
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

учасників ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським Союзом» 

Важливою частиною проголошеного Україною стратегічного курсу на 

всебічну модернізацію господарства у сучасному глобалізованому світі, 

формування системи нових відповідних йому міжнародних економічних 

відносин, є формування конкурентоспроможності продовольчої продукції та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств. 

Велику частку продовольчих товарів або сировини для них виробляють малі та 

середні аграрні підприємства, особисті господарства. Проте цілеспрямована 

робота щодо впровадження науково обґрунтованих технологій утримання 

худоби, збалансованого кормовиробництва, ветеринарного обслуговування, 

селекції в них практично не ведеться. Це призводить до того, що їх продукція 

не відповідає вимогам якості та безпеки в межах вимог СОТ та ЄС і є 

неконкурентоспроможною у значних обсягах. 

Про низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на європейському продовольчому ринку 

свідчить: низька ефективність цієї галузі порівняно з іншими країнами; 

невідповідність структури українського експорту попиту країн ЄС на 

сільськогосподарську продукцію; невелика частка підприємств, сертифікованих 

згідно з міжнародними стандартами; низька якість продукції внаслідок того, що 

60,0% аграрної продукції виготовляється дрібними приватними 

господарствами, які обмежені фінансовими, матеріальними, технологічними, 

інформаційними ресурсами. У виробництві аграрної продукції зайняті 

переважно особи без належної фахової підготовки, у результаті чого 

виготовлена у цих господарствах продукція втрачає конкурентні переваги не 

лише на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку. 

Учасниками конференції визнано, що основними проблемами розвитку 

конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в умовах 

функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є: 

нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним 

послабленням позицій середніх сільськогосподарських товаровиробників 

внаслідок створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням 

сільськогосподарських товаровиробників формально однакових, але не рівних 

умов господарювання; 

відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних 

сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення 

економічного підґрунтя розвитку сільських громад; 

нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на зовнішніх ринках внаслідок незавершення процесів адаптації до 

європейських вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів; 

низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва; 



наявність ризиків збільшення виробничих витрат внаслідок зростання 

рівня зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій, 

збільшення вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі 

собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції; 

втрати такої продукції внаслідок недосконалості системи логістики її 

зберігання та інфраструктури аграрного ринку в цілому; 

відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до 

дотримання агроекологічних вимог; 

обмежена ємність внутрішнього ринку споживання сільськогосподарської 

продукції, що обумовлена низькою платоспроможністю населення; 

недостатня ефективність самоорганізації та саморегулювання ринку 

сільськогосподарської продукції, складність у виробленні 

сільськогосподарськими товаровиробниками консолідованої позиції щодо 

захисту своїх інтересів; 

непоінформованість значної частини сільськогосподарських 

товаровиробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі; 

незавершеність земельної реформи.  

Учасниками конференції рекомендовано українському аграрному бізнесу 

напрями підвищення конкурентоспроможності в умовах функціонування Зони 

вільної торгівлі з Європейським Союзом шляхом:  

1. Створення мотивації до технологічного переоснащення і модернізації галузей 

аграрного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення необхідними 

машинами, обладнанням кооперативів;  

2. Сприяння розвитку галузевих, міжкооперативних об’єднань 

сільськогосподарських товаровиробників та підвищення рівня їх 

відповідальності за формування і дотримання галузевих балансів,  

3. Підвищення якості і безпечності продукції, виробленої її членами, в тому 

числі шляхом створення регіональних торгових марок продуктів;  

4. Запровадження системи узгодження економічних інтересів у процесі 

виробництва, переробки, торгівлі;  

5. Сприяння становленню системи спільної реалізації вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на цільових зовнішніх ринках;  

6.створення умов для поглибленої переробки продукції, яка спрямовується на 

експорт;  

6. Формування дієвої інфраструктури аграрного ринку і забезпечення 

розширеного доступу сільськогосподарських товаровиробників до 

організованих каналів збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції, 

зокрема до мережі складських та елеваторних потужностей, а також 

розширення можливостей особистих селянських та середніх господарств на 

організованому аграрному ринку;  

7. Стимулювання раціонального розміщення і спеціалізації аграрного 

виробництва з урахуванням природно-кліматичних умов. 

 


