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Зварич Р. Є., Кухарська М. Т. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу  
Тернопільської області в умовах євроінтеграції

Метою статті є вивчення сучасного стану агропромислового комплексу Тернопільської області та напрацювання пропозицій щодо вдоскона-
лення місцевого агропромислового виробництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств на ринках Євро-
пейського Союзу. У результаті дослідження було розглянуто сучасний стан агропромислового комплексу регіону, вивчено динаміку обсягів ви-
робництва сільськогосподарської продукції основних видів у регіоні. Також запропоновано шляхи нарощування експортного потенціалу регіону в 
напрямку євроінтеграції. Обґрунтовано, що для розвитку цієї галуззі варто впровадити цілий ряд заходів, які сприятимуть вирішенню нагальних 
і важливих проблем розвитку виробництва сільськогосподарського напрямку на вітчизняному та європейському ринках. Для зміцнення позицій 
агропромислового комплексу області необхідно ширше розвивати кооперацію сільгосптоваровиробніиків. Перш за все, особливої уваги потребує 
розширення галузі тваринництва, особливо молочного. Визначено перспективні напрямки роботи для аграріїв Тернопільської області в напряму 
співпраці з ринками європейських країн: виробництво органічної продукції, а також вирощування та перероблення плодово-ягідної продукції. Пер-
спективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування та розробка заходів щодо підвищення конкурентних переваг конкретних 
агропромислових підприємств Тернопільської області різної спеціалізації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на ринках ЄС. Упрова-
дження даних заходів дасть можливість агропромисловій галузі стати більш прибутковою та зробити важливий внесок у розвиток не тільки 
області, а й всієї країни загалом.
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Згідно із постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021–2027 роки» розвиток високопродуктивного аг-
ропромислового комплексу як визначального відне-
сено до пріоритетних напрямів [1]. 

Протягом усього часу існування незалежної 
України важливою стратегічною галуззю національ-
ної економіки був і залишається аграрний сектор, 
який є гарантією продовольчої безпеки та незалеж-
ності держави. Продукція агропромислового комп-
лексу України становить до 60% фонду споживання 
та посідає другу позицію за обсягами у структурі 
експорту. Сільське господарство впродовж останніх 
років є чи не єдиною галуззю економіки України, яка 
забезпечує позитивний баланс зовнішньої торгівлі. 
Стабільне зростання виробництва в базових галузях 
сільського господарства забезпечує продовольчу без-
пеку держави і також залишається провідним бюдже-
тоутворюючим сектором, гарантуючи річне зростан-
ня ВВП на 14–17% [2]. 

Агропромислове виробництво є також лідиру-
ючим в економіці Тернопільської області. Для регіо-
ну характерні природні й агрокліматичні умови, які 
дозволяють досягати достатньо високого рівня роз-
витку АПК і характеризується порівняно значним 
обсягом виробництва продукції рослинництва та 
тваринництва на душу населення. В аграрному секто-
рі економіки області виробляється понад 60% валової 
продукції області [3; 4].

Географічне розташування, розвиток процесів 
євроінтеграції диктують необхідність орієнтації аг-
ропромислового комплексу Тернопільської області 
на європейський ринок. Тоді як для ефективної співп-
раці з країнами ЄС українські підприємства повинні 
потурбуватися про впровадження новітніх техноло-
гій і реалізовувати продукцію, яка виготовлена згідно 
із євростандартами якості.

Проблемам розвитку аграрного сектора еко-
номіки присвячені наукові праці вчених економіс-
тів-аграрників, зокрема В. Г. Андрійчука, В. І. Бойка,  
П. І. Гайдуцького, А. Стрікленд, Т. Г. Дудара, М. В. Зуб-
ця, П. Т. Саблука, А. Томпсон, А. М. Стельмащука,  
В. В. Юрчишина, О. М. Онищенка, Ф. Котлер, О. М. Шпи- 
чака та ін. Ці наукові праці мають велике значення 
для розвитку аграрного сектора економіки держа-
ви. Поряд із цим пошук шляхів вирішення проблем, 
спрямованих на вдосконалення агропромислового 
виробництва безпосередньо в конкретних умовах, на 
географічних територіях України, вимагає подальшо-
го вивчення та напрацювання конкретних практич-
них рекомендацій. 

Завданнями статті є вивчення сучасного стану 
агропромислового виробництва Тернопільської об-
ласті; вивчення основних показників зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств галузі регіону та 
напрацювання пропозицій, спрямованих на вдоско-

налення існуючих шляхів підвищення конкуренто-
спроможності продукції АПК, а також пошук нових 
напрямків виробництва конкурентоспроможної про-
дукції, орієнтованої, перш за все, на реалізацію на єв-
ропейських ринках.

Сьогодні активізація зовнішньоекономічної ді-
яльності є одним із найбільш важливих завдань еко-
номічної діяльності. При виході на зовнішній ринок 
підприємство зустрічається з новими вимогами до 
своєї діяльності, які змушують його вдосконалювати 
виробництво, підвищувати якість продукції тощо.

Метою статті є вивчення сучасного стану агро-
промислового комплексу Тернопільської області та 
напрацювання пропозицій щодо вдосконалення аг-
ропромислового виробництва, спрямованих на під-
вищення конкурентоспроможності продукції підпри-
ємств на ринках Європейського Союзу.

Агропромисловий комплекс є ключовою галуз-
зю реального сектора економіки, що визначає 
базу продовольчої та, значною мірою, еконо-

мічної й екологічної безпеки не лише Тернопільської 
області, а й держави в цілому. 

Обсяг виробництва валової продукції сільсько-
го господарства всіма категоріями господарств облас-
ті за 2019 р. склало (у постійних цінах 2016 р.) 24251,8 
млн грн, що становить 97,8% до 2018 р., у т. ч. в рослин-
ницькій галузі – 19733,5 млн грн, у тваринницькій –  
4518,3 млн грн, що, відповідно, становить 96,8% і 
102,2% до 2018 р. При порівнянні із сусідніми областя-
ми Тернопільська область поступається лише Хмель-
ницькій (35926,2 млн грн), випереджаючи Львівську 
(23004,4 млн грн), Чернівецьку (10248,5 млн грн), Во-
линську (16540,8 млн грн), Рівненську (16752,7 млн 
грн) та Івано-Франківську (13301,2 млн грн) області.

У сільськогосподарських підприємствах ви-
робництво валової продукції становило 15725,2 млн 
грн (у 2014 р. – 14022,1 млн грн) у порівняльних цінах 
2016 р. Основні показники діяльності галузі рослин-
ництва Тернопільської області наведено в табл. 1 [6].

За 2020 р. аграрним сектором економіки Терно-
пільської області вироблено сільськогосподарської 
продукції на 24012,3 млн грн (у постійних цінах 2016 р.),  
що практично на рівні показника 2019 р., на с/г під-
приємствах – 15851,5 млн грн, у господарствах насе-
лення – 8160,8 млн грн. 

У 2020 р. в області нараховувалося понад 1000 
сільськогосподарських підприємств різних форм 
власності.

Сільськогосптоваровиробники Тернопільської 
об ласті станом на початок поточного року, за інформа-
цією департаменту агропромислового виробництва, 
мають у своєму розпорядженні 1045,8 тис. га сільсько-
господарських угідь, що становить 2,6% земель Украї-
ни, з них 856,9 тис. га ріллі (відповідно 2,7%).

Протягом п’яти останніх років зернові та зер-
нобобові культури стабільно займають 56–60% у 

http://www.business-inform.net


144

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
СІ

Л
ЬС

ЬК
О

ГО
 Г

О
СП

О
Д

АР
СТ

ВА
 І 

АП
К

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2021
www.business-inform.net

Таблиця 1

Розвиток галузі рослинництва Тернопільської області (1995–2019 рр.)

Рік

Посівна площа сільськогосподарських культур, тис. га Площа насаджень 
культур плодових 

і ягідних  
(загальна)

Культури 
зернові та 

зернобобові

Буряк  
цукровий  

(фабричний)
Соняшник Картопля Культури 

овочеві

1995 383,1 92,9 0,1 63,7 11,0 15,6

2005 451,1 56,3 1,2 58,1 9,5 6,5

2015 446,9 16,5 31,3 57,9 11,6 6,7

2018 463,2 34,4 70,8 56,2 11,4 6,7

2019 471,5 23,7 59,3 57,0 11,9 6,7

Рік

Обсяг виробництва (валовий збір) сільськогосподарських культур, тис. ц

Культури 
зернові та 

зернобобові

Буряк  
цукровий  

(фабричний)
Соняшник Картопля Культури 

овочеві
Культури плодові 

та ягідні

1995 12037,9 20109,9 1,5 5504,5 1180,8 237,8

2005 10448,4 14761,2 13,7 6817,3 1452,0 210,0

2015 21990,5 7266,0 747,4 9277,8 2554,4 706,9

2018 26318,9 17030,7 1905,7 10358,4 2653,3 883,8

2019 26998,5 11770,7 2156,2 9606,0 2828,8 813,3

Рік

Урожайність сільськогосподарських культур, ц з 1 га площі збирання

Культури 
зернові та 

зернобобові

Буряк  
цукровий  

(фабричний)
Соняшник Картопля Культури 

овочеві
Культури плодові 

та ягідні

1995 31,4 220 16,3 87 108 18,1

2005 23,6 269 11,3 117 158 34,6

2015 49,7 441 24,1 160 221 123,9

2018 56,9 496 26,9 184 233 150,8

2019 57,3 497 36,0 169 239 137,8

Джерело: складено за даними Головного управління статистики в Тернопільській області.

структурі посівних площ. Водночас має місце чітка 
тенденція до зростання кількості площ для технічних 
культур – із 213,8 тис. га (26,9%) до 248,3 тис. га 29,7% 
у 2019 р. Що стосується посівних площ картоплі та 
овочів, то вони майже не змінилися – 7–9%. У за-
гальній структурі посівних площ має місце зниження 
частки кормових культур із 63,2 тис. га (8%) у 2015 р. 
до 47,5 тис. га у 2019 (6%). При цьому необхідно заува-
жити, що у 1995 р. посіви кормових культур займали 
значно більшу площу. Така негативна тенденція несе 
потенційну загрозу для розвитку тваринництва, а, 
відповідно, і до зниження виробництва та внесення 
органічних добрив. Ця обставина, своєю чергою, веде 
до необхідності підвищення обсягів внесення міне-
ральних добрив та інших агрохімікатів, що загрожує 
погіршенням екологічної ситуації та зниженням ро-
дючості ґрунтів області.

У 2020 р. збереглася тенденція до збільшен-
ня виробництва зерна господарствами області. Усі 
категорії господарств у минулому році намолотили 

зернових і зернобобових культур 2841,7 тис. т зерна, 
що на 141,9 тис. т більше аналогічного періоду попе-
реднього року. Рівень середньої врожайності – 58,6 ц/
га, що на 1,3 ц/га більше показника 2019 р.

Кукурудзи вироблено 1336,9 тис. т зерна, або на 
407 тис. т більше відповідного періоду 2019 р. Серед-
ня врожайність – 92,9 ц/га, що на 1 ц/га більше мину-
лорічного показника. Водночас соняшнику виробле-
но 285,4 тис. т зерна, що на 69,8 тис. т більше 2019 р., 
але середня урожайність – 31,8 ц/га, що на 4,2 ц/га 
менше минулорічного показника. Зростання вироб-
ництва соняшнику досягнуто за рахунок збільшення 
посівної площі культури.

У галузі тваринництва станом на 1 січня 2021 
р. спостерігається зростання виробництва 
молока на 2,8% – до 468 тис. т, виробництво 

м’яса – 83,2 тис. т, яєць – 582,6 млн шт. В аграрних 
підприємствах виробництво молока зросло на 17,6%. 
Показники динаміки розвитку галузі тваринництва 
за 1995–2019 рр. наведено в табл. 2.
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Таблиця 2

Розвиток галузі тваринництва Тернопільської області (1995–2019 рр.)

Рік

Кількість с/г тварин на початок року, тис. голів

Велика рогата худоба
Свині Вівці та кози Птиця свійська

усього у т. ч. корови

1995 724,5 281,4 413,1 64,7 4623,2

2005 263,7 156,3 246,6 14,2 4201,2

2015 163,3 99,8 426,5 12,8 5018,7

2018 139,2 86,8 371,7 12,7 4736,1

2019 138,7 87,1 339,3 14,4 5241,8

Рік
Продукція тваринницького напряму

М’ясо, тис. т Молоко, тис. т Яйця, млн шт. Вовна, т

1995 74,4 654,6 270,8 89,0

2005 39,9 485,2 290,1 6,0

2015 80,3 460,7 489,9 2,0

2018 56,5 449,6 534,5 3,0

2019 58,2 455,1 587,6 3,0

Джерело: складено за даними Головного управління статистки в Тернопільській області.

Станом на початок поточного року в усіх госпо-
дарствах поголів’я великої рогатої худоби налічувало 
136,8 тис. голів, з них корів – 86,1 тис. голів, свиней –  
337,9 тис. голів (+13% до аналогічного показника 
2019 р.).

У переробній промисловості частка від обсягу 
реалізованої промислової продукції підприємств із 
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів становила у 2020 р. 34,8% [5].

За підсумками 2020 р. підприємства області здій-
снювали зовнішньоторговельні зв’язки з парт-
нерами зі 117 країн світу. Зовнішньоторговель-

ний оборот товарами області склав 862,9 млн дол. 
США: експорт товарів – 448,2 млн дол. США, імпорт 
товарів – 414,7 млн дол. США. Сальдо зовнішньої 
торгівлі для області позитивне – 33,5 млн дол. США.

На рис. 1 наведено динаміку обсягів експорту 
товарів у 2020 р. по Україні загалом і Тернопільській 
області зокрема.

 Країни Європейського Союзу посідають перше 
місце в регіональній структурі експорту Тернопіль-
ської області. Зокрема, з країнами – членами ЄС об-
сяг торгівлі товарами становить 641,0 млн дол. США 
(74,3%): експорт – 336,5 млн дол. США (75,1%), імпорт –  
304,5 млн дол. США (73,4%) [7].

Основними торговельними партнерами області 
є Польща (54,2% у загальному експорті товарів об-
ласті), Італія (17%), Німеччина (4,7%), Китай (4,2%), 
Нідерланди (2,9%), Білорусь (2,6%), Румунія (2,1%), 
Бельгія (2,0%), – за експортом товарів; Польща (40,0% 
загального імпорту області), Німеччина (9,0%), Литва 
(7,7%), Китай (6,4%), Італія (3,9%), США (3,9%), Фран-

ція (2,1%), Швейцарія (2,2%), Угорщина (2,0%), Біло-
русь (2,2%), Ісландія (2,2%) – за імпортом товарів. 

  У структурі експорту продукція АПК зайня-
ла у 2020 р. значну частку – більше 28%, у тому чис-
лі: зернові культури (10,9%); насіння і плоди олійних 
рослин (5,9%); м’ясо та харчові субпродукти (5,4%); 
білкові речовини (2,7%); жири та олії тваринного або 
рослинного походження (1,4%); продукти переробки 
овочів, плодів (1,2%); молоко та молочні продукти, 
яйця, мед (1,0%).

Основні показники зовнішньої торгівлі Тер-
нопільської області товарами агропромислового 
виробництва у 2020 р.: експорт – 448240,4 тис. дол. 
США (103,2% до 2019 р.); імпорт – 414725,9 тис. дол. 
США (92,1% до 2019 р.). 

Як свідчать наведені показники, здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності підприємства-
ми агропромислового комплексу здійснюєть-

ся в умовах жорстокої конкуренції.
Близькість кордонів з Європейським Союзом, 

бурхливий розвиток євроінтеграційних процесів 
диктують необхідність орієнтації агропромислового 
комплексу Тернопільської області на європейський 
ринок. Це, своєю чергою, змушує підприємства АПК 
впроваджувати новітні технології, освоювати вироб-
ництво продукції, якої потребують споживачі на рин-
ку ЄС та яка відповідає євростандартам якості [8].

На сьогоднішньому етапі експорт продукції 
АПК Тернопільської області до країн Європейського 
Союзу представлений переважно сировиною: про-
довольче та фуражне зерно, насіння олійних культур 
(разом більше 60% обсягу експорту галузі).
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Перспективним напрямком розвитку агропро-
мислового комплексу регіону, з урахуванням історич-
них традицій, є поглиблення кооперації у вирощуван-
ні та переробленні плодово-ягідної продукції, перш 
за все, малини, ожини, суниці садової. Перші кроки, 
які вже зроблені в області для реалізації цього проєк-
ту, є ще досить слабкими та потребують збільшення 
фінансової та матеріальної підтримки з боку влади.

Ще одним перспективним напрямком розвитку 
агропромислового виробництва Тернопільської об-
ласті є нарощування обсягів виробництва органічних 
продуктів харчування, попит на які в Європейському 
Союзі з кожним роком зростає [9; 10]. Для реалізації 
цього напрямку агропромислового виробництва по-
трібно невідкладно розробити регіональну програму 
органічного землеробства, наповнивши її реальними 
фінансовими та матеріальними ресурсами, а також за-
безпечити науково-технічний супровід її здійснення.

ВИСНОВКИ
Агропромисловий комплекс Тернопільської 

області розвивається досить динамічно. Останніми 
роками намітилася позитивна тенденція активізації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі. 

Зважаючи на посилення процесів глобалізації у 
світовій економіці, порівняно невеликим агрокомпа-
ніям області стає все важче конкурувати як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках. Для зміц-
нення позицій агропромислового комплексу області 
необхідно ширше розвивати кооперацію сільгосп-
товаровиробників. Особливу увагу необхідно при-
ділити розширенню галузі тваринництва, особливо 
молочного. 

Відносно низький рівень розвитку тваринни-
цтва несе загрози в рослинництві та в екологічній си-
туації області. А саме, через майже повну відсутність 
органічних добрив зростає обсяг внесення мінераль-

них добрив і агрохімікатів, що веде до забруднення 
ґрунтів і підземних вод, загрожує деградацією ґрун-
тів, збільшенням забруднення залишками пестицидів 
сільгосппродукції, яка вирощується.

Поряд із цим, зважаючи на тенденції зростання 
споживання у світі «органічних продуктів» харчування, 
аграрії Тернопільщини мають всі можливості для по-
силення своїх позицій у цій ніші сільгосппродукції на 
ринках ЄС. Також перспективним є напрямок вирощу-
вання та перероблення плодово-ягідної продукції.       
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