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INTEGRATED DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAI NIAN AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF OVERSEAS CONNE CTIONS 

 
Стаття присвячена питанням формування експортного потенціалу АПК України в умовах  
інтеграційних процесів. Розглянуто інституційні передумови функціонування галузі. 
Приведено еволюцію аграрної політики ЄС, як фактор формування потенціалу галузі. 
Проаналізовано ряд ключових показників розвитку окремих напрямів аграрного виробництва. 
Розкрито специфіку аграрної логістики та її вплив на АПК. Проаналізовано сучасний стан 
рослинництва та тваринництва, а також основні проблеми, що здійснюють вплив на  
міжнародну конкурентоспроможність української аграрної продукції. Визначено 
пріоритетні напрями розвитку, а також заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності експорту.  
 
The article is dedicated to the formation of the export potential of Ukrainian agroindustrial 
complex in the conditions of integration processes. The institutional conditions for the functioning 
of the industry are considered. The evolution of the EU agrarian policy as a factor for building the 
potential of the industry is presented. A number of key indicators of the development of certain 
areas of agrarian production have been analyzed. The specifics of agrarian logistics and its 
influence on agroindustrial complex are revealed. The present state of plant growing and animal 
husbandry, as well as the main problems that influence the international competitiveness of 
Ukrainian agrarian products, are analyzed. The priority directions of development, as well as 
measures for increasing the competitiveness of export are determined. 
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Постановка проблеми. На тлі зростання попиту на продукти харчування у світі роль та місце України 

у світовому поділі праці набуває нового імпульсу для розвитку. За роки незалежності Україною напрацьовано 
унікальний досвід управління як крупними аграрними холдингами, такі невеликими фермерськими 
господарствами.  Підписання угоди про Асоціацією з ЄС та втрата ринків збуту у Російській Федерації через 
політичні негаразди змусили провести ретельний моніторинг зовнішньоекономічної політики у сфері АПК та 
акцентувати увагу на розвитку експортного потенціалу галузі та його складових. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проводиться чимало досліджень, присвячених 
розвитку АПК та його експортному потенціалу. Динаміка, структура, перспективи експорту агро продовольчої 
продукції в країни ЄС з урахуванням місткості імпортного сегмента відповідних продуктових ринків і митних 
тарифів ЄС та пріоритетні завдання щодо нарощування експорту в ЄС представлені у працях Т.О. Осташко [6], 
О.М. Шпичака і О.В. Боднар [7],  М.І. Пугачова [8]. Конкурентне середовище європейського аграрного ринку 
досліджує Н.Г. Варшавська [9]. перспективи розвитку АПК окреслені у дослідженнях Н.І. Бурлаки, О.М. 
Балтремус [10]. Особливості та перспективи розвитку зернової логістики приведені у праці Н.М. Столбуненко 
[11]. 

 Разом з тим проведені дослідження не в повній мірі реалізували комплексний підхід до формування 
конкурентоспроможності аграрної сфери на основі поєднання відповідної політики, наявності виробничого 
потенціалу, розвиненої аграрної логістики та зовнішнього попиту. 

Мета роботи: оцінювання експортного потенціалу АПК України на основі  взаємовпливу його 
складових: профільної політики різних рівнів, наявних природньо-кліматичних та виробничих умов, 
логістичного забезпечення та попиту на аграрну продукцію.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Продуктивність та інноваційність агропромислового 
сектору не тільки здійснює внесок у формування ВВП, але й формує світову продовольчу безпеку.  

Частка агропромислового сектору у національному ВВП залежить від ряду факторів, як то природно-
кліматичні умови, доступ до ринків збуту, спеціалізація тощо. На рівень розвитку АПК здійснює вагомий вплив 
державна політика та політика наднаціональних інститутів, що регулюють зовнішні ринки. Так, наприклад, 
Німеччина спеціалізується на машинобудуванні та хімічній промисловості, тому потреба у продовольчих 
товарах забезпечується на основі імпорту із сусідніх країн, зокрема, із Польщі. Остання навпаки зробила фокус 
на підвищенні конкурентоспроможності власного сектору АПК та забезпечила зростання експортних позицій 
сільськогосподарських товарів на ринку ЄС.  

Аграрна політика ЄС має давню історію, яка бере свій початок у 60-х роках минулого століття.  У 1992, 
2003 та 2013 роках політика була реформована відповідно до умов, що змінюються. Основними завданнями 
спільної Аграрної Політики (САП) ЄС є забезпечення стабільного, стійкого виробництва безпечних продуктів 
харчування за доступними цінами для європейців, а також забезпечення гідного рівня життя фермерів та 
сільськогосподарських працівників. 

 У 1962 р. Рада Європейського Союзу започаткувала створення спільних ринкових організацій для 
шести сільськогосподарських продуктів (злаків, свинячого м'яса, яєць, м'яса птиці, фруктів, овочів та вин), 
запровадила правила конкуренції, а також створила Європейський аграрний фонд підтримки та управління 
(European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)). САП базується на спільному внутрішньому 
ринку, наданні преференцій внутрішній продукції та фінансовій солідарності, що включає різні види 
фінансових гарантій сільськогосподарським виробникам. 

Аграрна політика ЄС розподіляє виробництво сільськогосподарських продуктів між країнами-членами 
на основі найбільших переваг у виробництві конкретного продукту. Проте структура експорту значно 
відрізняється від структури виробництва, і провідну роль відіграють в експорті не країни-виробники, а країни, 
які мають найбільш розвинену торговельну структуру в галузі. Так, наприклад, станом на 2016 рік,  в структурі 
експорту м’яса в ЄС найбільшу частку мають Нідерланди (26,90%) та Італія (24,28%); в структурі експорту 
молока – Німеччина (23,82%) та Нідерланди (14,38%); в структурі експорту сирів – Нідерланди (22,00%) та 
Німеччина (19,00%) тощо [2].  

Для країн, що входять до економічних союзів, створюються умови для вільної конкуренції у межах 
таких союзів, уніфікується оподаткування тощо. Зовсім інша ситуація має місце, коли країна не є членом 
економічного союзу, проте має наміри реалізувати стратегічні плани стосовно проникнення на відповідні 
національні чи міжнародні ринки та наростити свої конкурентні позиції.  

Співпраця міністерства аграрної політики України з ЄС стосовно розробки спільної аграрної політики 
розпочалася ще задовго до підписання угоди про зону вільної торгівлі.  У 2006 р. було підписано Меморандум 
про взаєморозуміння для Діалогу з аграрних питань з Генеральним директоратом Європейської Комісії 
«Сільське господарство та розвиток сільської місцевості», яким передбачено такі напрями співробітництва: 
обмін інформацією з питань сільськогосподарського виробництва і торгівлі, досвіду в розробці та 
впровадженню політики в сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості, а також законів та 
норм; обговорення нових технологій, що мають відношення до сільськогосподарського розвитку; обмін 



думками щодо підвищення якості сільськогосподарської продукції, а також географічних позначок та 
виробництва органічної продукції тощо. 

Після підписання угоди про асоціація серед усіх інших виникли питання щодо реформування 
сільськогосподарської галузі України, стану та перспектив розвитку спільної сільськогосподарської політики 
ЄС та України, співпраці в аграрній сфері [12]. 

 Перед Україною постає завдання щодо визначення перспективних напрямів конкуренції на зовнішніх 
ринках аграрної продукції. Для конкретизації спеціалізації країни у сфері АПК ми у своїх дослідженнях 
акцентували увагу на оцінюванні внутрішнього потенціалу країни, ретроспективному аналізі показників 
експорту, та можливостях, що відкриваються у зв’язку із підписанням угоди про асоціацію з ЄС.  

Відносно політичних та інституційних напрацювань можна відмітити значний прогрес у сфері АПК 
України. Так Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» визначено цінові, 
кредитні, регуляторні та інші аспекти державного управління щодо регламентації виробництва 
сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку. В Україні діє Аграрна біржа, в межах якої 
Аграрний фонд здійснює державне цінове регулювання, що дозволяє уникнути різкого підвищення або 
зниження цін на сільськогосподарську продукцію.  

Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» передбачено захист прав та 
інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської 
продукції власного виробництва. Ці та інші закони та підзаконні акти регулюють різноманітні аспекти 
функціонування АПК України, створюють умови для рівних умов розвитку суб’єктів господарської діяльності. 
Разом з тим Верховна Рада вчергове відклала питання щодо зняття мораторію на на продаж 
сільськогосподарських земель. І цей фактор вносить дестимулюючий вплив на розвиток ринкових відносин в 
аграрній сфері. 

Крім політичних факторів, що здійснюють вплив на розвиток АПК, мають місце приодно-кліматичні, 
що формують спеціалізацію галузі.  Якщо говорити про внутрішню спеціалізацію України у сфері АПК, то 
перевага надається продукції рослинництва. За даними Держкомстату за період з 2006 по 2016 р. частка 
тваринництва у структурі валової продукції сільського господарств зменшилася з 36 до майже 28 %. Натомість 
частка продукції рослинництва зросла з 64 до 72%.  

За період 1990-2016 рр. намітилися основні тренди у зміні посівних площ під основні 
сільськогосподарські культури: відбулося суттєве зменшення площ, відведених під кормові культури, що 
корелює із зменшенням питомої ваги тваринництва у структурі сільськогосподарської продукції; значно зросли 
площі під вирощування соняшнику, як реакція на зростання попиту на зовнішніх ринках на дану культуру; 
площі під картоплю та цукровий буряк залишилися без суттєвих змін, оскільки внутрішній попит на культури 
задоволений, а витрати на їх вирощування доволі суттєві; обсяги посівів під зерновими та зернобобовими 
характеризуються високим рівнем волантильності,  що пов’язано із зміною попиту на зовнішніх ринках. 

 

 
Рисунок 1. Посівні площі під основні рослинні культури в Україні 

 
Разом з тим Україна впродовж тривалого періоду перебуває у десятці найбільших країн-експортерів 

зернових культур. Та за даними 2016 р. країна посіла шосту позицію у світі, забезпечивши 7,2 % світового 
експорту зернових (табл.1).  

Щодо продуктивності вирощування рослинних культур, то в даному питанні відбувається поступове 
підвищення збору урожаю з 1 га площі землі (рис. 2). За даними Укрдержстату  урожайність зернових в Україні 
має тенденцію до зростання , починаючи з 1999 року в середньому на 16-17% на рік. Також відбувається 



збільшення площ під посівами.  В першу чергу, дані позитивні зміни пов’язані із можливістю імпорту 
високоякісних добрив та вживаної імпортної сільськогосподарської техніки. Проте за таких умов урожайність 
українського рослинництва підпадає під значну залежність від світової кон’юнктури на сільськогосподарському 
ринку, адже прибутки фермерів та підприємств формують базу та можливість для закупівлі більш дорогих та 
високоякісних добрив та техніки. Відповідно, в кризові роки урожайність буде зменшуватись, так як це 
відбулось із цукровим буряком в період 2008 – 2010 рр. та в 2014 році.  

 

Рисунок 2. Урожайність рослинних культур в Україні, ц з 1 га [1] 
 

Дані, приведені у таблиці* свідчать про достатньо високі рейтингові позиції України на світових 
ринках зернових культур, зокрема пшениці та ячменю.  

 
Таблиця 1. 

Найбільші світові експортери зернових, 2016 [13] 
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1. США 5,4 14,8 1. Австралія  1,1 19,2 
2. Канада 4,5 12,4 2. Франція 1,1 18,2 
3. Російська Федерація 4,2 11,6 3. Аргентина 0,6 10,2 
4. Австралія 3,6 9,9 4. Німеччина 0,5 8,5 
5. Франція 3,4 9,3 5. Російська Федерація 0,4 7,2 
6. Україна 2,6 7,2 6. Україна 0,4 6,3 
7. Німеччина 1,9 5,3 7. Велика Британія 0,3 5,4 
8. Аргентина 1,9 5,1 8. Канада 0,3 5,0 
9. Румунія 1,3 3,5 9. Румунія 0,2 3,7 
10. Польща 0,8  2,2 10. Данія  0,2 2,5 
 

У таблиці 1 представлені найбільші українські експортери зернових . Згідно із статистичними даними 
п’ять найкрупніших українських експортерів експортують більше 50% зернових. Саме вони завдають тренди у 
розвитку даної галузі АПК.  

За підсумками 2016/2017 маркетингового року Україна встановила з експорту зернових — 43,9 млн т.  
У частці експорту кукурудза склала 20,7 млн т, пшениця — 17,5 млн т, ячмінь — 5,4 млн т. Найбільшими 
імпортерами українського зерна є країни Африки, Азії та Європи [14]. 



 
Таблиця 2. 

Найбільші компанії-експортери зернових [15] 
Пшениця Ячмінь Кукурудза 

Компанія %  Компанія %  Компанія % 
«Нібулон» 8,4 «Гранум Інвест» 12,0 «Кернел» 7,9 
«Кернел» 7,2 «Нібулон» 10,6 «Нібулон» 7,8 
«Каргілл» 5,6 ДПЗКУ 7,6 ADM 4,7 
ДПЗКУ 4,8 «Кернел» 6,5 ДПЗКУ 4,2 

«Луї Дрейфус 
Україна ЛТД» 

3,6 ADM 5,7 UKRLANDFARMING PLC 4,2 

«Бунге Україна» 3,1 «Бунге Україна» 2,4 «Нобл Ресорсиз Україна» 3,5 
ADM 2,9 «Нобл Ресорсиз Україна» 2,0 «Каргілл» 2,3 

«Агропро-сперіс» 1,7 ППК «Агроресурс» 1,9 «Гленкор Інтернешнл» 1,8 
«Гленкор 

Інтернешнл» 
1,4 «Луї Дрейфус Україна ЛТД» 1,8 «Луї Дрейфус Україна ЛТД» 1,7 

«Амбар Експорт» 1,3 
«БТГ Пактуал Комодітіс» 

(Україна) 
1,8 «Бунге Україна» 1,6 

Інші 60,1 Інші 47,7 Інші 60,2 
Всього 100,0 Всього 100,0 Всього  

 
При експорті зернових важливе значення має наявність логістичних комплексів, транспортних вузлів.  

Україна  має достатні потужності для зберігання та  ранспортування зерна, однак вони потребують 
модернізації. До відміни обовязкової сертифікації в Україні функціонувало біля 790 зерносховищ ємністю 33,5 
млн т. Інші склади та елеватори або не надають якісні послуги. Або не мають належного технічного оснащення 
[16].  

Крім того, мають місце високі витрати на логістику, що не сприяє зростанню конкурентоспроможності 
України на міжнародних ринках (табл. 3). 

 
Таблиця 3. 

Витрати на логістику аграрної продукції, дол. США/т [17] 
Витрати США ЄС Україна 
Вартість витрат на транспортування і сертифікування до порту 20 18 32 
Вартість перевалки на FOB 8-10 6,2 18 
Всього витрат 29 24,2 50 

 
Відповідно до інтегрального показника Logistics Performance Index (LPI), Україна у 2016 р. посіла за 

ефективністю логістики тільки 80 місце у світі, поступившись Казахстану, Алжиру, Намібії та багатьом іншим 
країнам, які теж мають статус країн з транзитивною економікою. LPI включає в себе оцінку таких параметрів 
як: зручність митного оформлення; якість торговельно-транспортної інфраструктури; простоту оформлення 
покупок за конкурентоспроможними цінами; компетентність та якість логістичних послуг 
(вантажоперевезення, експедирування та митне оформлення); можливість відстежування переміщення вантажу; 
своєчасність доставки вантажів. Конкуруванню на основі витрат заважає логістична складова, оскільки на 
сьогоднішній день Україна не може забезпечити прийнятні ціни на транспортування продукції [18]. 

Крупні українські експортери намагаються самотужки вирішити проблеми аграрної логістики. Так 
компанія «Нібулон» реалізує  проекти з  розбудови власного флоту, модернізації суднобудівно-
судноремонтного заводу, будівництва перевантажувальних терміналів та комплексів із зберігання  зернових та 
олійних культур [19].  

Хоча АПК України тяжіє до рослинництва, тваринництва відіграє важливе значення для України у 
посиленні міжнародних конкурентних позицій. Зважаючи на те, що квоти на постачання м’яса баранини, 
яловичини, птиці для країн і надалі зростатимуть, в України є вагомі підстави і надалі нарощувати свій 
потенціал у виробництві даного асортименту. 
Рис. 3 демонструє динаміку поголів’я птиці в Україні. Так, кількість голів птиці на кінець 2017 р. склала 201,7 
млн. голів, що на 53 млн. менше, ніж в 1990 році. Не зважаючи на зростання поголів’я після 2000 р. обсяги 
виробництва м’яса птиці не досягли рівня радянських часів, не зважаючи на зростання попиту на зовнішніх 
ринках.  



 
Рисунок 3. Поголів’я птиці в Україні [1] 

 
Проте на фоні птиці, вирощування корів, свиней, вівців та кіз демонструє різке зниження обсягів 

виробництва в галузі, про що свідчить рис.4. Так, поголів’я свиней за 28 років зменшилось із 19,946 млн. до 
6,669 млн. голів, корів – із 8,527 млн. до 2,108 млн. голів, вівців та кіз – із 9,003 млн. до 1,314 млн. голів. 
Розпаювання колективних земель, а також зростання цін на корми  призвело до знецінення акцентів на користь 
розвитку рослинництва. 

 

 
Рисунок 4. Поголів’я корів, свиней, вівців та кіз в Україні [1] 

 
В сфері виробництва вовни скорочення за 28 років відмічається в 15 разів з 29,804 тис. тон до 2,072 тис. 

тон. Аналогічно до попередніх товарів, українське виробництво вовни не витримує зовнішньої конкуренції. 
 

 
Рисунок 5. Виробництво вовни в Україні [1] 

 
За даними державної фіскальної служби України у 2017 р. було експортовано 112 т баранини й 

козлятини, на суму $366 тисяч [20]. Обсяг експорту зріс майже у 7 разів порівняно з 2016 р. Найбільшим 
імпортером баранини та козлятини є Ірак (майже 94%). При цьому залишилися не вичерпаними квоти на 
безмитне постачання даного виду продукції до ЄС.  

Думки експертів стосовно доцільності нарощування виробництва баранини розділилися. Ряд з них 
вважають, що  через високу собівартість баранини та низькими цінами, що склалися на зовнішніх ринках, 
виробляти баранину невигідно. Інші, навпаки, вважають, що розведення  елітних сортів баранини має 
рентабельність близько 40%, а отже є доцільним розвивати даний напрям діяльності. Крім того, є попит на 
халяльну баранину. Для постачання даної позиції виробникам необхідно отримати відповідний сертифікат. 
Таким чином, для розвитку вівчарства, а відтак і виробництва баранини в Україні необхідно подолати ряд 
технічних моментів для виходу на ринки інших країн [21].  

Статистика експорту свідчить про зростання обсягів продажу на зовнішніх  ринках насіння і плодів 
олійних культур, цукру та кондитерських виробів,  м’яса та їстівних  субпродуктів, відходів харчової 
промисловості. (рис.6)  

 



 
Рисунок 6. Експорт основних сільськогосподарських товарів в Україні [1] 

 
Рушійною силою різкого зростання експорту зерна стала продовольча криза в країнах Близького Сходу. 

Продукти олійних рослин переважно закупляються компаніями із Нідерландів та Іспанії, які переробляють дані 
первинні продукти до кінцевих товарів на власній території.  

Рис. 7 показує різке скорочення імпорту сільськогосподарських товарів до України після 2013 р., коли 
гривня почала знецінюватись. Теоретично, в цьому випадку це позитивний наслідок, практично – це лише 
скорочення споживання зазначених товарних позицій, адже їх виробництво на території України (за винятком 
насіння та плодів олійних рослин) досить низьке і в найближчій перспективі не може бути конкурентним із 
іноземними аналогами.  

 

 
Рисунок 7. Імпорт основних сільськогосподарських товарів до України [2] 

 
Якщо просумувати експорт та імпорт сільськогосподарської продукції України, то отримуємо 

результат, згідно якого (рис. 8) за укрупненими позиціями Україна має позитивне сальдо. Причому, у випадку 
продуктів рослинного походження, а також жирів та олій така тенденція сформувалась досить давно, то у 



випадку готових харчових продуктів позитивне сальдо вперше з’явилось в 2012 р., а продуктів тваринного 
походження – в 2015 р. 

 

 
Рисунок 8. Сальдо експорт та імпорту за основними сільськогосподарськими укрупненими 

категоріями в Україні [2] 
 
Тому незважаючи на те, що згідно реального стану речей, в Україні зростає лише сектор рослинного 

виробництва, ситуація останніх років сприяє зростанню експорту всіх без винятку позицій агропромислового 
комплексу.  

Для того, щоб відслідкувати динаміку виходу України на світовий ринок АПК, розрахуємо частку 
експорту України в структурі світового експорту АПК. 

 

 
Рисунок 9. Частка України в структурі світового експортного ринку АПК, % [2] 

 
Таким чином, максимальна частка України в світовому експорті АПК спостерігалась в 2012 році, коли 

було досягнуто максимуму експорту зерна до країн Близького Сходу.  
За класифікацією UNCTAD всі продукти АПК діляться на дві укрупнені категорії: харчові продукти (в 

які частково входять первинні сільськогосподарські продукти) та рідкісні сільськогосподарські продукти. 
Проаналізуємо географічну структуру експорту за даними товарними категоріями. (рис.10). 

 

 
Рисунок 10. Експорт харчових товарів із України до основних країн-партнерів [2] 

 



Таким чином, експорт харчових товарів, який значно переважає за обсягами експорт рідкісних 
сільськогосподарських товарів, спрямований в основному в країни із активно зростаючим попитом на 
сільськогосподарську продукцію, також до деяких країн ЄС: Індія (10,19%), Єгипет (8,62%), Іспанія (6,03%), 
Китай (5,50%), Нідерланди (4,99%), Італія (3,87%), Іран (3,83%), Польща (3,43%) і т.д.  

Натомість експорт рідкісних сільськогосподарських товарів більше спрямований до країн ЄС, аніж до 
східних країн. Так, станом на 2016 рік, структура географічна структура основних країн-імпортерів виглядає 
так: Польща (19,00%), Румунія (14,90%), Туреччина (10,92%), Китай (7,30%), Німеччина (7,02%), Італія 
(5,84%), Угорщина (5,69%), Литва (2,94%), Чехія (2,67%), Словаччина (2,29%) і т.д. (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11. Експорт рідкісних сільськогосподарських товарів із України до основних країн-партнерів [2] 

 
Підсумовуючи, можна сказати, що Україна має достатньо сильні шанси поступово підвищувати свою 

роль на міжнародному ринку агропромислової продукції шляхом удосконалення аграрної логістики; надання 
гарантій аграріям у випадках коливань міжнародних цін на сільськогосподарську продукцію; надання 
доступних кредитів на розвиток аграрних підприємств; створення програми просування вітчизняних товарів на 
іноземні ринки тощо.  

1 жовтня 2017 р. набули чинності  автономні торговельні преференції ЄС для України, що вводяться на 
термін до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 
Даним Регламентом  збільшено обсяги сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС 
згідно з Угодою про асоціацію, без сплати митних зборів. 

Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для: українського меду - 2,5 тис. тю; кукурудзи та 
борошна з неї - 650 тис. т.; ячменю та борошна з нього - 350 тис. т.; пшениці та борошна - 65 тис. т.; ячмінної 
крупи – 7,8 тис. т.; вівса - 4 тис. т.; оброблених томатів - 3 тис. т.; виноградного соку - 500 т. [22]. 

При цьому не слід загострювати увагу виключно на ринку ЄС. Як показала практика, найбільший 
поштовх національному АПК надав ринок Близького Сходу. В перспективі такою самою рушійною силою 
можуть бути інші азійські ринки, такі як Індія, Китай, Пакистан, Індонезія і т.д. В цих країнах, на відміну від 
країн ЄС, населення постійно зростання, а потреби в товарах АПК задовольняються слабо. Саме тому, 
налагоджуючи контакти з різними країнами, можна пристосовуватись до конкретних умов попиту на їх 
територіях, і, відтак, формувати власну стратегію розвитку сектору АПК.  

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. схвалено Експортну 
стратегію України на 2017-2021 рр.,  що передбачає, у тому числі розроблення секторальної стратегії щодо 
харчової та переробної промисловості, завершення оцінки ефективності діючих міжнародних угод про вільну 
торгівлю, розроблення нових угод про вільну торгівлю на основі проведених економічних досліджень [23].  

Слід сподіватися, що прийняття програмних документів надасть поштовху для виробництва 
продовольчих товарів з високою доданою вартістю та розвитку логістичних комплексів для зберігання та 
транспортування виробленої продукції. 

Конкурентоспроможність України на міжнародних ринках складається не тільки з потенціалу 
виробництва конкретних найменувань, але й з можливості доставити їх до кінцевого споживача у належні 
терміни та належної якості. Зважена інвестиційна політика, спрямована на залучення потенційних інвесторів у 
сферу розбудови аграрної логістики сприятиме підвищенню ефективності функціонування АПК України в 
цілому. 
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