
Наталія О. Небаба, Діана В. Рудь-Вольга 

Перспективи українсько-турецьких торговельно-економічних відносин 

 

У статті досліджено аналіз українсько-турецьких торговельно-економічних 

відносин на сучасному етапі їх розвитку та майбутніх перспектив 

економічної співпраці двох країн, зокрема у секторі виробництва м’ясної 

продукції. У результаті дослідження виявлено, що Турецька Республіка є 

одним з провідних торговельних партнерів України та входить до переліку 

країн, що мають найбільші перспективи для розвитку українського експорту. 

Визначено проблеми в агросекторі Туреччини, головними з яких є 

недостатня кількість залучених інвестицій у сільське господарство та дефіцит 

сільських територій, що призводить до необхідності імпортувати продукцію 

агросектору, в результаті чого спостерігається надмірне зростання цін на 

м’ясну продукцію та відповідно зменшення її споживання населенням 

Туреччини.  

Українсько-турецькі торговельно-економічні відносини розвиваються з 

позитивною тенденцією: на стадії розробки перебувають близько 30 

високотехнологічних проектів в авіакосмічній та оборонно-промисловій 

сферах, крім того торік Україна посіла 7-ме місце серед Топ-10 країн за 

кількістю туристів до Туреччини. У свою чергу Турецька Республіка у 2018 

році займала 3 місце (з показником 4,4%) серед Топ-15 торговельних 

партнерів України в експорті товарів і послуг: 7 місце (1,5%) серед 

найбільших країн-партнерів в експорті послуг з України та 3 місце (5,0%) в 

експорті товарів. Аграрна і харчова продукція переважає як в загальному 

експорті України, так і в експорті до Туреччини.  

Попри сьогоденне перевищення українського експорту сировини над 

експортом продуктів з високою доданою вартістю, сільськогосподарський 

сектор має великі перспективи, а висока додана вартість продукції 

агросектору може бути сформована за рахунок вищої якості при нижчій 

собівартості, екологічності, раціонального та інноваційного використання 

ресурсів, енергоефективного виробництва та інше. Станом на сьогодні 

українські виробники ВРХ та МРХ достатньо зацікавлені в експорті 

продукції до Туреччини. Зважаючи на недостатнє фінансування турецького 

агросектору та брак сільськогосподарських територій (в Україні 48 млн га. 

знаходяться в обробці, а в Туреччині — лише 27) для експортерів України 

відкривається можливість вийти на досить місткий споживчий ринок. 

Встановлено головні країни-експортери м’ясної продукції до Турецької 

Республіки та перешкоди при здійсненні експорту м’ясних продуктів 

Україною. Виявлено, які дії уряду та виробників можуть покращити сучасні 

українсько-турецькі торговельно-економічні відносини у агросекторі. 


