьби з корупцією в галузі. Таким чином, 
якщо дерегуляція буде проведена у "кращих євро-
пейських традиціях", а не на розсуд українських чи- 
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новників, то це дозволить зробити дуже важливий 
крок – оптимізувати правила ведення бізнесу для аг-
раріїв, створить для них нові можливості розвитку.  

Ураховуючи всі переваги від інтеграції України 
до ЄС необхідно пам'ятати і про можливі загрози 
для розвитку вітчизняної агропродовольчої сис-
теми. Це, насамперед, збільшення на внутрішньому 
продовольчому ринку України конкуруючого ім- 
порту. У першу чергу, очікується зростання обсягів 
імпорту окремих видів м'яса та харчових субпро- 
дуктів, молока й молочної продукції, деяких видів 
овочів і фруктів. У цьому контексті треба підкрес- 
лити, що в зобов'язаннях по імпортних тарифах на 
ряд видів агропродовольчої продукції, взятих на 
себе Україною та ЄС, спостерігається певна асимет-
рія. Наприклад, на м'ясо та харчові субпродукти ЄС 
за незначними винятками не скасовуватиме імпорт-
ні тарифи для України, а застосовуватиме тарифні 
квоти (які вона не зможе використати доти, доки не 
стандартизує свою продукцію відповідно до вимог 
ЄС). Що ж до яловичини, то Україна застосовува-
тиме 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 мо-
локом і молочною продукцією: зокрема, для молока 
та вершків, йогуртів, масла, частково яєць ЄС вво-
дить тарифну квоту, а Україна – з деякими винят-
ками нульовий тариф (з перехідним періодом). На 
помідори та огірки (свіжі або охолоджені), столовий 
виноград, яблука, груші Україна протягом 5 років 
повинна знизити мито з 10 до 5%, а ЄС застосовува-
тиме "вільну адвалерну" ставку мита, яка визначати-
меться кон'юнктурою внутрішнього ринку ЄС і 
зможе як завгодно часто змінюватися, що прихову-
ватиме в собі додаткові ризики для експортерів. 
Така сама ставка застосовуватиметься і до кабачків, 
артишоків, багатьох видів фруктів, тоді як Україна 
встановить на них нульовий тариф (з перехідним пе-
ріодом). Асиметрія проявлятиметься також у взаєм-
ній торгівлі зерновими між Україною та ЄС. Так, 
Україна запроваджуватиме на зернові, більшість ви-
дів продукції борошномельно-круп'яної промисло-
вості, крохмаль тощо нульове мито (з перехідним 
періодом), а ЄС передбачає значною мірою квоту-
вати відповідний імпорт [16]. 

Регулярні перевірки якості та конкурентоспроможності продукції 
кожного конкретного підприємства та національних продуктів в 
цілому. Єврокомісії оцінюють можливість експорту української 

свинини та яловичини на територію ЄС 

Має набрати чинності Закон України «Про основні засади та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Зокрема, 
цей закон покладе початок встановленню стандартів НАССР і 
впровадження сертифікатів якості GLOBAL G.A.P. i ISO, IFS 

Для цього необхідно налагоджувати механізм обробки, 
зокрема тваринного походження, шляхом швидкого 
впровадження та дотримання всіх без винятку вимог 

Стимулювання росту та розвитку бізнесу, субсидування, 
зменшення контролю за діяльністю, розвиток інфраструктури 
для спрощення транспортування як сировини добрив, так і 

готової продукції 

Планується, що найближчим часом будуть прийняті законодавчі 
акти за наступними напрямками: харчова безпека, дерегуляція, 

роздержавлення, а також сприяння притоку міжнародних 
інвестицій 

Зближення законодавства 
України в агропромисловому 
комплексі до законодавства ЄС  

Здійснення перевірок різного 
характеру за ініціативою і при 
підтримці Європейської комісії 

Встановлення європейського 
рівня харчової безпеки  

Розробка і підтримка бренду 
української продукції  

Державна підтримка 
агробізнесу на різних рівнях  

Рис. 4. Заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції 
(узагальнено авторами на основі джерела [4]) 

Висновки. Формування ефективного агропро-
довольчого ринку є складним і багатогранним пи-
танням, яке вимагає вивчення численних взаємо-
пов’язаних проблем, оскільки сучасний агропродо-
вольчий ринок має бути регульованим, інформацій-
ним і соціально орієнтованим. Стратегічними на-
прямами розвитку зовнішньоекономічної орієнтації 
аграрного сектору України мають стати підвищення 

якості продукції та нарощення експортного потенці-
алу за рахунок диверсифікації товарної пропозиції 
товарами із високою доданою вартістю, що потре-
бує формування потужного мотиваційного меха- 
нізму до виробництва саме такого роду товару. 
Прийняття в Україні норм та стандартів ЄС разом із 
безмитною торгівлею має привабити інвесторів, ба-
жаючих упроваджувати найсучасніші технології в 
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агропромисловий сектор країни. Це допоможе пере-
творити економіку України на експортера аграрної 
продукції зі значною часткою доданої вартості, а  
експорт сировини залишиться у минулому.  

Лише активне залучення інноваційних техно-
логій здатне забезпечити стійке зростання надхо-
джень від експорту аграрної продукції в економіку 
України. Для цього слід постійно розширювати  
ринки збуту своєї продукції, роблячи ставку не лише 
на країни ЄС, а й на співпрацю з африканськими та 
азійськими країнами, зокрема з Китаєм. 
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Берсуцька С. Я., Колесников С. О. Поточний 

стан та перспективи розвитку агропромислового 
сектору України в контексті євроінтеграції 

У статті здійснено аналіз окремих показників  
зовнішньої торгівлі України продукцією сільського  
господарства. Окреслено перспективи і можливості 
для вітчизняного агропромислового сектору, які вини-
катимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та країнами Європейського Союзу, а та-
кож створення в рамках цієї Угоди зони вільної тор- 
гівлі. Узагальнено оцінку рівня конкурентоспромож-
ності продукції аграрного сектору. Охарактеризовано 
критерії, яким має відповідати агропромисловий ком-
плекс в умовах євроінтеграції. Наведено необхідні 
напрями для створення сучасного конкурентоспро-
можного агропромислового комплексу. Визначено  
завдання, що мають вирішити органи державної влади 
для розвитку сільського господарства. Запропоновано 
заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах єв-
роінтеграції. 

Ключові слова: агропромисловий сектор, сільське 
господарство, зона вільної торгівлі, євроінтеграція, аг-
рарна політика, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, 
конкурентоспроможність. 				

Берсуцкая С. Я., Колесников С. А. Текущее со-
стояние и перспективы развития агропромышлен-
ного сектора Украины в контексте евроинтеграции 

В статье осуществлен анализ отдельных показате-
лей внешней торговли Украины продукцией сельского 
хозяйства. Очерчены перспективы и возможности для 
отечественного агропромышленного сектора, которые  
будут возникать вследствие подписания Соглашения 
об ассоциации между Украиной и странами Европей- 
ского Союза, а также создание в рамках настоящего со-
глашения зоны свободной торговли. Обобщена оценка 
уровня конкурентоспособности продукции аграрного 
сектора. Охарактеризованы критерии, которым дол-
жен соответствовать агропромышленный комплекс в 
условиях евроинтеграции. Приведены необходимые 
направления для создания современного конкуренто- 
способного агропромышленного комплекса. Опреде-
лены задачи, которые должны решить органы госу-
дарственной власти для развития сельского хозяйства.  
Предложены мероприятия по обеспечению развития 
АПК в условиях евроинтеграции. 

Ключевые слова: агропромышленный сектор, 
сельское хозяйство, зона свободной торговли, евроин-
теграция, аграрная политика, внешняя торговля, эк-
спорт, импорт, конкурентоспособность. 

 
Bersutska S., Kolesnikov S. The current state and 

prospects of development of Ukraine's agro-industrial 
sector in the context of European integration 

The article analyzes the individual indicators of 
Ukraine's foreign trade in agricultural products. The pro-
spects and opportunities for the domestic agro-industrial 
sector that will arise as a result of the signing of the Asso-
ciation Agreement between Ukraine and the countries of 
the European Union, as well as the creation of a free trade 
zone within this Agreement, are outlined. The assessment 
of the level of competitiveness of agricultural products is 
generalized. The criteria to be met by the agro-industrial 
complex in the context of European integration are charac-
terized. Necessary directions for creation of modern com-
petitive agro-industrial complex are given. The tasks to be 
solved by the state authorities for the development of agri-
culture are determined. Measures are proposed to ensure 
the development of agroindustrial complex in the condi-
tions of European integration. 

Keywords: agro-industrial sector, agriculture, free 
trade area, eurointegration, agrarian policy, foreign trade, 
exports, imports, competitiveness. 
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