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Анотація. Впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає двостороннє зниження 

мит. Це створює умови для збільшення обсягів міжнародної торгівлі та покращення фінансових показників 

підприємств-експортерів. В статті розглянуто зміни в оподаткування експорту. Досліджено тенденції щодо 

його обсягів та структури. Обґрунтовано прогноз збільшення прибутку сільськогосподарського підприємства 

від впровадження експорту пшениці до країн ЄС. 
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TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT  

TO EU COUNTRIES 

 
Summary. The purpose of the article is to highlight the features of taxation of agricultural exports to EU countries 

and to determine its impact on export volumes and financial results of Ukrainian agricultural enterprises. 

The article describes changes in export taxation. Import duties for Ukrainian agricultural products are expected to 

decrease from 6.5% to 2.1% on average, and EU import duties from 3.7% to 0%. 

Exports to EU countries increased from $ 13 billion to $ 20 billion in 2016-2018 - that is, 49%. Agriculture and 

food products account for about a third of Ukraine's exports to the EU (31.8% of total EU exports). In 2018, EU coun-

tries accounted for 42.6% of Ukrainian exports (US $ 20 billion out of a total of $ 47 billion). 

There are non-tariff means of regulating foreign trade by the EU, which have a significant impact on the agricultur-

al sector of the economy. There are 36 categories of goods to which the EU applies tariff quotas, including: a range of 

animal products (meat, honey); products of vegetable origin (grain, mushrooms, garlic); prepared foods (sugar, juice, 

processed tomatoes), ethanol and cigarettes. 

The forecast of profit increase for agricultural enterprise from introduction of wheat export to EU countries is sub-

stantiated. The factors that favor the entry of Ukrainian agricultural enterprises into the European market and the con-

straints are given. 

Conclusions. As a result of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU, there 

has been a bilateral reduction of customs duties, resulting in an increase in exports and imports. In these circumstanc-

es, agricultural enterprises have the opportunity to improve their financial results by reducing the tax burden, higher 

prices for agricultural products in the EU, the ability to obtain budgetary VAT refunds. 

 

Keywords: taxation, export, quotas, duties, agricultural enterprises, EU-Ukraine Association Agreement, budgetary 

VAT refund. 

 
Постановка проблеми. Економічна та 

фінансова інтеграція України до європейсь-

кої спільноти є неминучою. Завдяки геогра-

фічному розташуванню Україна, як найбі-

льша за територією європейська країна, ви-

кликає зацікавлення з боку західних сусідів. 

Відносини з Європейським Союзом набува-

ють для України особливого значення під 

час визначення власних перспектив і резер-

вів для розширення міжнародних торговель-

них контактів та підвищення рівня конку-

рентоспроможності вітчизняної економіки на 

світовому ринку.  

21 березня 2014 р. Україна підписала по-

літичну частину Угоди про асоціації з метою 

подальшого вступу до ЄС, а 27 червня 2014 
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р. – економічну частину, що передбачала, 

зокрема, зміни в оподаткуванні – двосторон-

нє зниження та скасування мит. Це має сут-

тєвий вплив на обсяги експорту та імпорту 

між Україною та країнами ЄС, а також ство-

рює можливість для українських сільського-

сподарських підприємств покращити свої 

фінансові результати. Практичні аспекти цих 

процесів потребують дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Економічні та торгівельні відносини 

України з країнами Європи, а також питання 

їх оподаткування, були предметом дослі-

дження багатьох вітчизняних учених, серед 

яких В.Г. Андрійчук [1], Г. Живора [3], М.А. 

Лисак [5], М.Я. Малик [6], М.І. Маниліч [7], 

Н.В. Осадча [8], Н.М. Шмиголь [11] тощо. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є висвітлення особливостей оподатку-

вання експорту сільськогосподарської про-

дукції до країн ЄС та визначення його впли-

ву на обсяги експорту та фінансові результа-

ти українських сільськогосподарських підп-

риємств. 

Виклад основного матеріалу. Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським спів-

товариством з атомної енергії і їхніми дер-

жавами-членами, з іншої сторони, [9] перед-

бачає, зокрема, Поглиблену та всеохоплюю-

чу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Украї-

ною та ЄС, що визначає правову базу для 

вільного переміщення товарів, послуг, капі-

талів, частково робочої сили між Україною 

та ЄС.  

Основа домовленості про зону вільної то-

ргівлі – домовленості про двостороннє ска-

сування більшості ввізних мит. При цьому 

Україна перебуває у привілейованому стано-

вищі, оскільки ЄС знижуватиме митні ставки 

швидшими темпами і до більш низького ос-

таточного рівня. Щодо продукції сільського 

господарства імпортні мита України в серед-

ньому планується знизити з 6,5% до 2,1%, а 

імпортні мита ЄС – з 3,7% до 0%. [11] 

За оцінками Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, були обнулені 

мита ЄС на 94,7% товарної номенклатури 

промислових товарів. По 83,4% сільгоспто-

варів та товарів харчової промисловості ЄС 

скасував мита, ще щодо 15,9%, почали діяти 

так звані тарифні квоти. 

В рамках таких квот передбачені нульові 

ставки ввізного мита, а поза їх обсягами до 

товарів застосовуються ті самі мита, які дія-

ли й раніше, тобто до Угоди про асоціацію. 

Передбачено 36 категорій товарів, до яких 

ЄС застосовує тарифні квоти, зокрема: 

• низка продуктів тваринного поход-

ження: від м’яса до меду; 

• продукти рослинного походження: 

зерно, гриби, часник тощо; 

• кілька позицій готових харчових та 

інших продуктів, наприклад цукор, сік, 

оброблені томати, етанол і цигарки. [4] 

Використання тарифних квот є дуже нері-

вномірним. Серед 36 товарних категорій, 

щодо яких в ЄС діють тарифні квоти, протя-

гом 2015 року було повністю використано 9 

тарифних квот, 11 – частково, а 16 не вико-

ристовувалися взагалі. 

Найбільшим попитом користувалися без-

митні квоти на такі продукти: мед, виногра-

дний та яблучний соки, оброблені томати, 

цукор, крупи та борошно, м’ясо птиці, пше-

ниця, кукурудза, ячмінь.  

Протягом наступних років відбудеться 

поступове зниження до нуля низки мит, а 

також розширення обсягів тарифних квот 

для кількох товарів, у тому числі меду, пше-

ниці, кукурудзи, соку. Зниження мит Украї-

ною відбуватиметься повільніше, ніж це зро-

бив ЄС. 

Для частини товарів скасування мит не 

означає автоматичного поліпшення доступу, 

бо для виходу на ринок треба також викона-

ти вимоги щодо безпечності продукції. Най-

суворішими вони є до продукції тваринницт-

ва, де нині доступ на ринок ЄС надається 

кожному підприємству індивідуально, після 

тривалої перевірки. [4] 

Від впровадження Угоди очікуються на-

ступні позитивні ефекти: 

− зниження ставок мита при експорті та 

імпорті з країнами ЄС; 

− український бізнес отримує стабіль-

ний та передбачуваний преференційний до-

ступ до європейського ринку; 

− зростання експорту та імпорту; 

− покращення української законодавчо-

нормативної бази, з метою узгодження із 

законодавством Європейського Союзу; 

− покращення бізнесового клімату в 

Україні, зокрема щодо боротьби проти ко-
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рупції, що збільшить інвестиційну приваб-

ливість України; 

− покращення економічної безпеки 

країни (зменшення тиску Російської Феде-

рації); 

− зростання ВВП, збільшення рівня 

життя населення. 

В останні роки спостерігається тенденція 

до посилення економічної співпраці між Ук-

раїною та Європейським Союзом. Про це 

свідчить динаміка зовнішньоторговельної 

діяльності – зміни обсягів експорту та імпор-

ту. Проаналізуємо географічну структуру 

зовнішньої торгівлі товарами (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Географічна структура експорту товарів України в 2018 р. 

Країни Обсяг експорту, тис. дол. США 
Частка, % 

Усього 47339935,2 100,0 

у тому числі   

Країни ЄС 20158485,0 42,6 

Росiйська Федерацiя 3654089,6 7,7 

Туреччина 2352402,1 5,0 

Китай 2200267,9 4,6 

Iндiя 2175943,3 4,6 

Єгипет 1557139,0 3,3 

Бiлорусь 1304504,1 2,8 

США 1111471,9 2,3 

Інші країни 12825632,3 27,1 

За даними [2] 

 

За даними Державного комітету статисти-

ки України [2] у 2018 році на країни ЄС при-

падало 42,6% українського експорту (20 

млрд. дол. США із загальної суми 47 млрд. 

дол. США). Також значні обсяги товарів 

спрямовуються до Російської Федерації (7,7 

%), Туреччини (5,0 %), Китаю та Індії (по 

4,6%). 

У 2018 році серед країн ЄС найбільші об-

сяги експорту спрямовувалися до Польщі 

(3,3 млрд. дол. США), Iталiї (2,6 млрд. дол. 

США), Нiмеччини (2,2 млрд. дол. США), 

Угорщини (1,6 млрд. дол. США), Нiдерлан-

дів (1,6 млрд. дол. США), Iспанiї (1,4 млрд. 

дол. США). Крім того, слід зазначити, що 

обсяги експорту мають тенденцію до зрос-

тання. В порівнянні з 2017 роком експорт до 

Польщі зріс на 19,6 %, Італії – на 6,5 %, Ні-

меччини – на 25,9 %, Угорщини – на 24,1 %, 

що значною мірою зумовлено дією Угоди 

про асоціацію України з ЄС. За цей період 

експорт до Російської Федерації скоротився 

на 7,2 %, загальний обсяг експорту зріс на 

9,4 %. 

Розглянемо динаміку експорту України 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Обсяги експорту товарів України в 2016-2018 рр. 

Країни 
Обсяг експорту, тис.дол. США Відхилення 

2016 2017 2018 абсолютне відсоткове 

Усього 36361711,2 43264736,0 47339935,2 10978224,0 130,2 

у тому числі           

Країни ЄС 13496283,2 17533403,9 20158485,0 6662201,8 149,4 

з них           

Польща 2200010,1 2724589,7 3257581,0 1057570,9 148,1 

Італія 1929575,6 2469477,2 2628788,6 699213,0 136,2 

Німеччина 1423735,2 1754185,7 2208422,3 784687,1 155,1 

Угорщина 1053084,2 1326389,2 1646311,8 593227,6 156,3 

Російська Федерація 3592917,9 3936464,3 3654089,6 61171,7 101,7 

Туреччина 2049064,9 2519134,4 2352402,1 303337,2 114,8 

Китай 1832518,9 2039327,6 2200267,9 367749,0 120,1 

Індія 1903066,6 2205656,2 2175943,3 272876,7 114,3 

За даними [2] 

 

В досліджуваному періоді спостерігається 

стійка тенденція до збільшення обсягів екс-

порту. Його загальний обсяг зріс з 36 до 47 

млрд. дол. США – тобто на 30 %. За цей же 

час експорт до країн ЄС зріс з 13 до 20 млрд. 

дол. США – тобто на 49%, в тому числі до 

Польщі – на 48 %, Італії – на 36 %, Німеччи-

ни – на 55 %, Угорщини – на 56 %. Експорт 

до країн – не членів ЄС також переважно 

зростав, але меншими темпами. 

Проаналізуємо товарну структуру експор-

ту (табл. 3). 

Найбільшу частку в товарній структурі екс-

порту України має продукція агропромисло-

вого комплексу: рослинництва, тваринницт-

ва, харчові продукти – разом майже 40% за-

гального обсягу експорту. Також суттєву 

частку мають метали та вироби з них (24,6 

%), машини, обладнання та механізми; елек-

тротехнічне обладнання (9,8 %). 

Слід відмітити тенденцію до зростання ім-

порту. В 2018 році його обсяг склав 57 млрд. 

дол. США, що на 15,2 більше, ніж в 2017 

році. В Україні спостерігається суттєве пере-

вищення обсягу імпорту товарів над обсягом 

експорту, результатом чого є від'ємне сальдо 

– мінус 9,8 млрд. дол. США. В довгостроко-

вій перспективі це може мати негативний 

вплив на курс гривні та вимагає удоскона-

лення державної підтримки галузей, які ви-

робляють продукцію, яка користується по-

питом на міжнародному ринку, в першу чер-

гу – агропромисловий комплекс. 

Сільськогосподарські підприємства та підп-

риємства з переробки сільськогосподарської 

продукції України зацікавлені в налагоджені 

збуту своєї продукції до країн ЄС. Цьому 

сприяють наступні фактори: 

− ціни на сільськогосподарську про-

дукцію в країнах ЄС зазвичай вищі, ніж в 

Україні; 

− значна кількість потенційних спожи-

вачів; 

− можливість отримати бюджетне 

відшкодування з податку на додану вартість 

при експорті; 

− відсутність експортного мита для 

більшості видів продукції; 

− низькі ставки імпортного мита в 

країнах ЄС. 

Стримуючими факторами є: 

- відсутність досвіду з продажу про-

дукції на експорт у фахівців більшості 

підприємств; 

- організаційні складнощі та пов'язані з 

ними витрати; 
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- жорсткі норми щодо якості та безпеч-

ності продукції, яка експортується, необ-

хідність сертифікації; 

- наявність квот на експорт окремих 

видів продукції до ЄС. 

Розглянемо вплив впровадження реаліза-

ції частини вирощеної пшениці на експорт 

на фінансові показники сільськогосподар-

ського підприємства ДПДГ «Відродження» 

Мелітопольського району Запорізької облас-

ті. 

 

Таблиця 3 

Товарна структура експорту України у 2018 році 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

Експорт 

тис. дол. 

CША 
у % до 2017 

у % до зага-

льного обсягу 

Усього  47339935,2 109,4 100,0 

у тому числі       

I. Живі тварини; продукти тваринного по-

ходження  1211077,8 109,2 2,6 

II. Продукти рослинного походження  9886337,1 107,3 20,9 

III. Жири та олії тваринного або рослинного 

походження  4496598,6 97,6 9,5 

IV. Готові харчові продукти  3018739,4 106,8 6,4 

V. Мінеральнi продукти  4339989,1 109,9 9,2 

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості 1871246,5 112,7 4,0 

IX. Деревина і вироби з деревини  1494714,2 123,9 3,2 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 11633082,3 114,9 24,6 

XVI. Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання 4656722,4 108,9 9,8 

XVII. Засоби наземного транспорту, літаль-

ні апарати, плавучі засоби  669620,1 107,0 1,4 

ХX. Рiзнi промислові товари  826257,5 114,6 1,7 

За даними [2] 

 

Згідно Звіту про реалізацію продукції 

сільського господарства (форма 21-заг) за 

2018 рік підприємство реалізувало 32460 ц 

пшениці, вартість реалізованої продукції 

склала 14,1 млн. грн. Згідно Звіту про 

основні економічні показники роботи 

сільськогосподарського підприємства 

(форма 50-сг) виробнича собівартість 

реалізованої пшениці – 7,7 млн. грн., а 

витрати на її збут – 0,6 млн. грн. 

Розрахуємо основні фінансові показники 

за умови реалізації третини пшениці на 

експорт (табл. 4). Також припустимо 

двократне зростання витрат на збут в частині 

продукції, що реалізується на експорт. 
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Таблиця 4 

Прогноз фінансових показників ДПДГ «Відродження»  

за умови впровадження експорту частини вирощеної пшениці 

Показники Фактичні дані 

Прогноз (за умови 

здійснення експо-

рту) 

Відхилення 

Обсяг реалізованої пшениці, ц 32460 32460   

 - на території України 32460 21640   

 - до країн ЄС - 10820   

Ціна реалізації, грн./ц       

 - на території України 434 434   

 - до країн ЄС (прогноз - 190 євро за 

тону) 
  505   

Виручка від реалізації, грн. 14087640 14855860 768220 

 - на території України 14087640 9391760 -4695880 

 - до країн ЄС (прогноз - 190 євро за 

тону) 
  5464100 5464100 

Виробнича собівартість реалізованої 

продукції, грн. 
7746000 7746000 0 

Валовий прибуток, грн. 6341640 7109860 768220 

Витрати на збут, грн. 619600 826133 206533 

Бюджетне відшкодування з ПДВ, грн. 0 1092820 1092820 

Прибуток від реалізації пшениці (з 

врахуванням витрат на збут на бюдже-

тного відшкодування з ПДВ), грн. 

5722040 7376547 1654507 

Рентабельність, % 68,4 86,1 17,7 

 

Згідно прогнозного розрахунку 

підприємство реалізує на території України 

2/3 від загального обсягу пшениці – 21,6 тис. 

ц, а 1/3 – експортує до країн ЄС – 10,8 тис. ц.  

За даними звітності підприємства середня 

ціна реалізації пшениці на території України 

складала 434 грн. за 1 ц. Аналітики сайту 

landlord.ua [10], посилаючись на дані 

agritel.com, прогнозують ціну на пшеницю в 

країнах Європи на рівні 190 євро за тону, що 

складає 505 грн. за 1 ц. 

За рахунок більшої ціни на пшеницю 

виручка підприємства зросте з 14,1 млн. грн. 

до 14,9 млн. грн., тобто на 0,8 млн. грн. При 

незмінній виробничій собівартості 

прогнозуємо зростання валового прибутку в 

такому ж розмірі – 0,8 млн. грн. 

Впровадження на підприємстві реалізації 

продукції на експорт призведе до зростання 

витрат на збут. З врахуванням нашого 

припущення щодо двократного зростання 

витрат на збут в частині продукції, що 

реалізується на експорт, такі витати зростуть 

з 0,6 до 0,8 млн. грн. 

Позитивною для підприємства є наявність 

державної підтримки, яка надається 

експортерам у вигляді бюджетного 

відшкодування з податку на додану вартість, 

що передбачено. Її обсяг – 20% від вартості 

експортованої продукції – в нашому 

випадку – 1,1 млн. грн. 

З врахуванням зростання витрат на збут та 

можливості отримання бюджетного 

відшкодування прогнозуємо зростання 

прибутку на 1,65 млн. грн. При цьому 

рентабельність реалізації пшениці зросте з 

68% до 86%. 

Серед інших можливих напрямів 

збільшення прибутку 

сільськогосподарського підприємства в 

умовах впровадження Угоди про асоціацію 

України з ЄС можна зазначити: 

- впровадження на підприємстві 

переробки сільськогосподарської продукції 

та експорт до країн ЄС такої готової 

продукції з високою доданою вартістю по 

вищих цінах, замість експорту сировини, 

ціна на яку нижчі; 
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- впровадження виробництва органічної 

продукції, на яку останнім часом зростає 

попит в розвинутих країнах. 

Висновки. В результаті впровадження 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

відбулося суттєве зниження мит, проте наяв-

ні значні нетарифні засоби регулювання зов-

нішньої торгівлі з боку ЄС, які суттєво впли-

вають саме на аграрний сектор економіки.  

Внаслідок імплементації Угоди про асоці-

ацію спостерігається тенденція до збільшен-

ня обсягів експорту та імпорту. Обсяг експо-

рту до країн ЄС у 2016-2018 рр. зріс з 13 до 

20 млрд. дол. США – тобто на 49%, близько 

третини експорту товарів з України до ЄС 

займає продукція сільського господарства та 

харчової промисловості (31,8% усього екс-

порту до ЄС). У 2018 році на країни ЄС при-

падало 42,6% українського експорту (20 

млрд. дол. США із загальної суми 47 млрд. 

дол. США).  

В цих умовах у сільськогосподарських 

підприємств є можливість покращити свої 

фінансові результати завдяки зниженню мит, 

вищим цінам на сільськогосподарську про-

дукцію в ЄС, можливості отримання бюдже-

тного відшкодування з ПДВ. 
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