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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Україна володіє значним аграрним потенціалом. Наявність великих масивів ро-
дючих земель та сприятливих кліматичних умов дає змогу вирощувати урожаї 
сільськогосподарських культур не нижчі за ті, які отримують фермери інших країн 
за відносно вищих затрат на їх вирощування. 
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Вступ. Соціальний і економічний занепад села, незважаючи на стур-
бованість українського суспільства і несміливі спроби державних і регіональ-
них органів влади виправити таке становище, здебільшого в межах ситу-
аційного управління, продовжується. Однією з причин стало відокремлення 
розвитку агропромислового виробництва від розвитку соціальної сфери 
сільських територій. Так, сільськогосподарські підприємства, що раніше опі-
кувалися розвитком об'єктів соціальної інфраструктури на закріплених за ни-
ми сільських територіях, здебільшого передали їх у комунальну власність, і з 
огляду на незадовільний економічний стан, не можуть більше фінансувати 
соціальну сферу села. Органи місцевого самоврядування, на які покладено 
утримання соціальних закладів на відповідних сільських територіях, через 
відсутність достатніх коштів у місцевих бюджетах теж не в змозі забезпечити 
навіть просте відтворення соціальної інфраструктури села. Незважаючи на 
те, що сьогодні спостерігається зростання обсягів виробництва сільськогос-
подарської продукції, села занепадають. 

У сучасних умовах визначальною щодо ролі сільськогосподарського 
виробництва в економіці країни та суспільного добробуту стає не так його 
частка у формуванні ВВП (7 % у 2008 р.), як соціальна значущість галузі в за-
безпеченні життєдіяльності населення, передусім сільського. Тому в страте-
гічному баченні місію й цілі агропромислового виробництва доцільно визна-
чати не лише в плані продовольчої безпеки країни, а передусім як економіч-
ної першооснови розвитку сільських територій [3]. З огляду на те, що в де-
яких регіонах світу є проблеми нестачі продуктів харчування, ООН позитив-
но ставиться до збільшення експорту продовольчої продукції будь-якою кра-
їною світу і сприяє реалізації цієї продукції [2]. 

Постановка завдання. Оскільки розвиток галузей АПК є пріоритет-
ним для економіки України, виникає необхідність детального аналізу сучас-
них проблем та перспектив розвитку національного сільського господарства. 

Ми погоджуємося з українськими дослідниками, що аграрна сфера 
має розвиватися інноваційним шляхом, хоча територіальний чинник істотно 
ускладнює формування інноваційної моделі розвитку агровиробництва та аг-
рарного ринку України. Над аналогічною проблематикою працювали такі віт-
чизняні дослідники як: О.В. Березін, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 
А.Д. Шеремета, В.В. Юрчишин та багато інших. 

Сучасні умови функціонування господарських систем об'єктивно ви-
магають від суб'єктів консолідації зусиль для формування міцного базису 
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конкурентоспроможності. Наукою і практикою напрацьовано різні підходи 
до вирішення цього ключового завдання з використанням механізмів коопе-
рації та корпоратизації. Проте з розвитком процесів глобалізації і необхідніс-
тю підвести більш міцний економічний базис розвитку економіки ці підходи 
потребують переосмислення й удосконалення. 

Результати. Як зазначалося, Україна за природно-ресурсним та аграр-
ним потенціалом посідає провідне місце у світі. На жаль, цей потенціал вико-
ристовується неефективно, а агропромисловий комплекс України за рівнем 
розвитку відстає від передових країн світу. Основні проблеми полягають у: 

● низькій конкурентоспроможності продукції та її невідповідності міжнарод-
ним стандартам якості й безпеки; 

● низькому рівні інвестицій і зростанні залежності від державного фінансуван-
ня (від 3,3 млрд грн у 2004 р. до 11,2 млрд грн у 2008 р.); 

● низькій економічній ефективності сільськогосподарського виробництва по-
рівняно з іншими країнами, використанні застарілих технологій; 

● домінуванні в структурі експорту продукції з низьким рівнем перероблення; 
● зниженні родючості ґрунтів і зростанні їх ерозії. 
Основною причиною відставання галузі є низька інвестиційна приваб-

ливість аграрного сектору. Серед основних причин дослідники відзначають: 
непередбачуваність адміністративного регулювання цін і обмежень експорту; 
неефективні механізми державної підтримки сільгоспвиробництва, що охоп-
люють захист внутрішнього ринку від імпорту низькоякісної продукції, сис-
тему стандартизації, а також санітарних і фітосанітарних заходів, систему 
субсидування та інших фінансових інструментів підтримки; відсутність рин-
ку землі сільськогосподарського призначення [4]. 

Крім цього, сучасний стан регіонального розвитку потребує удоскона-
лення всіх складових частин господарського механізму, що містить такі елемен-
ти, як інноваційне оновлення, інформаційне забезпечення, виважену інвести-
ційну політику, екологічну рівновагу та оптимізацію демографічної ситуації [1]. 

Важливо також розвивати інноваційні технології. Інноваційними у 
сфері сільського господарства вважаються технології отримання біопалива, 
що ґрунтуються на переробленні сировини, яка не створює конкуренції про-
довольчій. Як сировину можна використовувати відходи сільськогосподарсь-
кого виробництва і побічну продукцію продовольчих виробництв. За рахунок 
перероблення біомаси, яка зараз є найвагомішим джерелом альтернативної 
енергії, Україна, за висновками експертів, може на 30-40 % скоротити спожи-
вання природного газу. Так, у Данії біомаса на 52 % заміняє вугілля і мазут, у 
Швеції 50 % енергосистеми працює на торфі і біомасі [5]. 

Враховуючи важливість галузі для розвитку як економіки країни, так і 
соціальної сфери значної категорії сільського населення, потрібно значну 
увагу приділити формуванню механізмів державної підтримки сільськогос-
подарських виробників, які можна забезпечити шляхом: 

● удосконалення системи субсидування для підвищення конкурентоспромож-
ності сектору відповідно до угоди про сільське господарство у рамках СОТ 
(переорієнтація субсидування на напрями, що відповідають "зеленому ящи-
ку" за методологією СОТ); 

● гармонізації системи стандартизації сільгосппродукції згідно з нормами ЄС; 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6 

4. Економіка, планування і управління галузі 329

● захисту українських товаровиробників від імпорту низькоякісної сіль-
госппродукції внаслідок використання технічного регулювання, дозволеного 
СОТ [4]. 
Головним завданням агропромислового комплексу, як провідного сек-

тору економіки України, є гарантування продовольчої безпеки держави на 
рівні, що забезпечує потреби населення в продуктах харчування не менше як 
80 % від раціональних норм споживання за рахунок власного виробництва та 
ефективне використання експортних можливостей збуту залишків продо-
вольства. 

У країнах з ринковою економікою саме ці фактори враховуються під 
час розбудови ефективних відносин розподілу, які займають головне місце у 
відтворювальних процесах. В українському ж суспільстві, як і в органах дер-
жавної влади, розуміння важливості забезпечення пріоритетності розвитку 
сільського господарства і сільських територій утверджується надто повільно. 

Основним інструментом вирішення аграрних проблем є реформуван-
ня агропромислового комплексу, як складової частини економіки України, 
що охоплює перетворення його на високоефективний, конкурентоспромож-
ний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки держави та 
міцну економічну основу соціально-економічного розвитку. 
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Левкович У.Р., Яремко Л.А. Современные проблемы сельского хо-
зяйства Украины и пути их преодоления 

Украина владеет значительным аграрным потенциалом. Наличие больших мас-
сивов плодородных земель и благоприятных климатических условий дает возмож-
ность выращивать урожаи сельскохозяйственных культур не ниже тех, которые по-
лучают фермеры других стран за относительно высших затрат на их выращивание. 
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развитие сельского хозяйства, сельскохозяйственная продукция, продукция сельско-
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Levkovytch U.R., Yaremko L.A. Modern problems of agriculture of Uk-
raine and ways of their overcoming 

In general, the agricultural sector is experiencing serious internal difficulties, due to 
the transitional nature of the economy. A new policy and direction for Ukraine's agricultu-
ral sector is necessary. Agriculture poses the greatest challenge to the survival of Ukraine's 
political leaders, because almost half of the Ukraine's population live in rural areas. 
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