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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Анотація. В дослідженні проаналізована стан розвитку сільського господарства України. Підтверджен-

ням необхідності розвитку сільського господарства в комплексі з харчовою промисловістю є сировинний хара-

ктер розвитку аграрного сектору. Обґрунтовано необхідність збільшення надходжень інвестицій в аграрний 

сектор і зокрема в агропромисловий комплекс, необхідне створення сприятливих умов господарювання, що 

передбачає впровадження системи заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення 

прозорості і стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткування; реформування податкової 

системи шляхом скорочення загальної кількості податків і зменшення ставок деяких з них, ліквідацію економі-

чно необґрунтованих пільг.  
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STUDY OF THE STATE AND PROSPECTS OF 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE 
 

Abstract. The study analyzes the state of development of agriculture in Ukraine. Confirmation of the need for 

agricultural development in combination with the food industry is the raw material nature of the agricultural sector. 

The need to increase investment income in the agricultural sector and in particular in the agro-industrial complex, the 

need to create favorable economic conditions, which provides for the introduction of a system of measures aimed at 

improving the investment climate, ensuring transparency and stability of legislation in the field of investment and 

taxation; reforming the tax system by reducing the total number of taxes and reducing the rates of some of them, the 

elimination of economically unjustified benefits. 

Legal regulation of foreign investment should be raised to the level of world standards. To ensure the efficient use of 

investments in the agro-industrial complex, it is necessary to provide state support, in particular, the creation of 

favorable conditions for the implementation of investments related to scientific, scientific and technical and innovative 

activities, including the focus on alternative energy sources. 

 

Key words: agriculture, investments, strategy, decentralization, export, agro-industrial complex, biofuel. 
 

Постановка проблеми. У сучасних умо-

вах швидких змін ринкового середовища, що 

супроводжуються появою необхідності в 

здійснені практично безперервного вдоско-

налення процесу управління аграрними під-

приємствами і у тому числі ефективністю 

діяльності сільського господарства, все бі-

льшої актуальності набуває питання пошуку 

нових, більш сучасних підходів до розвитку 

сільськогосподарського сектору держави 

Незважаючи на стратегічну важливість 

підприємств аграрної галузі у забезпеченні 

національної продовольчої безпеки, процес 

управління ними все ще вимагає вдоскона-

лення та суттєвих радикальних перетворень, 

які повинні супроводжуватись не лише підт-
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римкою на загальнодержавному рівні, але 

мають мати економічне обґрунтування для 

кожного окремо взятого підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Проблеми вітчизняного управління ефе-

ктивністю діяльності сільськогосподарських 

формувань досліджено багатьма вченими-

економістами, серед яких варто виділити 

роботи таких науковців, як Г.М. Калетнік [1], 

К.В. Мазур [2-3], І.В. Фурман [4, 5, 6], В.М. 

Бондаренко [7] та ін. 

Окремі питання ефективності діяльності 

підприємств АПК все ще залишаються дис-

кусійними або недостатньо дослідженими, 

зокрема, що стосується обґрунтування на-

прямків розвитку сільського господарства. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження стану розвитку сільсь-

кого господарства України. Розробка напря-

мків розвитку сільського господарства з ме-

тою зростання економіки України. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Сільське господарство України на 

сьогодні є одним з найперспективніших сек-

торів економіки. Окрім того, що аграрна га-

лузь є однією з небагатьох секторів які де-

монструють ріст, який забезпечує і збере-

ження національної ідентичності та підтрим-

ку розвитку сільських територій. Більшість 

населення в сільській місцевості працюють 

саме в сільському господарстві, як працівни-

ки підприємств, фермерських господарств чи 

особистих селянських господарств. 

На думку Калетніка Г.М. виходячи з ана-

лізу факторів розвитку АПК виникає явище 

диференціації розвитку галузей –  процесу 

розвитку підприємств за показниками ефек-

тивності використання активів, власного ка-

піталу, трудових ресурсів, ефективності ви-

робництва та можливості створення нових 

галузей. Можливість диференціації продук-

ції на підприємствах агропромислового сек-

тору існує по всьому галузевому ланцюжку 

цінностей. Можливості для диференціації 

існують в сферах: 

– матеріально-технічного забезпечення 

ланок виробництва, що мають основний 

вплив на якість продукції організації; 

– пов'язаних зі створенням товару на 

базі досягнень науки та техніки, які дозво-

ляють поліпшити дизайн товарів та їх харак-

теристики або ж створити нові продукти; 

– удосконалення виробничих процесів, 

які дозволяють знизити обсяг некондиційної 

продукції, збільшити термін життя товару, 

покращити його функціональність; 

– забезпечення логістичними система-

ми дозволяють прискорити постачання, зни-

зити запаси готової продукції; 

– дії по вдосконаленню обслуговування 

клієнтів, проведення маркетингових дослі-

джень та забезпечення продажів можуть 

створити такі відмітні характеристики, як 

допомога покупцю, швидке обслуговування 

та врахування побажань споживача [1, с. 19-

20]. 

Окрім явища  диференціації що відбува-

ється як в сільському господарстві так і в 

переробні промисловості АПК присутні про-

блеми в розвитку малого підприємництва на 

селі. 

Сучасне бізнес-середовище малого та се-

реднього підприємництва в Україні знахо-

диться у негативному стані, що свідчить про 

неконкурентоспроможність підприємств ма-

лого та середнього бізнесу. Тому, потрібно 

сприяти розвитку покращення бізнес-

середовища малого та середнього підприєм-

ництва, а також розробці організаційно-

економічного механізму формування пози-

тивного бізнес-середовища в Україні [2, с. 

728]. 

На думку Мазур К.В. важливою переду-

мовою розвитку підприємств на засадах збе-

реження природних ресурсів і водночас за-

безпечуючи конкурентоспроможність про-

дукції, яку вони випускають, є ефективне 

управління на основі входження підприємст-

ва до системи екологічного менеджменту [3, 

с. 63]. 

Як зазначає Фурман І.В. новітнім напря-

мом в управлінні фінансово-економічною 

діяльністю підприємства є розробка процесу 

управління його фінансовою стійкістю, який 

би забезпечував прийняття оперативних та 

стратегічних управлінських фінансових рі-

шень [4, с. 33]. 

Провідними шляхами покращення струк-

тури формування та розподшу прибутку під-

приємств є визначення пріоритетного на-

прямку використання прибутку. Це забезпе-

чить майбутній розвиток підприємства, про-

ведения аналізу динаміці та факторів отри-

маного прибутку, виявлення резервів, що 
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сприятиме максимізації прибутку, а також 

ефективному плануванню, формування, роз-

поділу та використання прибутку на на-

ступш періоди [5, с. 63]. 

Для активізації функціонування діючої 

системи фінансового регулювання аграрного 

сектору України доцільно закцентуватись на:  

- результативному господарюванні сільсь-

когосподарських підприємств з належним 

рівнем державного регулювання і підтримки;  

- органічному аграрному виробництві з 

використанням найсучасніших енергоі ре-

сурсоощадних технологій;  

- розвинутому аграрному секторі з надій-

ним ринком збуту, існуванням державного 

замовлення і державних інвестицій;  

- розгалужено-розвинутому, експортоорі-

єнтованому аграрному секторі з елементами 

концентрації, кооперації та спеціалізації;  

- характеристиці аграрного сектору як та-

кому, який забезпечує продовольчу безпеку 

держави, вирішує соціальні питання людей, 

забезпечений якісними кадрами і професіо-

налами-управлінцями, в якому існують лі-

зинг та довгострокове пільгове кредитування 

з лояльними процентними ставками [6, с. 

46]. 

Основними напрямами розвитку підпри-

ємств АПК мають бути: 

– розробка програм державної підтрим-

ки особистих селянських господарств та фе-

рмерських господарств молочного напрямку 

з метою формування сировинної бази для 

молокопереробних підприємств; 

– збільшення виробничих потужностей 

виробництва спирту на приватизованих під-

приємствах ДП «Укрспирт» за рахунок мо-

дернізації та запуску спиртових заводів з 

врахуванням орієнтації на виробництво біое-

танолу та біогазу; 

– розробка заходів з вдосконалення фу-

нкціонування ринку соняшнику в Україні з 

орієнтацію на мінімізацію  чисельності посе-

редників між олійнопереробними підприємс-

твами та сільськогосподарськими фвиробни-

ками; 

– розвиток практики створення на 

спиртових та цукрових заводах, а також на 

птахофабриках допоміжних виробництв з 

переробки відходів основного виробництва 

на біогаз з метою  зменшення  собівартості 

виробництва та забезпечення екологічного 

ефекту [7, с. 97]. 

Підтвердженням необхідності розвитку 

сільського господарства в комплексі з харчо-

вою промисловістю є сировинний характер 

розвитку аграрного сектору. 

Основу обсягу продукції сільського гос-

подарства України становить виробництво 

продукції рослинництва, яка є в переважній 

більшості експортноорієнтованою (табл. 1).  

Дана продукція є сировиною для перероб-

ної промисловості АПК – спиртових заводів, 

олійнопереробних підприємств та ін. 

Отже, для удосконалення діяльності підп-

риємств АПК України пропонується:  

- проведення широкого комплексу заходів 

по організаційній реструктуризації підпри-

ємств (починаючи від освоєння нових техно-

логій аж до виробництва з відходів від виро-

бництва альтернативних джерел енергії); 

 - проведення комплексу санаційних захо-

дів на підприємствах переробних галузей 

АПК які є збитковими;  

- застосування державними органами за-

ходів по стимулюванню залучення інозем-

них інвестицій на підприємства харової про-

мисловості;  

- практикувати застосування в діяльності 

підприємств широкий спектр математичних 

методів прогнозування кризових явищ [8, с. 

30]. 
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Таблиця 1 
 Продукція сільського господарства за видами, у постійних цінах 2015 року, млн.грн.  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Відхилення, 

+,- 

Продукція         

сільського            

господарства 

596832,8 634433,1 620475,6 671294,0 680982,4 

84149,6 

продукція           

рослинництва 

453016,9 494461,9 480157,0 529347,5 538705,6 

85688,7 

культури зернові та зернобо-

бові  

193390,3 211762,4 198633,1 225618,7 239728,2 

46337,9 

культури технічні  149263,1 172100,4 167109,5 190580,1 194847,6 45584,5 

картопля, культури овочеві та   

баштанні продовольчі  

77346,2 79821,3 79901,1 80896,6 77753,1 

406,9 

культури плодові та ягідні, 

виноград 

8353,5 7793,8 8058,8 9677,3 14564,1 

6210,6 

культури кормові  17899,7 17935,5 16984,9 17144,5 8618,2 -9281,5 

інша продукція   рослин-

ництва 

6764,0 5048,5 9469,5 5430,3 3194,4 

-3569,6 

продукція        

тваринництва 

143815,9 139971,2 140318,6 141946,5 142276,8 1539,1 

сільськогосподарські тварини      70153,8 70294,1 69802,1 72593,6 74165,4 4011,6 

молоко 47320,7 46279,7 45816,9 44813,7 42978,0 -4342,7 

яйця 19498,0 17548,2 18022,0 18729,2 19362,7 -135,3 

вовна 55,0 50,3 47,9 46,8 42,6 12,4 

У відсотках до підсумку  

Продукція  сільського       

господарства 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

продукція           

рослинництва 

75,9 77,9 77,4 78,9 79,1 Х 

культури зернові та зернобо-

бові  

32,4 33,4 32,0 33,6 35,2 Х 

культури технічні  25,0 27,1 26,9 28,4 28,6 Х 

картопля, культури овочеві та   

баштанні продовольчі  

13,0 12,6 12,9 12,1 11,4 Х 

культури плодові та ягідні, 

виноград 

1,4 1,2 1,3 1,4 2,1 Х 

культури кормові  3,0 2,8 2,7 2,6 1,3 Х 

продукція        

тваринництва 

24,1 22,1 22,6 21,1 20,9 Х 

сільськогосподарські тварини    11,8 11,1 11,2 10,8 10,9 Х 

молоко 7,9 7,3 7,4 6,7 6,3 Х 

яйця 3,3 2,8 2,9 2,8 2,8 Х 

Джерело: систематизовано авторами на основі [9] 

 

Для збільшення надходжень інвестицій в 

аграрний сектор і зокрема в агропромисло-

вий комплекс, необхідне створення сприят-

ливих умов господарювання, що передбачає 

впровадження системи заходів, спрямованих 

на поліпшення інвестиційного клімату, за-

безпечення прозорості і стабільності законо-

давства у сфері інвестування та оподатку-

вання; реформування податкової системи 

шляхом скорочення загальної кількості по-

датків і зменшення ставок деяких з них, лік-

відацію економічно необґрунтованих пільг. 

Правове регулювання іноземних інвестицій 

слід підняти до рівня світових стандартів. 

Для забезпечення ефективного використання 

інвестицій в АПК необхідно передбачити 

державну підтримку, зокрема, створення 

пільгових умов для реалізації вкладень, 

пов’язаних із науковою, науково-технічною 

та інноваційною діяльністю в тому числі з 

орієнтацією на виробництво альтернативних 

джерел енергії. 

На жаль, повільні темпи становлення аль-

тернативної біоенергетики із ощадних ресур-
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сів аграрної галузі пояснюється рядом при-

чин: 

– відсутністю чіткої державної політики 

щодо питань біоенергетики та діючої держа-

вної програми з розвитку альтернативної 

біоенергетики;  

– слабкими фінансово-економічними сти-

мулами для реалізації біоенергетичних прое-

ктів та значним ступенем ризику для інвес-

торів;  

– відсутністю вітчизняних виробників те-

хнологій та інноваційного технологічного 

забезпечення для продукування енергії та 

біогазу;  

– потребою імпорту технологій для виро-

бництва енергії з нетрадиційних джерел;  

– недостатнє фінансування наукових дос-

ліджень та впровадження нових технологій у 

сфері нетрадиційної енергетики; 

 – слабка інфраструктура для здійснення 

технологічних операцій з біомасою, біопали-

вом;  

– відсутність технічних умов, нормативів 

та стандартів на біопалива;  

– недостатня поінформованість потенцій-

них споживачів щодо використання біопали-

ва та біоенергетичних технологій.  

Для подолання цих перешкод та успішно-

му розвитку біоенергетики на забезпечення 

національної безпеки потрібно:  

– на рівні держави встановити чіткі цілі 

розвитку альтернативної енергетики та за-

кріпити їх відповідними нормативно–

правовими актами;  

– надавати фінансові стимули аграрним 

підприємствам шляхом запровадження ме-

ханізму спрощення кредитування, наданого 

для закупівлі біоенергетичного теплогене-

руючого обладнання;  

– субсидувати вирощування енергетичних 

культур та переробки сировини та відходів 

сільськогосподарського походження для за-

безпечення потреб держави в нетрадиційних 

джерелах енергії;  

– стимулювати попит на виробництво та 

споживання біопалива та електричної енергії 

їх біомаси.  

Технологічна безпека аграрної галузі 

спрямована на інтенсивний науково-

технологічний та інноваційний розвиток всіх 

сфер сільськогосподарського виробництва 

та, за рахунок цього, на забезпечення націо-

нальної безпеки України. У зв’язку з появою 

явних загроз безпеці країни в енергетичній 

сфері, аграрна галузь, як основний напрям 

народного виробництва, має стати ключовим 

генератором джерел енергії. Це можливо 

завдяки технологічному переозброєнню 

сільського господарства та скоординованій 

діяльності агровиробників, державних орга-

нів та представників паливно-енергетичного 

комплексу згідно чітко встановлених пріори-

тетах розвитку відновлюваної енергетики в 

Україні. Між іншим, це зменшить залежність 

країни від імпортних енергетичних ресурсів 

та сприятиме забезпеченню безпеки держа-

ви. 

В умовах децентралізації доцільними є 

рекомендації Мінекономіки громадам залу-

чити до роботи фахівців аграрних відділів 

районних державних адміністрацій, які лік-

відуються. Серед функціональних обов’язків 

аграрних спеціалістів громад можуть бути: 

- реалізація державної та регіональної 

політики у сфері сільського розвитку на селі; 

- забезпечення сталого розвитку сільсь-

когосподарського виробництва та інфра-

структури сільських територій регіону, сіль-

ського розвитку та державної аграрної полі-

тики та політики у сфері використання зе-

мель сільськогосподарського призначення; 

- управління комплексним розвитком 

сільського господарства і сільських терито-

рій та надання підтримки виробникам сіль-

ськогосподарської продукції усіх форм влас-

ності та господарювання за кошти державно-

го та місцевих бюджетів; 

- сприяння розвитку малого підприєм-

ництва на селі, диверсифікації регіональної 

економіки, в тому числі трансформації осо-

бистих селянських господарств у сімейні 

фермерські господарства; 

- організація роботи з питань землероб-

ства, органічного виробництва, тваринницт-

ва, племінної справи, карантинного режиму, 

охорони праці, техніки безпеки та сільського 

туризму (сільська гостинність); 

- реалізація державної політики в галузі 

сільськогосподарської дорадчої діяльності; 

- розроблення та здійснення на регіона-

льному рівні заходів щодо розвитку інфра-

структури аграрного ринку, зокрема, сільсь-

когосподарських кооперативів та їх коопера-

тивних об’єднань, оптових та локальних 
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продовольчих і плодоовочевих ринків та ін-

ші функції. 

В рамках децентралізації доцільно розро-

бляти територіальним громадам програми 

розвитку енергозабезпечуючих кооперативів 

в межах України можуть бути досягнуті на-

ступні вигоди: 

- зменшуються витрати на технологічні 

послуги, оскільки вони надаються за ціною, 

яка не перевищує собівартість; 

- забезпечується тривале збереження 

продукції домогосподарств та збільшується 

дохід від її реалізації за рахунок використан-

ня сезонних коливань цін; 

- з’являється  можливість додатково за-

лучити сторонні фінансові інвестиції під ко-

лективну гарантію членів енергозабезпечую-

чих кооперативів (інвестори можуть вклада-

ти кошти в кооперативи з метою купівлі 

надлишків пелет); 

- забезпечується сільське населення 

дешевими пелетами для обігріву приміщень; 

- створюються умови для формування 

великотоварних партій продукції, підвищен-

ня її якісних показників; 

- створюються нові робочі місця; 

- підвищується енергетична незалеж-

ність економіки України; 

- зростання ВВП; 

- забезпечується стійкий розвиток до-

могосподарств [10, с. 111]. 

Отже, сільське господарство має величез-

ний потенціал для розвитку виробництва та 

ринку біопалива. Сприятливе поєднання 

кліматичних та інших умов, вітчизняна ін-

фраструктура, кваліфікована робоча сила та 

земельні ресурси роблять її надзвичайно 

привабливою не лише в очах потенційних 

зарубіжних інвесторів, а й, у першу чергу, 

головного інвестора – свого народу, оскільки 

вона передбачає величезну кількість позити-

вних змін у національній економіці. 

Висновки. Для підвищення ефективності 

використання потенціалу сільського госпо-

дарства України потрібно: 

- розробка програм розвитку енергоз-

берігаючих кооперативів з метою забезпе-

чення виробництва енергоносіїв для сільсь-

кого населення та паливно-мастильних мате-

ріалів для підприємств; 

- створення державних програм підт-

римки особистих селянських господарств, 

що утримують молочне поголів’я (3 та біль-

ше корів); 

- сприяння створенню в рамках проце-

су розвитку децентралізації надання консу-

льтаційних послуг по організації кооперати-

вів обслуговуючого типу; 

- сприяння розвитку малих переробних 

підприємств на селі. 

Зазначенні заходи дадуть можливість під-

вищити енергетичну та продовольчу безпеку 

держави, створити додаткові робочі місця в 

сільській місцевості та забезпечити зростан-

ня ВВП. 
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