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ТЕЗА 1: «Сільське господарство витягує сьогодні майже всю експортну 

складову країни. Десь 40-50% у нас находжень за аграрного сектору.» 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА. Згідно з офіційними даними частка 

сільськогосподарської продукції в українському експорті сягає 41-42%. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

У 2017 році вітчизняні аграрії встановили низку рекордів за обсягами 

експорту сільгосппродукції. Продукція АПК зайняла трохи більше 41% у 

загальному експорті з України, зберігши лідерство у його товарній структурі. 

Про це повідомили у Національному науковому центрі «Інститут аграрної 

економіки» (За даними сайту http://www.ukragroconsult.com). 

Загалом у першому півріччі 2017 року сформовано додатне 

зовнішньоторговельне сальдо аграрної продукції у 6.7 $ мільярда, а доля 

експорту сільськогосподарської продукції в структурі всього українського 

експорту за цей період склала 42.1 % (За даними сайту https://ua.112.ua).  

http://33tv.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA/


За даними Державної служби статистики України, експорт 

сільгосппродукції у 2017 році склав близько 18 $ мільярдів. Це на 16,3 % 

більше, ніж у 2016 році, коли вітчизняні аграрії вивезли на ринки країн світу 

продукції на 15,4 $ мільярда (За даними сайту www.ukrstat.gov.ua). 

 

Графік 3.  

Роль агробізнесу в економіці Україні 

ТЕЗА 2: «В Україні немає проблеми переробки, навпаки, потужностей 

по переробці тих же соняшників, набагато більше ніж наше виробництво.» 

Вердикт: НЕПРАВДА. Згідно зі встановленими даними, Україна є 

найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової продукції. 

Наразі, вітчизняні підприємства здатні переробити лише 40% від загального 

експорту соняшнику.  

  ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Сьогодні Україна є найбільшим у світі виробником соняшникового 

насіння та соняшникової олії. Цьому посприяв постійний попит вітчизняних 

переробних підприємств і експортерів, а також вигідні закупівельні ціни. 

Високий попит на соняшникову продукцію зумовив збільшення його посівних 

площ у 2015-му на 15%, у 2016-му на 60%. У цьому ж році українські 

підприємства переробки виробили 4,4 млн тонн олії, що забезпечило Україні 

лідерство серед країн-виробників. Обсяг експорту був ще більшим – 4,8 млн 

тонн, завдяки чому Україна посіла перше місце і за цим показником. Загалом за 



останніх 20 років посіви соняшнику зросли в три рази (За даними сайту 

www.bakertilly.ua).  

За словами заступника міністра аграрної політики Ольги Трофімцевої, 

наразі, частка значно дорожчої за сировинну –  переробленої продукції складає 

40%. Це свідчить, що вітчизняні переробні потужності, поки що, не спроможні 

в повному обсязі задовольнити український експорт значно дорожчою 

переробленою продукцією (За даними сайту https://usba.com.ua).    

 
Графік 1 

Найбільші виробники соняшника 

 
Графік 2 

Динаміка виробництва соняшнику в Україні  

Джерело: Держстат України, 2017 рік 

 

ТЕЗА 3: «На момент створення незалежності був 51 мільйон населення.» 



ВЕРДИКТ: ПРАВДА. Відповідно до даних Держстату кількість населення 

України в 1991 році сягала 51, 9 млн осіб. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

Протягом останніх 25-ти років кількість населення України постійно 

знижується. Так, з січня 1991 по січень 2016 року українців стало менше на 

дев’ять млн осіб. Якщо в 1991 році в державі проживало майже 52 млн осіб, то 

на початок 2016-го – біля 43 млн. За всі роки незалежності України кількість 

населення найбільше зменшилася в період з 2005-го по 2016 роки – на 4,5 млн 

осіб (За даними сайту www.ukrstat.gov.ua). 

Таблиця 1. Демографічні зміни в Україні упродовж 1990-2017 років  

 

Держстат України, 1990-2017 

  

Графік 4 

Українська демографія за 25 років 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html


ТЕЗА 4: «Сьогодні «Ostchem» – єдиний монополіст добрив, який продає 

на внутрішньому ринку України добрива дорожче ніж він продає на зовні». 

ВЕРДИКТ: ПРАВДА. Згідно зі встановленими даними компанія 

«OstChem» є найбільшим виробником мінеральних добрив в Україні. Це 

дозволяє підприємствам групи OstChem встановлювати монополію на ринку 

азотних добрив, що і було зафіксовано Антимонопольним комітетом України. 

АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ: 

 Холдингова група  OstChem є лідером з постачання мінеральних добрив 

на український ринок. Компанія є лідером у десятці найбільших виробників 

азотних добрив. Виробляє аміачну селітру, карбамід, аміак, вапняно-аміачну 

селітру, карбамідо-аміачну суміш (За даними сайту http://agravery.com).    

13 липня 2017 року Антимонопольний комітет України оголосив про 

факти зловживання монопольним становищем на ринку мінеральних добрив з 

боку підприємств групи OstChem»: «Азот» (м.Черкаси), «Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот», «Рівнеазот», а також «НФ Трейдінг Україна» в 2014-2015 

роках, «що було скоєно шляхом встановлення необґрунтовано завищених цін 

на всі види азотних добрив, які неможливо було б здійснити за умови існування 

значної конкуренції на ринку» (За даними сайту http://www.amc.gov.ua). 

Наразі ціни «OstChem» на українському ринку перевищують експортні 

ціни цієї ж компанії на 50-100 % в залежності від виду добрив (За даними сайту 

http://agravery.com). 

 

 


