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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА 

СВІТОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 
Анотація. У роботі досліджено сучасні особливості розвитку світового ринку 

сільськогосподарської продукції за окремими його видами. Приділено увагу розгляду 

світових ринків зерна, олійних культур, м’яса, овочів, меду, часнику. Визначено світові 

ринки окремих видів сільськогосподарської продукції, на яких Україна має найкращі 

позиції. Охарактеризовано сучасну зовнішньоекономічну політику України на 

світовому ринку сільськогосподарської продукції та деталізовано напрями її 

покращення.  

Ключові слова: світовий ринок сільськогосподарської продукції, експорт, 

імпорт, сільське господарство, зовнішньоекономічна політика.  

Summary. Explored the modern features of the development of the world market of 

agricultural products in the context of its separate types. Attention is paid to the 

consideration of world markets of agricultural products: grains, oilseeds, meat, vegetables, 

honey, walnuts. The world markets of certain types of agricultural products on which 

Ukraine has the best positions are determined. The current foreign economic policy of 

Ukraine on the world market of agricultural products is described. The conclusion is detailed 

directions of its improvement. 

Key words: world agricultural market, export, import, agriculture, foreign economic 

policy. 

 

Постановка проблеми. Світовий ринок сільськогосподарської 

продукції є одним з визначальних ринків у світовому розвитку. Окрім 

визначеної ролі сільськогосподарської продукції у розв’язанні світової 

продовольчої проблеми, її якість та кількість є фактором оцінки 

економічного розвитку країни, адже сільськогосподарська продукція 

забезпечує потреби текстильної, харчової, енергетичної та інших видів 

промисловості в сировині. Для України активна позиція на світовому 

ринку сільськогосподарської продукції є одним з визначальних факторів 



 413 

національного економічного розвитку. Оскільки саме торгівля 

сільськогосподарською продукцією має позитивне зовнішньоторгове 

сальдо, сприяє надходженню в країну валютних коштів, є запорукою 

міцності національної валюти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню світового 

ринку сільськогосподарської продукції присвячені роботи багатьох 

зарубіжних та вітчизняних учених, а саме: Й. Браун, Дж. Бафес, У. Мартін, 

Ф.В. Горбонос, М.А. Горлачук, І.О. Башнянин, О.А. Горлачук, 

М.М. Ільчук, О.П. Реєнт, О.В. Сердюк, Т.М. Циганкова, Н.В. Шашло, які 

вивчали проблеми та перспективи розвитку світового 

сільськогосподарського ринку та питання можливостей виходу на нього 

українських підприємств. Проблематика зовнішньоекономічної політики 

висвітлена в працях М.І. Дідківського, М.П. Пан, Л.М. Пісьмаченко, 

О.В. Шкурупій, Г.М. Филюка та ін. Водночас вплив зовнішньоекономічної 

політки окремої держави на її участь у світовій торгівлі 

сільськогосподарською продукцією потребує більш детального розгляду.  

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження 

зовнішньоекономічної політики України на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснюючи 

дослідження світового ринку сільськогосподарської продукції, варто 

враховувати, що світовий ринок включає понад 200 національних ринків зі 

своїми особливостями розвитку. Визначено, що у 2016 р. у 20 країнах 

частка сільського господарства у ВВП становила від 26% до 61%. 

Країнами-лідерами за питомою вагою сільського господарства у ВВП є 

Сьєрра-Леоне (61%), Чад (50 %) та Центрально-Африканська Республіка 

(43 %). У 49 країнах частка виробництва сільськогосподарської продукції 

у виробництві загального ВВП становила від 11 до 25 % (Таджикистан, 

Албанія, Мадагаскар, Україна), у 84-х країнах – 1-0 % (Австрія, Бельгія, 

Італія) та у 5 країнах сільське господарство відсутнє взагалі (Люксембург, 

Сінгапур, Катар) [1].  

Особливістю сільськогосподарської продукції є те, що як товар ця 

продукція здебільшого належить до групи промислових товарів та являє 

собою товар-сировину, потрібний для виготовлення продуктів першої 

необхідності.  

Світовий ринок зерна є найбільшим за обсягами торгового обороту 

серед інших світових ринків сільськогосподарської продукції. 

Досліджуючи офіційні дані Міністерства сільського господарства США, 

варто зазначити, що найбільшими виробниками зерна у світі є США, 

Китай, ЄС, Бразилія та Аргентина. Основними зерновими культурами, що 

культивуються у світі, є кукурудза, пшениця, рис, ячмінь, сорго, овес та 

жито [2]. Обсяги світової торгівлі зерном в останні роки становлять у 

середньому 185 млн т. На розвиток світового ринку зерна найбільший 

вплив мають Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС, Канада, Росія, Індія, 
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Таїланд, В’єтнам, Японія, Мексика, Єгипет, Індонезія, Алжир, Китай та 

Нігерія.  

Світовий ринок олійних культур є одним з найдинамічніших 

сегментів світого ринку сільськогосподарської продукції. Так, за даними 

Міністерства сільського господарства США, обсяги світової торгівлі 

олійними культурами в останні роки стрімко зростають – з 112,77 млн т у 

2013 р. до прогнозованих 172,89 млн т у 2018 р. [3]. Основними олійними 

культурами, що вирощуються у світі, є соя, соняшник, ріпак та арахіс. Їх 

частка в загальній структурі світового виробництва олійних коливається 

від 83,25% у 2015 р. до 88,6% у 2017 р., при цьому основними 

виробниками олійних культур є Бразилія, Аргентина, Індія, Китай, 

Україна, ЄС та ін.  

Світовий ринок овочів та фруктів, як і ринки інших видів 

сільськогосподарської продукції, має свої особливості в розвитку. Згідно з 

оцінкою міжнародних фахівців середні темпи зростання обсягу 

міжнародної торгівлі овочами та фруктами протягом останніх 10 років 

становили 1,2% в грошовому еквіваленті і 3% в натуральному. Протягом 

цього періоду обсяг глобального плодоовочевого ринку збільшився на 7,5 

млрд євро. Станом на 2016 рік світовий експорт фруктів та овочів 

(включно з реекспортом) перевищив позначку 100 мільярдів доларів. 

 Підвищення рівня життя населення та пов’язані з ним зміни 

структури попиту на сільськогосподарську продукцію призвели до 

зростання та переважання тваринництва над рослинництвом у більшості 

розвинених країн. У 2016 р. світове виробництво м’яса збільшилося 

порівняно з 2015 р. на 0,3% і сягнуло 320,7 млн тонн. При цьому 

основними виробниками м’яса у світі залишаються США, Бразилія, ЄС, 

Індія, Російська Федерація, Китай, Австралія. Найбільше у світі 

виробляється свинини, хоча в динаміці темпи її виробництва дещо 

зменшуються (у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 0,7%), на другому місці – 

м’ясо птиці, або 36,23% світового обсягу виробництва у 2016 р. Крім того, 

до трійки лідерів належить яловичина, якої у 2016 р. було вироблено 68,4 

млн т, або 21,33% світового виробництва м’яса. 

Світова торгівля м’ясом у 2016 р. зросла на 2,8% порівняно з 2015 р. 

та становила 30,6 млн тонн. Основними постачальниками м’яса на 

світовий ринок є Бразилія, США, Канада, ЄС, Мексика. Найбільшими 

імпортерами м’яса у світі є Саудівська Аравія, Китай, Мексика, Японія, 

Південна Африка. У товарній структурі міжнародної торгівлі першість 

належить м’ясу птиці, якого у 2016 р. було реалізовано на світовому ринку 

12,7 млн т, далі йде яловичина – 9,3 млн т та свинина – 7,5 млн тонн [5]. 

Одним з найбільших нішевих видів світового ринку 

сільськогосподарської продукції є ринок меду. До найбільших експортерів 

меду у світі належать Китай, який у 2016 р. поставив меду на 276,6 млн 

дол., Нова Зеландія – 206,7 млн дол., Аргентина – 168,9 млн дол., 

Німеччина – 144,9 млн дол., Сьєрра-Леоне – 142,4 млн дол., Іспанія – 109 
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млн дол., Україна – 108,2 млн дол., Мексика – 93,7 млн дол., Бразилія – 92 

млн дол., В’єтнам – 75,9 млн дол. Основними імпортерами меду у світі є 

країни Європейського Союзу (Німеччина, Великобританія, Франція, 

Бельгія), США, Японія.  

Найшвидшими темпами у світі нарощують експортні поставки меду 

Україна (на 247,9% порівняно з 2012 р.), Нова Зеландія (на 98,9%), 

Бразилія (на 75,8%), Іспанія (на 36,5%), Бельгія (на 32,1% ) [6]. 

Світове виробництво волоських горів у 2016-2017 рр. становило 2,1 

млн тонн. При цьому основними виробниками залишаються Китай та 

США, виробництво яких разом становить 80% загальної кількості 

волоських горіхів. Загальний обсяг світового експорту волоського горіху у 

2016/2017 був нижчий, ніж у попередньому році на 12 тис. тонн, та 

становив 703 тис. тонн.  

Основними світовими продавцями волоського горіху є США, Чилі, 

Молдова, Китай, Індія, Україна. Причому США у 2016/2017 МР скоротили 

обсяги експорту на 15 тис. т до 460 тис. т, а Україна, навпаки, збільшила 

продажі на світовому ринку з 10 тис. т до 75 тис. тонн. Найбільшими 

світовими імпортерами волоського горіху є Туреччина, Італія, Китай, 

Мексика, Іспанія. Загалом країни ЄС знизили обсяги закупівлі горіху на 10 

тис. тонн до 202 тис. Тонн, тоді як Туреччина збільшила обсяги імпорту до 

105 тис. тонн [7]. 

Таким чином, Україна є активним гравцем на світових ринках різних 

видів сільськогосподарської продукції. Найбільше на світовому ринку 

зерна, світовому ринку олійних культур, світовому ринку меду, світовому 

ринку волоських горіхів. Зовнішньоекономічна політика України щодо 

цих ринків є одним є визначальних факторів ефективності 

зовнішньоторгової діяльності сільськогосподарських товаровиробників. 

Загалом сучасну зовнішньоекономічну політику на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції можна охарактеризувати так: 

- імпорт та експорт сільськогосподарської продукції та продукції для 

сільського господарства регулюється низкою нормативно-правових актів, 

серед яких: Закон України «Про ЗЕД», Митний кодекс України, Закон 

України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції», Закон України «Про митний тариф» та ін.;  

- на зовнішню торгівлю сільськогосподарською продукцією значний 

вплив здійснюють міжнародні двосторонні та багатосторонні угоди між 

Україною, країнами світу та міжнародними організаціями, а саме: 

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 5 лютого 

2008 р; Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони; Меморандум про 

співробітництво в галузі сільського господарства між Міністерством 

аграрної політики та продовольства України і Міністерством з питань 

політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового 
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господарства Італійської Республіки; Угода про співробітництво в галузі 

сільського господарства між Урядом України та Урядом Туркменістану та 

ін.; 

- експортна політика України щодо сільського господарства сьогодні 

характеризується широким колом засобів тарифного та нетарифного 

регулювання і спрямована, насамперед, на полегшення доступу 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників до світового ринку. 

Прикладом цього є реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

щодо створення зони вільної торгівлі. У додатках до Угоди повністю 

описано тарифне регулювання торгівлі між Україною та ЄС. Для кожного 

продукту вказано базову ставку ввізного мита та перехідний період, під 

яким розуміють проміжок часу, упродовж якого ставка мита прямо 

пропорційно буде зменшена або повністю скасована. Для багатьох товарів 

мито на імпорт з України до ЄС було скасовано з 1 січня 2016 року в 

рамках Угоди. Існує також ряд товарів, торгівля якими регулюється за 

допомогою квот, у межах яких мито або відсутнє, або знижене. Обсяги 

імпорту поза квотами обкладаються визначеними ставками мита; 

- імпортна політика України формується під впливом двох 

складників, а саме: потреби недопущення значного переважання імпорту 

над експортом, характерного для країни з 2005 р., з одного боку, та 

міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе в рамках участі в 

СОТ, Угоди про асоціацію з ЄС та іншими угодами про зони вільної 

торгівлі – з іншого. Для розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників у цьому контексті важливим є використання державою 

тих інструментів імпортної політики, що сприяють розвитку добросовісної 

конкуренції на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції та 

забезпеченню визначених підприємств доступом до імпортної сировини та 

матеріалів за конкурентними цінами; 

- найбільшими проблемними факторами для експорту 

сільськогосподарської продукції є: слабкий доступ сільськогосподарських 

товаровиробників до торговельного фінансування, невідповідність 

національних технічних вимог та стандартів міжнародним нормам, 

невміння окремого підприємства виявити потенційний ринок 

сільськогосподарської продукції та відсутність навичок щодо виходу на 

нього. 

Висновки. Таким чином, Україна займає активну позицію на 

світовому ринку сільськогосподарської продукції. При цьому найкращі 

позиції зафіксовано на світовому ринку зерна, світовому ринку олійних 

культур, світовому ринку меду та ін.  

Сучасна зовнішньоекономічна політика України визначається 

міжнародними зобов’язаннями нашої країни і часто не вирішує нагальних 

потреб виробників сільськогосподарської продукції, які працюють на 

світовому ринку або планують туди вийти. Тому необхідно сформувати та 

впровадити концепцію дієвої зовнішньоекономічної політики, 
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спрямованої на формування нових та посилення наявних конкурентних 

переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку. 

Ця концепція повинна формуватися на основі узгодження завдань, 

принципів, напрямків дії, інструментів і засобів їх досягнення та бути 

спрямованою на оптимізацію експортно-імпортних операцій, інноваційно-

інвестиційної діяльності в сільському господарстві таким чином, щоб 

забезпечити продовольчу безпеку країни, підтримати вітчизняних 

виробників продукції для сільського господарства та 

сільськогосподарської продукції, розвивати добросовісну конкуренцію на 

внутрішньому ринку та відповідати міжнародним зобов’язанням України. 

Саме це і є темою для подальших досліджень автора. 
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