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Abstract. The question of the integration of Ukraine with the EC is considered from the
viewpoint of possibilities and risks for the agrarian sector. The estimates of the
contemporary Common agrarian policy of the EC are given, and the correspon-
ding proposals as for the formation of modern eurointegrational reference-
points for the development of the home agrarian policy are formed on their
basis.

Ак тивізація про цесів гло баль них транс фор мацій за ос танні де ся тиліття при-
звела до то го, що міжна род на еко номічна інте г рація пе ре тво рюється на ва го мий чин -
ник впли ву на світо вий роз ви ток. У цих умо вах національ на кон цепція роз вит-
ку Ук раїни не мо же не вра хо ву ва ти гло балізаційні інте г раційні про це си, які, не за -
леж но від волі і ба жан ня політиків, бу дуть здійсню ва ти суттєвий вплив на
національ ний і регіональ ний роз ви ток. При цьо му пріори тет не ми ну че по ви нен 
на да ва ти ся внутрішньо му роз вит ку еко номіки і суспільства за ра ди про тидії но вим
руйнівним впли вам регіональ ної (євро пейсь кої) та світо вої гло балізації, з од но го 
бо ку, а та кож ви ко ри с тан ня но вих мож ли во с тей і пе ре ваг, які при но сить гло -
балізація та євроінте г рація, – з іншо го. Більше де ся ти років пи тан ня євроінте г -
раційних пер спек тив Ук раїни є од ним із пріори тетів зовнішньо е ко номічно го кур су
країни. Наміри що до от ри ман ня по вно прав но го член ст ва в ЄС упер ше бу ли про -
голо шені Ук раїною в січні 1996 р. на засіданні Ра ди Євро пи в Стра с бурзі. 

У січні 2007 р. Ра да міністрів за кор дон них справ ЄС ух ва ли ла вис нов ки що до
пе ре го ворів з Ук раїною про підпи сан ня но вої По си ле ної уго ди, яка має заміни ти
чин ну нині Уго ду про парт нер ст во та співробітництво, дія якої за вер шується у 
цьо му році1. У своєму вис нов ку Ра да міністрів ЄС кон ста тує, що ЄС про дов жить 
на да ва ти підтрим ку політич ним та еко номічним ре фор мам в Ук раїні, спря мо ва ним
на по си лен ня де мо кратії, стабільності та про зо рості в країні, і хо че по си ли ти свої 
зо бов’язан ня в цих на пря мах у новій угоді. Згідно з до ку мен том, но ва уго да по вин на

1 Нова Посилена угода Україна – ЄС має бути підписана восени ц. р.
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ма ти на меті збли жен ня у відно си нах з Ук раїною, еко номічну інте г рацію та політич -
ну співпра цю. До ку мент місти ти ме по ло жен ня що до ство рен ня зо ни вільної торгівлі
після приєднан ня Ук раїни до Світо вої ор ганізації торгівлі, а та кож що до по си лен ня
співпраці в енер ге тиці та інших сфе рах. На прикінці 2006 р. Комісар 
Євро пейсь ко го Со ю зу з пи тань сільсько го гос по дар ст ва Маріанн Фішер Бель і
міністр аг рар ної політи ки Ук раїни Юрій Мель ник підпи са ли Ме мо ран дум про
взаємо ро зуміння, який за кла дає ос но ву для кон суль тацій і співпраці з пи тань
сільсько го гос по дар ст ва. Ме мо ран дум про взаємо ро зуміння до по мо же ство ри ти 
но ву плат фор му для ре гу ляр но го об го во рен ня пи тань сільсько го гос по дар ст ва, що
доз во лить поліпши ти уз го д жен ня сільсько го с по дарсь кої політи ки країн-членів ЄС
та Ук раїни. Та ка співпра ця та кож спри я ти ме на бли жен ню Ук раїни до міжна род них
стан дартів сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва і торгівлі, а та кож ста не відправ ною
точ кою для об го во рен ня пи тань сільсько го гос по дар ст ва і сільсько го роз вит ку в ході
ро бо ти над но вою По си ле ною уго дою між Ук раїною і Євро пейсь ким Со ю зом. 

Нині ство ре на Міжна род на ме ре жа за Ук раїну в Євро со юзі (Yalta European
Strategy – YES) для де мон ст рації відвер тості країни у євроінте г раційних намірах
всьо му світу і для підтрим ки її член ст ва у Євро пейсь ко му Со юзі. 

За ре зуль та та ми соціологічно го опи ту ван ня, що про во ди ло ся цією ор ганізацією
на по чат ку 2007 р., 55% опи та них жи телів Євро пейсь ко го Со ю зу ви с ту па ють за
вступ Ук раїни до ЄС у разі ви ко нан ня на шою країною всіх пе ред ба че них умов,
34% – про ти. Опи ту ван ня про во ди ло ся в ше с ти найбільших за чи сельністю на се лен -
ня країнах ЄС: Німеч чині, Іспанії, Франції, Італії, Ве ли ко бри танії і Польщі, а та кож
і в Ук раїні. В кожній країні бу ло опи та но в се ред нь о му де що більш як по 1000 
ре с пон дентів, в Іспанії – близь ко 1500, за галь на кількість опи та них в країнах ЄС
скла ла 7041, в Ук раїні – 1169 осіб [1]. 

Дум ки опи та них роз поділи ли ся таким чи ном. Найбільше при хиль ників 
за прий нят тя Ук раїни до скла ду ЄС ви я ви ло ся в Польщі – 73% опи та них, про ти 
вис ло ви ли ся – 15%. При хиль но до член ст ва Ук раїни в ЄС став лять ся й в Іспанії: 
за вступ – 65% опи та них, про ти – 19%. В Італії за вступ Ук раїни в ЄС в разі ви ко -
нання всіх умов всту пу – 59% опи та них, про ти – 29%. Більше по ло ви ни опи та них
фран цузів та кож за вступ Ук раїни до ЄС (56%), про ти – 36%. 

У Ве ли ко бри танії за – 47% опи та них, про ти – 41%. І ли ше в Німеч чині підтри -
мують вступ Ук раїни мен ше ре с пон дентів (44%), ніж не підтри му ють (50%). 

При цьо му 55% опи та них ук раїнців вва жа ють не обхідним приєднан ня до 
Євро пейсь ко го Со ю зу, про ти цьо го – 25%. 

Де я кою мірою це обу мов люється не тільки не обізнаністю гро ма дян з мож ли -
вими пе ре ва га ми та втра та ми країни від її інте г рації в Євро пу, а й не до статністю 
на уко вих досліджень та оцінок наслідків євроінте г рації в кон тексті роз вит ку ок ре -
мих сфер еко номіки. З досвіду країн Цен т раль ної та Східної Євро пи, найбільш
склад ним за вдан ням бу ло й за ли шається інте г рація аг рар но го сек то ру2. 

2 У цьому контексті слід згадати монографію “Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції”, підготовлену
колективом авторів за редакцією д.е.н. О.М. Бородіної в  ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ” у 2006 р. 
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Спра ва в тім, що аг рар ний сек тор сам по собі має ряд при род них і соціаль но-еко -
номічних особ ли во с тей, які ви ма га ють послідо вної дер жав ної політи ки у йо го
підтримці та роз вит ку. У рам ках ЄС аг рар на політи ка є ок ре мою са мостійною 
скла до вою еко номічної політи ки Євро со ю зу і має на зву Спільна аг рар на політи ка
(САП) ЄС. Не зва жа ю чи на ве ли чезні ви т ра ти на ре алізацію, САП є однією з
найбільш обґрун то ва них політик дер жав но го ре гу лю ван ня аг рар но го ви роб ництва у
світовій прак тиці. У те о ре ти ко-ме то до логічно му кон тексті Спільна аг рар на політи -
ка ЄС на всіх ета пах її фор му ван ня та роз вит ку охоп лю ва ла, пе ре дусім, си-
с те му ціно у тво рен ня та рин ко во го ре гу лю ван ня. Зви чай но, об тяж ливість та кої си с -
те ми підтрим ки для бю д же ту ЄС оче вид на, то му роз роб ни ки су час ної політи ки 
на ма га ють ся як що не зни зи ти ве ли чезні ви т ра ти на здійснен ня САП, то хо ча б 
змен ши ти тем пи зро с тан ня цих ви т рат. 

Особ ли во різко САП кон тра с тує з аг рар ною політи кою Ав ст ралії, Ар ген ти ни,
Ка на ди, Но вої Зе ландії та інших дер жав, які де мон ст ру ють всьо му світові мож ли -
вості лібе ралізації торгівлі про до воль ст вом, помірко ва но го про текціонізму і на-
віть без до таційності за зна че ної сфе ри діяль ності. Но ва Зе ландія, на при клад, на яку
при па дає тре ти на світо во го ек с пор ту мо лоч ної про дукції і більше 50% ба ра ни ни,
однією з пер ших спро с ту ва ла сте рео тип про те, що сільське гос по дар ст во не в змозі
ефек тив но роз ви ва тись без знач ної до таційної підтрим ки дер жа вою. В 1984 р. ця
країна ска су ва ла суб сидії цьо му сек то ру еко номіки, що ста но ви ли 34% від вар-
тості про дукції. Не зва жа ю чи на це, фізичні об ся ги ви роб ництва тут зро с та ють, 
при бут ки за без пе чу ють роз ши ре не відтво рен ня, а пи то ма ва га га лузі у ВВП країни
постійно зро с тає. Не ви прав да лись пе симістичні про гно зи і що до ма со во го бан-
крут ст ва ферм.

Та ким чи ном САП, яка за по чат ко ву ва лась у 50-х ро ках ми ну ло го століття 
і постійно удо с ко на лю ва ла ся в усі на ступні ро ки, все ж на сьо годні має пев ний 
кри зо вий по тенціал, зу мов ле ний трьо ма гру па ми чин ників – внутрішніми,
зовнішніми і ти ми, що зна хо дять ся за ме жа ми її ком пе тенції. Зви чай но во ни тісно
пе ре пле тені між со бою, але кож на з них має спе цифічний вплив на ефек тивність
сільсько го гос по дар ст ва. 

Пер ша: внутрішні чин ни ки. Досліджу ю чи транс фор мацію ос нов них за сад САП
про тя гом періоду її ста нов лен ня і роз вит ку з се ре ди ни ми ну ло го століття, слід
відзна чи ти, що про це сові ціно у тво рен ня на про дукцію сільсько го гос по дар ст ва і
про до воль ст во відве де на роль наріжно го ка ме ня всьо го еко номічно го ме ханізму.
По зи тив ний ефект від пря мо го адміністра тив но-фінан со во го втру чан ня в ціно у тво -
рен ня має певні ча сові об ме жен ня та певні ри зи ки, внаслідок на стан ня яких спо с -
теріга ють ся оз на ки кри зо вих явищ – пе ре ви роб ництво про дукції сільсько го гос по -
дар ст ва та по на днор ма тив не на ко пи чен ня за пасів си ро ви ни, про до воль ст ва, кормів,
насіннєво го ма теріалу, інтен сив не суб си ду ван ня ек с пор ту та ви му шені 
про текціоністські за хо ди що до імпор ту то варів, ви к рив лен ня рин ко вих сиг налів,
спо тво рен ня кон ку ренції, не вдо во лен ня спо жи вачів і плат ників по датків то що. 
В підсум ку за го с тюється конфлікт інте ресів між аг рар ною, соціаль ною, струк тур -
ною і рин ко во-орієнто ва ною політи кою дер жа ви.
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То му САП ЄС про грає че рез три ва ле за ви щен ня цін на про до воль ст во або 
ан ти рин ко ве їх ре гу лю ван ня, при цьо му бло кується урівно ва жу ю ча функція рин ку,
що по ро д жує не га тивні наслідки для інших сек торів еко номіки і є “соціаль ним 
мар но т рат ст вом”, че рез лан цю го ве за сто су ван ня інших ре гу лю вань, які у свою чер гу
по тре бу ють до дат ко вих пре фе ренцій. За де я ки ми оцінка ми євро пейсь ких ек с пертів,
в разі ска су ван ня САП у Німеч чині, Франції, Італії та Ве ликій Бри танії ВВП підви -
щу вав ся б на 1% що ро ку, бу ло б ство ре но до дат ко во 3 млн. ро бо чих місць, 
а ек с порт про мис ло вих то варів зріс би на 5%. За та кої політи ки аль тер на ти вою 
рин ко вим цінам є адміністра тивні ціни, що пе ре бу ва ють під впли вом і кон тро лем
лобістських груп, різних кор по ра тив них інте ресів, а це не ми ну че ство рює пе ре -
думови для ко рупції та інших зло вжи вань. Особ ли во це не без печ но для країн з 
ек с порт но орієнто ва ним аг рар ним сек то ром [2]. 

Крім то го зро с та ють ви т ра ти на адміністру ван ня САП. Німецькі еко номісти
підра ху ва ли, що вартість транс фер ту однієї мар ки в рам ках ре алізації САП на 
ко ристь фер мерів ста но вить півто ри мар ки, оскільки спо с терігається так зва не
“trade-off”. Інши ми сло ва ми, ко ли на ос нові по чат ко во го роз поділу до ходів
здійснюється їх “спра вед ли вий” пе ре роз поділ, то він не одмінно при зво дить до 
зни жен ня ефек тив ності суспільно го капіта лу.

І ще один ар гу мент – цінові суб сидії не є вда лим інстру мен том ад рес но го пе ре -
роз поділу фінан со вої до по мо ги, зо к ре ма дрібним фер мерсь ким гос по дар ст вам, до хо -
ди яких знач но нижчі від се ред нь о га лу зе вих, оскільки 80% за галь ної су ми транс -
фертів до ходів, що спря мо ву ють ся за цією про гра мою, одер жу ють ли ше 20% фер -
мерів країн – членів ЄС. Се ред них – пе ре важ но ве ликі ком панії, які ма ють ефек тив -
не ви роб ництво і, як пра ви ло, не по тре бу ють дер жав ної фінан со вої підтрим ки [3].

Надмірно ви сокі внутрішні цінові до тації то ва ро ви роб ни кам по тре бу ють 
знач них ре сурсів навіть у ба га тих країнах, що не раз при зво ди ло до бю д жет них криз
у Євро со юзі, які по си ли лись після роз ши рен ня ЄС-2004. Конфлікти між країна ми-
до но ра ми і ре ципієнта ми САП спо с теріга лись і раніше, але цьо го ра зу прий няті
рішен ня ма ли стра тегічне зна чен ня, ад же впер ше ух ва лю вав ся бю д жет на 
2007–2013 рр. в умо вах мож ли во го приєднан ня най б лиж чим ча сом Бол гарії та Ру -
мунії. Об сто ю ю чи тра диційну по зицію Англії сто сов но суттєво го змен шен ня
розміру сільсько го с по дарсь ких до тацій, прем’єр-міністр цієї країни Тоні Блер звер -
нув ува гу на без глуздість ви т ра чан ня 40% дохідної ча с ти ни бю д же ту на по тре би 5%
на се лен ня. До дат ко вим ар гу мен том є і те, що на підтри ман ня аг рар ної га лузі спря -
мо вується бю д жет них коштів у сім разів більше, ніж на освіту, на уку і ме ди ци ну ра -
зом. Підтвер д жен ням на ко ристь пе ре гля ду еко номічної мо делі САП і ска су ван ня 
фер мерсь ких суб сидій є не обхідність відкрит тя рин ку сільсько го с по дарсь кої про -
дукції країнам, що роз ви ва ють ся, оскільки для них пож вав лен ня зовнішньої тор -
гівлі – це один з ре аль них шляхів по до лан ня зли ден но го рівня жит тя на се лен ня [4].

До гру пи чин ників внутрішньо го спря му ван ня, що та кож спо ну ка ють до ре фор -
му ван ня САП, на ле жать зміни в ме то дах ве ден ня сільсько го гос по дар ст ва, по даль ша
ди вер сифікація у ви ко ри с танні фак торів ви роб ництва, особ ли во землі та все зро с та -
ючі ви мо ги спо жи вачів до здо ро вої і без печ ної їжі. Ви со коінтен сив не сільське гос по -
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дар ст во в ЄС до сяг ло кри тич но го рівня що до ви ко ри с тан ня технічних за со-
бів, міне раль них до б рив, от ру тохімікатів, ан тибіотиків, гор монів, які не суть 
ре аль ну не без пе ку для здо ров’я спо жи вачів. Ли ше з 1983-го по 1998 р. вне сен ня 
пе с ти цидів зрос ло май же вдвічі, а міне раль них до б рив до 158 кг діючої ре чо ви ни на
один гек тар [5]. Такі яви ща на бра ли гло баль но го мас шта бу після ус клад нен ня
епізоо тич ної си ту ації (ко ров’ячий сказ, пта ши ний грип то що) і низ ки сумнівних
скан далів на євро пейсь ко му кон ти ненті, пов’яза них з якістю хар чо вих про дуктів 
та умо ва ми ут ри ман ня тва рин. Оче вид но, в май бут нь о му аг рарії зму шені бу дуть без -
за с те реж но до три му ва тись ще ви щих стан дартів гос по да рю ван ня, от ри му ю чи при
цьо му менші розміри пря мих пла тежів та інших пре фе ренцій.

Дру га: зовнішні чин ни ки. Зовнішніми ви про бу ван ня ми САП на гнучкість ста ло
при ско рен ня темпів гло балізації гос по дарсь ких зв’язків. Річ у тім, що аналізо ва на
спільна політи ка не мо же і далі ігно ру ва ти вик ли ки зовнішньо го се ре до ви ща: 
з од но го бо ку, євро е гоїзм при зво дить до ча ст ко вої ав таркії, більше ха рак тер ної 
для часів “хо лод ної війни”, а з іншо го, – в нинішньо му стані во на (САП) не 
спро мож на бу ти од на ко во ефек тив ною як при регіональній за мк не ності еко номік,
так і при відкри тості до сиг налів рин ко во кон ку рент но го се ре до ви ща.

Своєрідною фор мою за хи с ту євро регіону про ти ри зиків, вик ли ка них 
гло балізацією і про бле ма ми роз вит ку країн – членів ЄС ста ло йо го роз ши рен ня за 
ра ху нок но вих дер жав. Поєднан ня низь ко го рівня еко номічно го роз вит ку, 
в порівнянні зі ста ри ми країна ми – чле на ми ЄС, і об тяж ли вих дер жав них ви датків,
яке скла лось у більшості з 10 но вих членів ЄС, ство рює за мк ну те ко ло, розірва ти 
яке ду же склад но: низькі тем пи при ро с ту ВВП при зво дять до знач но го без робіття,
що по тре бує збільшен ня асиг ну вань на соціальні по тре би, а це по си лює по дат ко ве
на ван та жен ня, внаслідок чо го зро с тан ня галь мується ще більше [6]. 

Ра зом з тим, ко жен на ступ ний крок в на прямі приєднан ня но вих дер жав, які
поділя ють євро пейські цінності, але ма ють знач но ниж чий еко номічний по тенціал,
ніж у Со юзі, ли ше тим ча со во на дає певні пе ре ва ги, оскільки по даль ше роз ши рен ня
по ро д жує в ре жимі лан цю го вої ре акції інші, ще більш мас штабні про бле ми, які 
мож на розв’яза ти ли ше до дат ко вим при ро с том те ри торії. На дум ку ек с пертів, не пе -
ред ба чу ваність і не виз на ченість цьо го ек с пе ри мен ту за гро жує са мо му існу ван ню
САП і Струк тур них фондів, які є ос нов ни ми до сяг нен ня ми Євро со ю зу [7].

У цьо му кон тексті мож на при пу с ти ти, що на ЄС та кож по ши рюється все за галь -
на за ко номірність соціаль ної прак ти ки: будь-які ор ганізаційні струк ту ри руй ну ють -
ся зсе ре ди ни, прий ма ю чи до сво го скла ду все більше но вих членів, які не зовсім
відповіда ють кри теріям співпраці. Тут вар то зга да ти вис лов лю ван ня Дж. Со ро са про
те, що Євро со юз – важ ко ва го ва бю ро кра тич на ор ганізація, що пра цює за не зро -
зуміли ми пра ви ла ми, опо ви та се к ретністю і непідзвітна гро мадсь кості [8]. Хо ча з 
ме тою за побіган ня зло вжи ван ням ще в 1974 р. бу ло ство ре но Суд Ау ди торів, який
щорічно по дає ма теріали пе ревірок про мар но т рат ст во і нецільо ве ви ко ри с тан ня
коштів виділе них на про гра ми САП.

Як відо мо, впер ше під час Уруг вайсь ко го ра ун ду пе ре го ворів СОТ (1992 р.)
сільсько го с по дарсь ка політи ка бу ла вклю че на до пе реліку та ких, що по тре бу ють
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лібе ралізації, ба зові по ло жен ня якої втіле но в Угоді про сільське гос по дар ст во.
Згідно з цією уго дою пе ред ба чається: а) виз на чен ня пев но го рівня су куп ної
внутрішньої підтрим ки дер жа вою, що має по сту по во зни жу ва тись; б) лібе ралізація
до сту пу до внутрішньо го рин ку аг рар ної си ро ви ни і про до воль ст ва шля хом за бо ро -
ни не та риф них ре гу лю вань і заміна їх еквіва лент ни ми за су мар ним про тек -
ціоністським впли вом мит ни ми та ри фа ми; в) ско ро чен ня ек с порт них суб сидій аж 
до по вно го їх ска су ван ня; г) санітарні і фіто санітарні ви мо ги що до сільсько го с по -
дарсь кої про дукції та про дуктів її пе ре роб ки.

Ос нов ним ре зуль та том Уруг вайсь ко го ра ун ду пе ре го ворів для Євро со ю зу (як
нет то-ек с пор те ра аг ро про до воль чої про дукції) тоді ста ло змен шен ня рівня ек с порт -
них суб сидій на 36%, зни жен ня імпорт но го ми та в се ред нь о му по цій групі то варів з
6,8% до 4,1%, а та кож згор тан ня об сягів суб си до ва но го ек с пор ту до 2000 р. – на 20%.
От же ЄС був по став ле ний пе ред ви бо ром: про дов жу ва ти і далі в рам ках САП
підтри му ва ти внутрішні ціни на рівні, ви що му за світові, та суб си ду ва ти ек с портні
опе рації або суттєво змен ши ти свою ча ст ку в гло бальній торгівлі аг ро про до воль чою
про дукцією, що при зве де до са моізо ляції Євро регіону. 

Ос танній сце нарій є су то те о ре тич ним, оскільки бу ло за про ва д же но ре фор ми
“Agenda 2000” та Фішле ра, які по сту по во змен ши ли рівень інтер венційних цін на 
ек с порт но-орієнто вані то ва ри. Не зва жа ю чи на це, об ме жен ня на вивіз сільсько го с -
по дарсь кої про дукції з країн – членів ЄС бу дуть зняті ли ше після то го, як повністю
при пи нять ся ви пла ти ек с порт них суб сидій, а для цьо го то ва ро ви роб ни ки му сять
повністю відшко до ву ва ти вартість ви роб ле ної ни ми про дукції за ціна ми ре алізації,
що скла ли ся на світо во му рин ку. Про те сьо годні на по ряд ку ден но му вже стоїть пи -
тан ня про по вне ска су ван ня всіх суб сидій у сільсько му гос по дарстві, що пе ред ба чає
вжит тя більш ра ди каль них за ходів з ре фор му ван ня САП [9]. Важ ли во на го ло си ти,
що і в цьо му ви пад ку до три мується ба зо вий прин цип ре форм – по сту повість та пе -
ред ба чу ваність. Пе ре профілю ван ня на прямів бю д жет но го фінан су ван ня з “жов тої”
до “зе ле ної” скринь ки до по мог ло ЄС ви г ра ти час, не обхідний для на пра цю ван ня 
до дат ко вих пе ре ваг з ме тою за без пе чен ня успішно го функціону ван ня сільсько го
гос по дар ст ва в умо вах світо вої кон ку ренції.

До чин ників, які фор му ють кри зо вий по тенціал САП, але зна хо дять ся за ме жа -
ми її влас ної ком пе тенції і по вно ва жень, на ле жать зо к ре ма, такі:

а) об’єктив на по тре ба об сто ю ва ти постіндустріаль ну євро пейсь ку мо дель сільсько -
го гос по дар ст ва за ра ху нок не ви черп них інте лек ту аль них ре сурсів – якісно го онов лен -
ня людсь ко го капіта лу, еко номіки знань, лідер ст ва в за про ва д женні новітніх інно -
ваційних тех но логій та ви ко ри с тан ня аль тер на тив них дже рел енергії на тлі ек с пан сив -
ної зовнішньо тор го вель ної політи ки азійських країн (пе ре дусім Ки таю і Японії);

б) зміщен ня цен т ру конфліктів, пов’яза них з аг рар ною сфе рою (не зва жа ю чи на
її ва гомість), зі Спільно го рин ку Євро со ю зу на рин ки третіх країн, особ ли во це сто -
сується ек с пор ту зер но вих куль тур і про дуктів їх пе ре роб ки [10].

Уза галь ню ю чи ре зуль та ти аналізу що до по тенціалу САП мож на про гно зу ва ти
по си лен ня ти с ку пе реліче них чин ників на по глиб ле ну транс фор мацію її за сад ни чих
прин ципів. По-пер ше, про бле ми ціно у тво рен ня на аг рар ну про дукцію збе ре жуть
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свою ак ту альність і далі че рез низь ку купівель ну спро можність країн, що роз ви ва -
ють ся. По-дру ге, за со ба ми ре гу ля тор ної політи ки ЄС стри му ва ти муть ся тем пи при -
ро с ту сільсько го с по дарсь кої про дукції та похідних від неї то варів з пе ре важ ною
орієнтацією на за до во лен ня спо жив чо го по пи ту Спільно го рин ку. По-третє,
сільсько го с по дарські ком панії все більше інте г ру ва ти муть ся у вер ти кальні аг ро про -
мис лові струк ту ри з ви роб ництва кон ку рен то с про мож ної на світо во му рин ку кінце -
вої про дукції. При цьо му ча ст ка до да ної вар тості влас не аг рар ної про дукції в
кінцевій ціні то ва ру бу де і далі змен шу ва тись, так са мо як і ВДВ га лузі у ВВП 
еко номіки країн. По-чет вер те, еко логічні ви мо ги що до стан дартів ве ден ня сільсько -
го гос по дар ст ва і ста ло го роз вит ку сільських те ри торій на бу ва ють усе більше імпе -
ра тив но го зна чен ня.

Підсу мо ву ю чи роз ви ток Спільної аг рар ної політи ки Євро пейсь ко го Со ю зу в
істо рич но му кон тексті, слід відзна чи ти, що на кож но му з етапів роз вит ку євро пейсь -
кої інте г рації САП ЄС бу ла і за ли шить ся в ог ля довій пер спек тиві од но час но ме тою
і за со бом об’єднан ня по тенціалу національ них еко номік для розв’язан ня стра -
тегічних за вдань ко лек тив ної про до воль чої без пе ки, інстру мен ти якої зміню ва лись
за леж но від різно пла но вих внутрішніх і зовнішніх чин ників як ге о політич но го, так і
соціаль но-еко номічно го ха рак те ру. За вдя ки аг рарній політиці Євро со юз постійно
ге не рує нові ініціати ви що до по шу ку ком промісів для за без пе чен ня ба лан су 
інте ресів національ них еко номік, інсти тутів Євро со ю зу та гло баль них тор го вель но-
еко номічних струк тур шля хом виз на чен ня спільних пріори тетів, кон цен т рації 
не обхідних для їх втілен ня ре сурсів та ре фор му ван ня еко номічно го ме ханізму з 
ме тою адап тації до вик ликів гло баль ної еко номіки.

Під час роз роб лен ня і за про ва д жен ня чис лен них ре форм незмінни ми за ли ша -
лись рівнопріори тетні цілі САП, які бу ли за кла дені Римсь ки ми уго да ми, а са ме мо -
дернізація сільсько го гос по дар ст ва, стабільне функціону ван ня рин ку сільсько го с -
подарсь кої про дукції, за без пе чен ня до ходів працівників, зай ня тих у га лузі на рівні,
не ниж чо му за за галь но прий няті стан дар ти жит тя євро пейців. За вдя ки си с тем ним
зу сил лям дер жав Со ю зу євро пейсь ка мо дель сільсько го гос по дар ст ва все ще про -
довжує три ма ти ся на трьох чин ни ках – фер мерсь ко му гос по дарстві сімей но го ти пу,
ба га то функціональній ролі га лузі в національ них еко номіках та за хисті до ходів 
то ва ро ви роб ників від рин ко вої і при род ної стихій.

З ог ля ду на су часні за вдан ня, пов’язані з про це сом лібе ралізації торгівлі 
аг ро про до воль чи ми то ва ра ми САП піддається кон ст рук тивній кри тиці і виз нається
не до стат ньо ефек тив ною, та кою, що бло кує про хо д жен ня рин ко вих сиг налів до 
то ва ро ви роб ників, спо тво рює кон ку рент не се ре до ви ще, при зво дить до чис лен них
“тор го вель них війн” на гло баль но му рин ку, руй нує при родні аг ро ланд шаф ти то що.
То му САП за знає ра ди каль них струк тур них пе ре тво рень, зміст яких по ля гає у
віднов ленні здат ності то ва ро ви роб ників адек ват но ре а гу ва ти на ви мо ги про гре су ю -
чої гло балізації аг рар но го рин ку, підтри ман ня аг рар ної сфе ри за хо да ми так зва ної
“зе ле ної скринь ки”. 

От же САП прой ш ла три ва лу ево люцію від сти му лю ван ня рос ту фізич них 
об сягів ви роб ництва до про бле ми надмірних за пасів про дукції та усвідо млен ня 
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не обхідності ста ло го роз вит ку аг рар ної сфе ри як цілісної соціо-еко ло го-еко номічної
підси с те ми над національ них гос по дарсь ких ком плексів. Ос тан ня сфор му ва лась
істо рич но, шля хом уз ви чаєно го поділу праці і ха рак те ри зується ве ден ням пе ре важ -
но сільсько го с по дарсь кої діяль ності, що виз на чає спе цифіку аг рар них відно син, 
зу мов лює особ ли вий мен талітет, куль ту ру та спосіб життєдіяль ності постійно зай -
ня тих у га лузі працівників.

Вис нов ки. Нині ча с ти на ук раїнсько го політи ку му сподівається, що че рез де сять
років Ук раїна ста не по вно прав ним чле ном Євро пейсь ко го Со ю зу. Од нак став лен ня
до Ук раїни в Європі, яке бу ло про де мон ст ро ва не, в то му числі й рішен ням Ра ди
міністрів за кор дон них справ ЄС від 22 січня 2007 р., свідчить, що ЄС не мо же більше
роз ши ря ти ся без про ве ден ня інсти туціональ них ре форм. То му но ва По си ле на уго да
Ук раїна-ЄС не бу де пе ред ба ча ти май бут нь о го інсти туціональ но го роз вит ку дво с то -
ронніх відно син. Це оз на ча ти ме, що в угоді, з од но го бо ку, не бу де по ло жен ня про
мож ливість член ст ва Ук раїни в ЄС, але з іншо го бо ку – не бу де й по ло жен ня про 
не мож ливість та ко го член ст ва. 

Ук раїнським дослідни кам і політи кам, які праг нуть яко мо га швид ко го
приєднан ня до Євро со ю зу, слід чітко усвідо млю ва ти, що пе ред ЄС ре аль но по ста ла
ди ле ма: яким чи ном збе рег ти євро пейсь ку мо дель сільсько го гос по дар ст ва і вод но -
час на по ря док підви щи ти йо го ста тус на гло баль но му аг ро про до воль чо му рин ку.
Вірогідніше за все САП і далі бу де про су ва ти ся в на прямі си с тем ної лібе ралізації, 
ре фор му ван ня про грам надмірно го про текціонізму і на бли жа ти ся до кри теріїв і 
пра вил СОТ. За цим сце нарієм роз вит ку САП че рез 10–15 років втра тить свою при -
ваб ливість для дер жав, які ще не є чле на ми цьо го регіональ но го фор му ван ня, але
роз гля да ють (при хо ва но чи відкри то) євро пейсь ку пер спек ти ву як су то інве с -
тиційний про ект, за вдя ки яко му мож на бу де за лу чи ти до дат кові ре сур си для ре -
алізації національ но го аг рар но го по тенціалу, істот но на ро с ти ти свою при сутність на
євро пейсь ко му рин ку, підви щи ти кон ку рен то с про можність вітчиз ня них ви роб -
ників, за без пе чи ти євро пейські стан дар ти жит тя се ля нам та ста лий роз ви ток
сільських те ри торій в умо вах відкри тості еко номіки. Про те більшої ва ги і мас шта бу
на бе руть різно манітні фор ми без по се ред ньої інте г рації струк тур аг ро про мис ло вої
сфе ри, у то му числі транс національ но го мас шта бу.

Більше то го, для Ук раїни ду же важ ли во виз на чи ти ся та кож з вла сни ми 
еко номічни ми ре аліями, а особ ли во зі ста ном людсь ко го роз вит ку в країні в ціло му
і на селі зо к ре ма. За оцінка ми міжна род них ек с пертів од ним з фак торів, який 
про дов жує ство рю ва ти дов го ст ро ко ву про бле му Ук раїні на шля ху до Євро пи, 
є над зви чай но низь кий рівень жит тя. Вра хо ву ю чи нинішнє відста ван ня у еко -
номічно му роз вит ку, яке є за раз ве ли чез ним, як що йо го вимірю ва ти у ВВП на ду шу
на се лен ня, мож на зро би ти при пу щен ня, що вступ Ук раїни до ЄС бу де ре аль ним че -
рез 20–40 років, як що та кий крок не ство рить за над то ве ли ко го тя га ря для ЄС [11].
Дійсно, за по каз ни ком ВВП на ду шу на се лен ня, роз ра хо ва но го за рівнем купівель ної
спро мож ності, Ук раїна зна хо дить ся в на ба га то гіршо му ста но вищі, ніж Бол гарія та
Ру мунія, які щой но прий няті до Євро со ю зу. А в порівнянні з ко лишніми сусіда ми –
при балтійськи ми країна ми цей по каз ник в Ук раїні ниж чий більш ніж удвічі. 
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Соціаль на ціна аг рар них пе ре тво рень ви я ви ла ся для Ук раїни за над то ви со кою,
знач но ви щою, ніж для інших країн з пе рехідни ми еко номіка ми. Не вар то сподіва ти -
ся, що інте г раційні про це си між Ук раїною та Євро пейсь ким Со ю зом най б лиж чим
ча сом роз ви ва ти муть ся інсти туційно. Не обхідно чітко усвідо млю ва ти, що сьо годні
шлях до Євро пейсь ко го Со ю зу відкри тий ли ше тим дер жа вам, які до сяг ли успіху,
бу ду ю чи Євро пу у власній країні за стан дар та ми ЄС. У той же час слід ро зуміти, що
ра зом із по зи тив ни ми мож ливі й не га тивні наслідки вхо д жен ня в ЄС. Од нак, важ ко
не по го ди тись, що шлях Ук раїни в гло баль ний простір є не ми ну чим і бе заль тер на -
тив ним. Су ве рен на дер жа ва та ко го мас шта бу, місця і ге о ст ра тегічної ролі не мо же
за ли ша ти ся в са моізо ляції, то му що це оз на ча ло б кон сер вацію відста лості, низь кої
міжна род ної кон ку рен то с про мож ності і навіть співвіднос ну де гра дацію [12].
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