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Розглянуто пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах формування нових векторів міжнародного 
співробітництва. Виявлено основні країни-партнери та нормативно-правові акти, які регулюють процес співробітництва. 
Визначено особливості співпраці та вплив кожної країни-партнера на аграрний сектор економіки України.
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Постановка проблеми. Аграрний сектор еко-
номіки завжди мав першорядне значення 

для країни. Важливість цієї сфери не викликає сум-
ніву, тому що саме від її ефективного функціонуван-
ня залежить рівень життя українського населення, 
продовольча безпека країни. Не зважаючи на це, 
сучасний стан аграрного сектору ще дуже далекий 
від такого, який можна назвати благополучним. Він 
характеризується низкою проблем, пов’язаних не 
тільки з виробництвом продовольчої продукції, а й з 
такими аспектами, як ненадання шкоди природі та 
здоров’ю людини, для чого шляхи його подальшого 
розвитку повинні базуватися на нових формах ви-
робничо-економічних стосунків, що отримуються в 
результаті розвитку міжнародного співробітництва.

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Серед учених, які досліджували міжнародне 
співробітництво в сільському господарстві, доцільно 
назвати В.І. Андрійчука, Х. Боготов, П. П. Борщев-
ського, І. В. Гончаренко, Ф. В. Горбоноса, Л. В. Дейне-
ко, О. Ю. Єрмакова, В. В. Зіновчука, А. В. Ключник, 
О. В. Крисального, І. І. Лукінова, П. М. Макаренка,  
І. Н. Топіху, В.Ф.Опришко, Ю. В. Ушкаренко,  
І. І. Червена, О. В.Шебаніну, та ін. 

Проблемними питаннями аграрного сектору 
України займалися такі вчені як В. І. Горіславська, 
Б.К.Супіхамова, І.М. Титарчук, О.А. Кириченко,  
В.Д. Кудрецький. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Однак даний напрямок досліджень 
не втрачає своєї актуальності через необхідність 
пошуку дієвих пріоритетів міжнародного співро-
бітництва, які мають позитивно вплинути на розви-
ток аграрного сектору економіки і підвищити його 
ефективність.

Мета статті. Виявити дійсні та пріоритетні на-
прями розвитку аграрного сектору України в умо-
вах формування нових векторів міжнародного спів-
робітництва.

Виклад основного матеріалу досліджень. У 
сучасній економіці дуже важливим є питання від-
новлення сільського господарства зі своєю спеціа-
лізацією, збереженням історичних особливостей, 
врахуванням соціального розвитку та природного 
потенціалу. Зважаючи на суттєві протиріччя, що 
виникають між сферою виробництва аграрної про-
дукції та пов’язаними з нею іншими сферами діяль-
ності, необхідним є пошук таких форм співпраці, які 
б враховували інтереси всіх учасників відносин.

На сьогодні країна є важливим постачальником 
продовольства на світовий ринок, тому співпраця з 
іноземними державами є важливим питанням роз-
витку міжнародних відносин [2]. Адже міжнародне 
співробітництво в галузі сільського господарства 
спрямовано на підвищення ефективності викорис-
тання природних ресурсів, поліпшення забезпе-

чення населення продовольчими товарами, стабі-
лізацію ринку сільгосппродукції і продовольства, 
підтримку і захист товаровиробників АПК, стиму-
лювання взаємного товарообігу, підвищення життє-
вого рівня сільського населення країн.

В аграрному секторі України здійснюється 
співпраця з такими країнами:

1) Республікою Корея – Меморандум про спів-
робітництво у сфері сільського господарства між 
Республікою Корея та Україною, 2012 р. Підписа-
ний меморандум передбачає посилення товарообі-
гу аграрної продукції та поглиблення співпраці у 
різних галузях сільського господарства України та 
Республіки Корея [3].

2) Йорданія – Меморандум між Міністерством 
аграрної політики та продовольства України і Мі-
ністерством сільського господарства Йорданії про 
економічну, наукову і технічну співпрацю, 16 квіт-
ня 2012 р. Документом передбачається створення 
правової основи для розвитку економічного та на-
уково-технічного співробітництва між Україною 
та Йорданією у галузях сільського господарства та 
харчової промисловості [5].

3) Литовська Республіка – Twinning проєкт, 6 
вересня 2012 р. Проект має позитивну динаміку і 
конструктивний характер українсько-литовського 
співробітництва в царині агропромислового комп-
лексу, зокрема у таких царинах, як ветеринарний 
і фітосанітарний контроль, земельні відносини та 
державна підтримка, сприяє проведенню консуль-
тацій щодо справ і змін до закону про племінну 
справу.

4) Китайська Народна Республіка – підписано 
три меморандуми , договір і великий комерційний 
контракт, 5 грудня 2013 р. Активізація китайських 
та українських ділових кіл свідчить про значний 
потенціал співпраці між країнами як у високотех-
нологічних галузях, у сфері розбудови інфраструк-
тури, так і в сфері сільського господарства. Укла-
дено міжурядову угоду про економіко-технічну 
співпрацю та протокол фіто санітарних та інспек-
ційних вимог щодо експорту сої з України до КНР. 
Також підписано протокол фіто санітарних та ін-
спекційних вимог щодо експорту ячменю з Украї-
ни до КНР. Угода та протокол надають можливість 
експортувати український українські соєві боби та 
ячмінь до Китаю, відкривають нові можливості в 
реалізації україно-китайських інвестиційних про-
ектів в аграрному секторі України та збільшенні 
присутності вітчизняної аграрної продукції на рин-
ку КНР [6].

5) Європейський Союз – Меморандум про вза-
єморозуміння щодо Діалогу з аграрних питань, 
жовтень 2006 р. Меморандумом визначаються на-
прямки розвитку двостороннього партнерства між 
сторонами у сфері сільського господарства та запо-
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чаткування відповідних механізмів консультацій. 
Виходячи із динамічного розвитку відносин у цій 
сфері, відбулося 9 засідань Діалогу Україна – ЄС 
з аграрних питань. Останнє засідання відбулося  
19 березня 2013 р. у м. Київ. У ході засідання перед-
бачається: розвиток сільської місцевості в Україні 
та в ЄС; реформування аграрного сектору України; 
програма реформ Спільної аграрної політики ЄС; 
оцінка розвитку ринків сільськогосподарської про-
дукції; використання ГМО; органічне виробництво; 
безпека продуктів харчування [4].

6) Нідерланди – Угода про співробітництво щодо 
розвитку сільських територій, 8 квітня 2014 року. 
В рамках Угоди передбачається: збільшення під-
тримки малому та середньому аграрному підприєм-
цю через впровадження та розроблення відповідних 
державних програм, запозичені нідерландського 
досвіду з цього питання та його подальше впрова-
дження у аграрну політику України; гармонізація 
українського законодавства та сільськогосподар-
ських стандартів до норм та регламентів ЄС та СОТ.

Одним із дієвих інструментів окреслення планів 
щодо розвитку двостороннього співробітництва в 
аграрній сфері є українсько-нідерландська Робоча 
група з питань сільського господарства. Пріоритет-
ними напрямами двостороннього співробітництва 
є: тваринництво; плодоовочевий сектор (овочівни-
цтво, тепличне господарство, садівництво); карто-
плярство; використання біомаси. Слід відмітити, що 
зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської 
продукції за 2013 рік між Україною та Нідерлан-
дами склав 945,99 млн дол. США (товарообіг збіль-
шився на 173,5 млн дол. США в порівнянні з 2012 
роком), з них сума експорту – 690,81 млн дол. США 
та в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року 
сума збільшилась на 33% за рахунок продукції рос-
линництва [1].

7) Естонська республіка – План дій щодо зміцнен-
ня співробітництва між Міністерством аграрної по-
літики та продовольства України та Міністерством 
сільського господарства Естонської Республіки на 
2014-2016 рр., 4 червня 2014 р. Також обговорено 
питання обміну досвідом у проведенні модернізації 
підприємств згідно з вимогами ЕС, питання харчової 
промисловости, племінного тваринництва, рибного 
господарства та інформаційних технологій.

8) країни Магрібу (Алжир, Лівія, Мавританія, 
Марокко та Туніс) – Україна ініціювала організа-
цію вирощування в Лівії поліпшених сортів насіння 
пшениці, підготовку фахівців у галузі меліорації та 
водного господарства на базі Рівненського універ-
ситету меліорації та водного господарства, а також 
допомогу з відкриттям клінік ветеринарної медици-
ни на лівійській території [7].

Пріоритетними напрямами у розвитку аграрно-
го сектору України є укладення угод про співпрацю 
з такими країнами:

– Канадою, яка передбачатиме напрями подаль-
шого співробітництва і обміну досвідом ведення 
сільського господарства [2].

– Саудівською Аравією – оскільки Україна за-
цікавлена у відкритті ринку Королівства для ві-

тчизняної курятини, а також нарощування експорту 
зернових і соняшникового масла. Також країни заці-
кавлені в реалізації спільних інвестиційних проектів 
в АПК. За допомогою експорту ячменя в цю країну 
Україна зможе додатково отримати 1,5 млрд. доларів 
кожного року на розвиток сільського господарства.

– Грузією – співпраця українсько-грузинської 
робочої групи зі співробітництва у сфері АПК дасть 
змогу розвивати перспективні напрями двосторон-
нього співробітництва у сфері тваринництва та пта-
хівництва, у борошномельній та зерновій сферах, а 
також у галузі виноградарства та виноробства [1].

– Країнами Магрібу. Існують перспективи роз-
ширення експорту української агропромисло-
вої продукції на ринки країн Північної Африки. 
Цьому сприяють такі чинники, як відносна гео-
графічна близькість України до країн регіону (по-
рівняно швидке транспортування української про-
дукції), сприятливе співвідношення «ціна – якість» 
на українське зерно порівняно з продукцією голо-
вних країн-конкурентів: США, Канади, Австралії, 
Росії. Сприяти активізації торговельно-економічної 
співпраці українських і магрібських суб’єктів під-
приємницької діяльності може розвиток партнер-
ських зв’язків представників малого та середнього 
бізнесу. Розширенню цих зв’язків мають допомогти 
заходи з лібералізації ведення валютних і експорт-
но-імпортних операцій, пільгового кредитування, 
відкриття торговельних представництв за кордо-
ном. Цьому також сприятиме участь українських і 
африканських фірм на спільних ярмарках, бізнес-
семінарах, виставках, міжнародних тендерах [7].

Певним стимулом для розвитку співробітництва 
між Україною і країнами Магрібу може стати реалі-
зація різноманітних трансафриканських проектів. 
Певне значення може мати й налагодження проце-
су співробітництва між окремими регіонами Украї-
ни та країнами північно-африканського регіону.

Можна припустити, що у найближчій перспек-
тиві розвиток партнерських зв’язків України і дер-
жав регіону знаходитиметься у руслі пріоритетів 
сучасної зовнішньоекономічної стратегії північ-
но-африканських країн, серед яких: заохочення 
іноземних інвестицій в експортні галузі, зокрема в 
аграрний сектор, наукоємні види виробництв, сфе-
ри, які забезпечують зайнятість робочої сили. До-
датковим імпульсом до двостороннього співробіт-
ництва може стати зростаючий інтерес ділових кіл 
розвинених країн до ринків арабського Магрібу.

Висновки. Отже, враховуючи вище зазначене, 
можна константувати, що Україна активно налаго-
джує стосунки з іншими країнами у аграрній сфері. 
Вигоди для України від міжнародного співробітни-
цтва такі: вихід на нові іноземні ринки; посилення 
товарообігу аграрної продукції дає додакові кошти, 
які необхідні для подальшого розвитку цієї галузі та 
поглиблення співпраці у різних галузях сільського 
господарства між країнами; залучення іноземних 
інвестицій в аграрний сектор економіки України; 
отримання передового досвіду і обміну досвідом 
ведення сільського господарства та технологій в 
аграрній сфері.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ВЕКТОРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация
Рассмотрены приоритеты развития аграрного сектора Украины в условиях формирования новых векторов между-
народного сотрудничества. Выявлены основные страны-партнеры и нормативно-правовые акты, регулирующие 
процесс сотрудничества. Определены особенности сотрудничества и влияние каждой страны-партнера на аграр-
ный сектор экономики Украины.
Ключевые слова: международное сотрудничество, приоритет, аграрный сектор, страны-партнеры, иностранные 
инвестиции, передовой опыт.
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Summary
Reviewed the priorities of development of the agrarian sector of Ukraine in the formation of new vectors of international 
cooperation. Basic countries-partners and normative legal acts that regulate the process of cooperation. The features of 
the cooperation and the impact of each partner country in the agrarian sector of Ukraine’s economy.
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practices.


