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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  
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Ананійчук Ю.В. Інфраструктурне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. У статті 
розглянуто сутність і напрями інфраструктурного забезпечення, конкурентоспроможності агарного секто-
ру в умовах глобалізації. Розкрито сутність та особливості процесів, відображено їхній вплив на розвиток 
аграрного сектору економіки. Визначено, що трансформаційні глобалізаційні процеси сприяли розвитку 
великого аграрного бізнесу, що спричинило поширення агрохолдингових формувань. Акцентовано увагу 
на співпраці України зі Світовою Організацією Торгівлі, визначено особливості тарифних квот під час екс-
портування сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, що дало змогу забезпечити функ-
ціонування зони вільної торгівлі. Обґрунтовано необхідність підвищення конкурентних переваг аграрної 
продукції, забезпечення відповідності якісним критеріям, критеріям безпечності. 

Ключові слова: глобалізація, інфраструктура, агарний сектор, агрохолдинг, трансформація, тарифні кво-
ти, конкурентні можливості, безпечність продукції, сертифікація продукції. 

Ананийчук Ю.В. Инфраструктурное обеспечение развития аграрного сектору экономики. В статье 
рассмотрены сущность и направления инфраструктурного обеспечения, конкурентоспособности аграрного 
сектору в условиях глобализации. Раскрыта сущность и особенности процессов, отражено их влияние на 
развитие аграрного сектору экономики. Оговорено, что трансформационные глобализационные процессы 
способствовали развитию крупного аграрного бизнеса, что привело к распространению агрохолдинговых 
формирований. Акцентировано внимание на сотрудничество Украины со Всемирной Торговой Организаци-
ей, определены особенности тарифных квот при экспорте сельскохозяйственной продукции в Европейский 
Союз, что позволило обеспечить функционирование зоны свободной торговли. Обоснована необходимость 
повышения конкурентных преимуществ аграрной продукции, обеспечения соответствия качественным кри-
териям, критериям безопасности.

Ключевые слова: глобализация, инфраструктура, аграрный сектор, агрохолдинг, трансформация, та-
рифные квоты, конкурентные возможности, безопасность продукции, сертификация продукции.

Ananiichuk Yuliia. Іnfrastructure support in the development of agrarian economy sector. The article 
describes the nature and directions of infrastructure support, competitiveness of agrarian sector in the context of 
globalization. The essence and peculiarities of the processes are revealed. Their influence on the development of 
the agrarian sector of the economy is reflected. Certainly, the most significant transformations in the agrarian sector 
were changes in organizational and economic structure of production, deepening of its heterogeneity and concen-
tration processes, strengthening of export orientation of production, introduction of technical, technological and 
business innovations, which led to the increase of resource usage efficiency and production’s volumes. The natural 
result of the integration of economic entities of agrarian and industrial production is occurred under the influence of 
the world globalization and integration processes in the agrarian and consists of the emergence and development of 
agrarian holdings. The attention was paid to the cooperation of Ukraine with the World Trade Organization, which 
gave the opportunities for Ukrainian producers to enter the world markets, using foreign technologies in order to 
expanse the consumer range of products. The peculiarities of tariff quotas for the export of agricultural products to 
the European Union were determined, which allowed ensuring the functioning of the free trade area, which facili-
tated the process of convergence of economies of Ukraine and EU Member States. The consistent establishment of 
trade rules based on trade procedures and technical regulations are taken into account. The Participants will provide 
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the high trade facilitation in certain sectors of the economy, commodity groups and tariff quotas under which tariffs 
are abolished and reduced. The necessity to increase the competitive advantages of agricultural products, to ensure 
compliance with quality and safety criteria is substantiated. In order to ensure the competitiveness of the agrarian 
sector, the main measures should be aimed at improving the management system, implementing an effective invest-
ment and innovation policy, forming an effective agrarian market infrastructure, organizing an effective system for 
assessing product quality at the level of European requirements, as well as intensifying the process of adjusting 
domestic standards in accordance with the European requirements

Key words: globalization, infrastructure, agrarian sector, agrarian holding, transformation, tariff quotas, com-
petitive opportunities, product safety, product certification.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Аграрний сектор є однією з найважливі-
ших галузей національної економіки, що охоплює різні 
види економічної діяльності, які включають у себе 
виробництво сільськогосподарської продукції, а також 
транспортування та доставку її до кінцевого спожи-
вача. Аграрний сектор займає стратегічне положення в 
економіці держави, адже сільське господарство є осно-
вною продуктивною системою, що забезпечує сус-
пільство товарами першої необхідності та продуктами 
харчування. Саме тому розвиток аграрного сектору 
вважають запорукою продовольчої безпеки держави. 

Ефективна робота аграрного сектору економіки 
України значною мірою залежить від стану розвитку 
інфраструктури. Однією з найважливіших умов забез-
печення продовольчої безпеки вважають інфраструк-
турне забезпечення у комплексі з іншими організацій-
ними заходами галузі, що сприяє зниженню соціальної 
напруги, стабілізації національної економіки зага-
лом, підвищеннію здатності протистояти міжнарод-
ній конкуренції, сприяє зростанню позицій країни у 
міжнародному ринковому середовищі [1]. Саме тому 
подальші дослідження інфраструктурного забезпе-
чення розвитку аграрного сектору економіки є надзви-
чайно актуальними і повинні враховувати глобалізацію 
як важливий чинник впливу на подальший розвиток 
зовнішньоекономічних відносин, можливості нарощу-
вання експорту вітчизняної агарної продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напрями 
й особливості розвитку агарного сектору, у тому числі 
аграрного ринку, досліджували вітчизняні вчені, такі 
як: В. Андрійчук, М. Артус, М. Бєлявцев, І. Гонча-
ренко, О. Гудзинський, О. Єрмаков, І. Лесік, Р. Логоша, 
І. Лотоцький, П. Саблук, О. Шпикуляк, О. Шпичак 
та інші. У працях авторів значна увага приділяється 
оцінці окремих елементів та складників інфраструк-
турного забезпечення агарного сектору. Так, в умовах 
глобалізації є потреба щодо комплексного дослідження 
етапів розвитку, окремих складників інфраструктури 
аграрного сектору економіки, у тому числі з огляду на 
трансформаційні процеси.

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є обґрунтування сутності інфраструктурного 
забезпечення розвитку аграрного сектору економіки з 
огляду на глобалізаційні процеси, визначення пріори-
тетних напрямів розвитку окремих інфраструктурних 
складників з метою забезпечення якості й безпечності 
аграрної продукції, створення передумов до своєчас-
ного виконання зобов'язань усіма учасниками ринку, 
недопущення шахрайств. Основним завданням дослід-
ження є виявлення потенційних можливостей щодо 

вдосконалення інфраструктурного забезпечення роз-
витку аграрного сектору економіки, визначення кон-
курентних можливостей підприємств агарного сектору 
на світових ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Транс-
формаційні перетворення, які відбуваються в Україні, 
зміни у світовому фінансовому просторі та глобаліза-
ційні процеси визначають необхідність суб’єктів госпо-
дарювання пристосуватися до мінливого економічного 
середовища з метою забезпечення конкурентоспромож-
ного та фінансово стійкого функціонування [2].

Трансформацією аграрного сектору економіки 
вважають спосіб об’єднання протиріч між вимогами 
ринку та застарілою логікою поведінки господарюю-
чих суб’єктів, що виражена в організаційних, господар-
ських, фінансово-економічних, технічних та правових 
заходах, які спрямовані на реорганізацію підприємства, 
зміну форм власності та збільшення конкурентоспро-
можності аграрної продукції, фінансове оздоровлення 
економіки та підвищення ефективності виробництва. 
Аграрний сектор є базисом у забезпеченні продоволь-
чої безпеки країни і конкурентоспроможної продукції 
на світових ринках [3].

Найбільш значущими трансформаціями в аграр-
ному секторі можна вважати зміну організаційно-еко-
номічної структури виробництва, її неоднорідність, 
процеси посилення та концентрації експортної орієн-
тації виробництва, впровадження інновацій, що викли-
кали підвищення продуктивності використання ресур-
сів, збільшення обсягів виробництва [4].

За останнє десятиріччя загальна кількість аграрних 
формувань в Україні має тенденцію до зменшення. Так, 
найбільшу частку займають фермерські господарства, 
різке скорочення характерне для кооперативів. Чітка 
тенденція щодо укрупнення агарних формувань пояс-
нюється процесами інтеграції вже наявних [5]. 

Результатом інтеграції економічних суб’єктів агар-
ного сектору, на який вплинули процеси укрупнення 
агарних формувань та глобалізаційні тенденції світової 
економіки, є виникнення і подальший розвиток аграр-
них холдингів в Україні. Аграрні холдинги стали важ-
ливою частиною агропромислового виробництва та 
потужною складовою частиною міжнародних фінансо-
вих відносин. Концентрація капіталу в аграрній галузі, 
процес укрупнення підприємств та пожвавлення інте-
граційних процесів сприяли створенню, функціону-
ванню й розвитку аграрних холдингів [2].

В умовах жорсткої конкуренції за ринки збуту про-
дукції усіма підприємствами розвинутих країн запро-
ваджуються системи якості, які відповідають вимогам 
Міжнародних та Європейських стандартів якості та 
сертифікації. Такий інструмент впливу є ефективним 
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завдяки тому, що більшість країн встановлює жорсткі 
вимоги щодо безпечності продукції для здоров’я та життя 
людини, захисту прав та інтересів споживачів, охорони 
навколишнього природного середовища тощо. Стандар-
тами, що забезпечують побудову основи для зрозумілих 
відносин між компаніями у глобальному масштабі, є ISO 
9000 та ISO 14000. Вони дають упевненість у плані між-
народної торгівлі й мережевої економіки [6].

Глобальна інтеграція світової економіки та струк-
туризація продовольчого ринку змушує вітчизняних 
товаровиробників пристосовуватися до специфіки 
міжнародного ринку, що потребує нових конкурент-
них відносин. На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства конкуренція є важливим та дієвим механізмом, 
який забезпечує високу ефективність, пропорційність 
та динамічність ринкових відносин у галузі як вироб-
ництва, так і реалізації аграрної продукції. Новий тип 
відносин, що склався між Україною та зовнішнім діло-
вим світом, збігається за часом свого розвитку із карди-
нальними змінами, що відбуваються на міжнародному 
рівні, під якими розуміють зростаючу взаємозалеж-
ність економік різних країн через зростання транскор-
донних переміщень товарів, послуг і капіталу, а також 
інтенсивність обміну інформацією та технологіями [7].

Членство України у Світовій Організації Торгівлі 
надало українським товаровиробникам можливість 
доступу до світових ринків, іноземних технологій та 
розширення споживчого асортименту продукції. Водно-
час сільськогосподарська продукція більшості вітчизня-
них товаровиробників має низький рівень конкуренто-
спроможності, особливо якості, та створює загрози для 
аграрного сектору економіки на зовнішніх ринках. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом забезпечило функціонування 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та є потуж-
ним поштовхом розвитку всієї економіки країни та 
агарного сектору зокрема. Результатом створення зони 
вільної торгівлі є процес зближення економік України 
та країн-членів ЄС і послідовність етапів побудови пра-
вил торгівлі на основі процедур торгівлі та технічних 
регламентів. Сторонами створюються вигідні умови 
для торгівлі та скасування і зменшення мит у визна-
чених секторах економіки, товарних групах і тарифних 
квотах.

Так, для сільськогосподарської продукції Європей-
ський Союз скасував більшість ввізних мит (83,1% 
тарифних ліній) та встановив перехідні періоди три-
валістю 37 років на 2% тарифних ліній за широкого 
застосування безмитних тарифних квот (14,9% товарів). 
Тарифні квоти з моменту підписання Угоди про асоціа-
цію (2014 рік) для української аграрної продукції перед-
бачені для 36 видів товарів з України (табл. 1). Протягом 
п’яти років для 18 категорій українських товарів Уго-
дою передбачається збільшення обсягів тарифних квот, 
наприклад, передбачене поступове збільшення обся-
гів тарифної квоти на виноградний та яблучний соки з 
10 тис. тонн до 20 000 тонн на рік. У 2017 році обсяги 
квоти становили 12 тис. тонн, у 2018 році – 14 тис., у 
2019 році – 16 тис., на 2020 рік заплановано 18 тис., на 
2021 рік і далі щорічно – 20 тис. тонн/рік. Додаткові тор-
гові преференції ЄС включать у себе нульові тарифні 
квоти на імпорт української аграрної продукції. З 1 жов-
тня 2017 року додаткові квоти почали діяти для таких 
5 позицій українських агротоварів, як: мед (2,5 тис. тонн), 

виноградний сік (500 тонн), ячмінне борошно, обро-
бленні томати (3тис. тонн), овес (4 тис. тонн). Додат-
кові квоти на пшеницю (65 тис. тонн), кукурудзу 
(625 тис. тонн) та ячмінну крупу (325 тис. тонн) запрова-
джені з 1 січня 2018 року. Зазначені преференції будуть 
діяти протягом трьох років [8].

Одним із чинників інтеграції до світового ринку є 
конкуренція, яка виражається в освоєнні нових техно-
логій, які формуються на глобальному рівні; відкритті 
нового соціального простору та інтеграції соціальних 
груп, професійних корпорацій і консолідації націй у 
процес формування ставлення до глобальної невизна-
ченості розвитку суспільства. 

Більшість суб’єктів аграрного сектору здійснюють 
свою діяльність у динамічному підприємницькому та 
соціальному середовищі, яке орієнтовано на потреби 
споживачів. Під впливом глобалізаційних чинників 
підприємства аграрного сектору повинні постачати 
на світовий ринок продукцію за найвищими якісними 
параметрами. Як наслідок, посередники диверсифі-
кують джерела сировини і намагаються закуповувати 
сільськогосподарську продукцію у товаровиробників 
за мінімальною ціною [9].

Конкурентні переваги проявляються у вигляді пере-
ваг у технічній, економічній та організаційній сферах 
діяльності суб’єкта господарювання. Переваги можна 
виміряти такими економічними показниками, як більш 
висока рентабельність, додатковий прибуток та рин-
кова частка [10]. 

Для досягнення конкурентних переваг необхідно 
застосовувати систематичний моніторинг впливу 
внутрішніх та зовнішніх факторів на конкуренто-
спроможність товаровиробників. Так, за джерелами 
виникнення конкуренті переваги доцільно поділити 
на внутрішні, що базуються на внутрішніх аспектах 
діяльності суб’єктів економіки (продуктивність праці, 
рівень затрат, організація процесів, система менедж-
менту), які перевищують аналогічні показники конку-
рентів, та зовнішні, що ґрунтуються на спроможності 
створення можливостей більш повного задоволення 
потреб, підвищення ефективності їхньої діяльності та 
зменшення витрат. 

Забезпечення конкурентних переваг відбувається за 
рахунок залишку базових ресурсів, таких як кваліфі-
кована та некваліфікована робоча сила, та за рахунок 
значних інвестицій та інновацій в управлінні [11].

Виявлено, що конкурентне середовище не може 
стабільно функціонувати без активного втручання дер-
жави, яка регулює усі економічні, суспільні та полі-
тичні процеси. Саме тому необхідною передумовою 
ефективного функціонування національної економіки 
та її адаптації до глобалізаційного середовища є фор-
мування умов конкурентоспроможного розвитку агар-
ного сектору економіки.

На формування конкурентного ринкового середо-
вища має вплив значна кількість чинників, при цьому 
особливе значення має активізація інноваційної діяль-
ності, тобто впровадження науково-технічних, соці-
ально-економічних та управлінських нововведень. 
Актуальним є вирішення питання щодо загострення 
конкурентної боротьби на міжнародному рівні за ринки 
збуту аграрної продукції, відповідність правилам COT 
з огляду на суттєві євроінтеграційні перспективи від-
повідно до Угоди.
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Таблиця 1
Тарифні квоти для українського агарного експорту до країн ЄС

Види продукції Обсяг продукції, тонн/рік Додаткова квота, тонн / рік
Яловичина 12000 -
Свинина 20000 20000

Баранина 1500, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 2250 -

М'ясо птиці 16000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 20000 20000

Молоко, вершки,йогурти 8000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 10000 -

Сухе молоко 1500, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 5000 -

Вершкове масло 1500, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 3000 -

Яйця та альбуміни 1500, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 3000 3000

Мед 5000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 6000 -

Часник 500 -
Цукор 20070

Інший цукор 10000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 20000 -

Цукрові сиропи 2000 -

Пшениця 950000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 1000000 -

Ячмінь 250000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 350000 -

Овес 4000 -

Кукурудза 400000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 650000 -

Ячмінна крупа 6300, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 7800 -

Солод 7000 -
Крохмаль 10000 -

Оброблений крохмаль 1000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 2000 -

Висівки 15000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 20000 -

Гриби 500 500
Оброблені томати 10000 -

Виноградний та яблучний соки 10000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 20000 -

Продукція з обробленого молока 2000 -
Оброблена продукція з масла 250 -

Цукрова кукурудза 1500 -

Оброблена продукція з цукру 2000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 3000 -

Оброблена продукція із зернових 2000 -
Оброблена продукція з молочних 

вершків
300, з поступовим збільшенням 

протягом 5 років до 500 -

Харчові продукти 2000 -

Етанол 27000, з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 100000 -

Сигарети та цигарки 2500 -
Манітол сорбіту 100 -

Продукти переробки солоду та 
крохмалю 2000 -

Джерело: квоти представлено з моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, побудовано з використанням [8]
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Так, регулювання процесів участі у глобалізаційних 
процесах за оптимальних умов неможливе, якщо усі 
завдання у цій галузі покладено виключно на державні 
структури. Процес глобалізації є багаторівневим. Тому 
важливого значення набуває розвиток недержавних форм 
регулювання щодо участі у процесах глобалізації, які спи-
раються на розширену мережу добровільних об'єднань і 
асоціацій, що мають представництва в більшості країн та 
мають можливість участі у роботі відповідних їхньому 
профілю міжнародних неурядових організацій. Завдяки 
недержавним асоціаціям та об'єднанням стало можливим 
раціонально виходити на міжнародні ринки, особливо це 
стосується малих та середніх підприємств. Такі органі-
зації мають можливість активно впроваджувати у відпо-
відні галузі міжнародні ділові та технологічні стандарти, 
надавати правову та інформаційну допомогу та захищати 
інтереси учасників у разі виникнення спірних ситуацій у 
відносинах за кордоном [11].

Встановлено, що важливого значення у адаптаційних 
процесах агарного сектору у глобалізаційному серед-
овищі набуває ступінь розвитку інфраструктури, тому 
пріоритетними є питання щодо реалізації національних 
програм інфраструктурного розвитку галузі. Для забез-
печення розвитку у довгостроковому періоді конкурен-
тоспроможного агарного сектору економіки необхідно 
раціонально використовувати природні та виробничі 
ресурси, забезпечити сучасні технологічні та інститу-
ційні зміни з метою задоволення потреб населення у 
кінцевому продукті виробництва. Актуальним залиша-
ється питання збереження родючості ґрунтів, водних 
ресурсів, застосування інноваційних екологоорієнтова-
них технологій, забезпечення конкурентоспроможності 
аграрної продукції за рахунок підвищення рівня її якості 
й безпечності для споживача. При цьому процеси гло-
балізації суспільного виробництва у агарному секторі 
активізуються, а тому вимагають ефективної інтеграції 
у світовий економічний простір, основою якого є фор-
мування конкурентного середовища.

Отже, для забезпечення конкурентоспроможності 
аграрного сектору економіки основними заходами 

повинні бути удосконалення системи управління, реа-
лізація ефективної інвестиційно-інноваційної полі-
тики, формування дієвої інфраструктури аграрного 
ринку, організація ефективної системи оцінки якості 
продукції на рівні європейських вимог, а також активі-
зація процесів коригування вітчизняних стандартів до 
міжнародних, європейських вимог [11].

Висновки. Глобалізаційні процеси стали важливим 
складником, що забезпечує функціонування сучасної 
світової економіки та є потужною силою, що визначає 
майбутні напрями розвитку суспільства. Економічна 
інтеграція України та адаптація вітчизняних товарних 
виробників повинна враховувати вимоги світового 
ринку, глобалізаційні виклики, загрози та перспективи. 
Тому в результаті впливу інтеграційних та глобаліза-
ційних процесів в Україні виникли нові форми госпо-
дарювання, а саме агрохолдинги.

Суттєвим у процесах адаптації аграрного сектору 
до глобалізаційних процесів є ступінь розвитку інфра-
структури. Саме тому пріорітетними залишаються 
питання щодо реалізації національних програм інфра-
структурного забезпечення а також залучення недер-
жавних добровільних організацій для регулювання 
міжнародних питань.

Недержавні асоціації та об'єднання можуть запро-
ваджувати міжнародні технологічні стандарти та бути 
представниками інтересів учасників, якщо виникати-
муть спори, при цьому ще й надавати правову та інфор-
маційну допомогу.

У результаті підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом економіки країн збли-
жуються завдяки послідовній побудові правил торгівлі на 
основі процедур торгівлі та технічних регламентів. Так, 
сторонами скасовуються та зменшуються митні ставки у 
зазначених секторах економіки та товарних групах.

Ефективна інтеграція у світове господарство мож-
лива лише за рахунок досягнення високого рівня 
загальної конкурентоспроможності країни, регіонів, 
галузей, конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів, а також продукції та послуг.
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