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УКРАЇНИ 

Аграрне виробництво відіграє помітну роль в економіці України. Тут створюється до 12 % валової 

доданої вартості. За рахунок агропродовольчої продукції забезпечується понад 30 % всього експорту 

держави. Незважаючи на анексію Автономної Республіки Крим, внаслідок якої площі 

сільськогосподарських угідь зменшилися на 4 %, а ріллі – на 3,8 %, галузь зберігає позитивну динаміку  в 

2014 р. порівняно з 2013 р. обсяг валової розвитку продукції сільського господарства збільшився на 2,8 

%, у т.ч. рослинництва – на 3,1 %, тваринництва – на 2,0 %.  

Відносна стійкість вітчизняного сільськогосподарського виробництва в несприятливих соціально-

економічних умовах 2014 р. свідчить про своєчасність проведених в державі земельної та аграрної 

реформ. У результаті створено динамічний, потужний, перспективний, конкурентоспроможний сектор 

економіки, що постійно нарощує обсяги виробництва, експорту та доходів держави, власників і громадян. 

Проте виклики часу ставлять перед галуззю нові проблеми, від оперативності і ефективності вирішення 

яких залежать подальші перспективи її розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій[1].  

Комплексне дослідження трансформацій в аграрному секторі економіки держави та визначення 

перспектив його подальшого розвитку з початком аграрних реформ стає предметом численних 

публікацій. 

Поряд з цим, дія нових соціально-економічних та геополітичних факторів спричинила появу цілої 

низки проблем розвитку галузі: зменшення обсягу валової продукції сільського господарства, 

необхідність диверсифікації ринків збуту продукції, звуження фінансової бази розвитку 

сільськогосподарських підприємств тощо.  

В умовах спаду вітчизняної економіки перед сільським господарством постала ціла низка викликів, 

що загрожують позитивній динаміці його зростання. Насамперед це стосується зменшення обсягу валової 

продукції сільського господарства. Продовження зниження цін на світових аграрних ринках і 

нестабільність фінансово-економічної ситуації в Україні може змусити виробників сільськогосподарської 

продукції, з одного боку, скоротити обсяги виробництва (площі посівів і поголів’я тварин). З іншого боку, 

коливання курсу національної валюти спричинило стрімке зростання цін на паливно-мастильні матеріали, 

мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Так, вже у січні 2015 року порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року оптові ціни на аміачну селітру збільшилися більш як удвічі – від 3600 до 7900 грн/т, 

на комплексні мінеральні добрива – від 4000 до 8300 грн/т, безводний аміак – від 7002 до 11001 грн/т. 

Крім того, враховуючи тенденції щодо скасування контролю якості імпортованих засобів захисту рослин, 

ближчим часом слід очікувати збільшення обсягу контрафактних засобів захисту рослин на вітчизняному 

ринку, зниження їх якості й безпечності. У 2015 році прогнозується зменшення обсягів внесення 

мінеральних добрив на 3-5% проти минулого року, хімічних меліорантів – до 8 %. Зазначене може 

спричинити зменшення урожайності сільськогосподарських культур[2].  

Іншим викликом є необхідність диверсифікації ринків збуту агропродовольчої продукції. Найбільші 

ризики у 2015 році стосуються експорту вітчизняної агропродовольчої продукції до країн СНД. Вони 

пов’язані з періодично виникаючими заборонами на поставки української м’ясної, молочної та 

кондитерської продукції певних виробників, змінами процедури та правил митного оформлення. Не варто 

очікувати відновлення експорту до Російської Федерації. У зв’язку з цим необхідний пошук 

компенсаторів втрат традиційних ринків збуту, що пов'язується з розширенням присутності української 

аграрної продукції на інших сегментах світового ринку (в першу чергу європейському, азійському та 

африканському).  

Підписання 27 червня 2014 р. економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом відкрило нові перспективи розвитку європейського вектора зовнішньоекономічної 

діяльності аграрного бізнесу, в тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі[3]. Передбачено певні преференції для української сільськогосподарської продукції: на 83% 

тарифних ліній ЄС скасує більшість ввізних мит, ще на 2 % їх встановить перехідні періоди тривалістю 3-

7 років. Крім того, широко застосовуватимуть безмитні тарифні квоти (на 15% товарів).  



Однак участь національних товаровиробників у зовнішній торгівлі з країнами ЄС ускладнюється 

через відсутність належної сертифікації виробничих потужностей, істотні відмінності у вимогах до 

якісних показників виробленої продукції.  

Поряд із цим внутрішній ринок агропродовольчої продукції України характеризується низькою 

ємністю й високим ступенем чутливості до зміни роздрібних цін на продукти харчування, а через високу 

частку витрат на харчування у сімейному бюджеті домогосподарств зниження реальних доходів 

населення може спричинити соціальні збурення. Ситуація ускладнюється тим, що ефективність 

проходження сільськогосподарської продукції від виробників до споживачів знижує недосконалість 

міжгалузевих зв’язків. Зокрема, якщо зростання цін у первинній ланці призведе до зростання цін на 

продовольство, то зворотний зв’язок відсутній  здешевлення сировини не веде до зниження цін на 

продовольчі товари.  

Шляхи вирішення проблеми лежать у площині вдосконалення інфраструктури аграрного ринку. 

Пріоритет має надаватися розвитку біржової торгівлі, запровадженню фінансових та інших інструментів 

на ринках сільськогосподарської продукції (аграрні розписки, ф’ючерсні та форвардні контракти тощо), 

створенню прийнятної системи заготівлі, переробки і реалізації агропродукції, що виробляється 

особистимиселянськими господарствами. Крім того, на часі створення ефективної системи моніторингу 

та інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного ринку[4]. 

Також сучасна ситуація характеризується звуженням фінансової бази розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Залишається ймовірність зменшення джерел формування власних 

фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників через несприятливу цінову кон’юнктуру на 

основні види споживаних мінеральних добрив, матеріально-технічної продукції,засобів захисту рослин і 

стримування росту цін на агропродовольчу продукцію. При підвищенні цін на рівні прогнозних 

макроекономічних показників у 2015 році рентабельність становитиме 6,7 % (прибуток 11,3 млрд грн). 

Відтак прогнозується скорочення обсягів джерел формування власних коштів сільськогосподарських 

підприємств на 20-25 %, при їх абсолютній величині 40-50 млрд грн.  

Окремим напрямом дерегуляції аграрної сфери має стати розвиток самоуправління та 

саморегулювання на основі підвищення ролі громадських професійних організації (об’єднань галузевих 

товаровиробників) з передачею їм частини функцій існуючої системи державного управління. В ННЦ 

«Інститут аграрної економіки» разом із громадськими професійними об’єднаннями опрацьований 

законопроект щодо розширення участі сільськогосподарських товаровиробників, їхніх громадських 

професійних об’єднань у розробленні та реалізації аграрної політики на основі державно- приватного 

партнерства, розвитку саморегулювання та демократизації системи управління галуззю.  

У зв’язку з цим необхідним кроком є створення Аналітично-Координаційної Платформи для 

консолідації інтересів усіх суб’єктів АПК та їх представництва на державному та міжнародному рівнях. 

Вона має стати ефективним мозковим центром, зокрема для ретельного аналізу та прогнозу наслідків 

нормативно-правових актів, що пропонуються для аграрної сфери, об’єднає зусилля науки, галузевих 

асоціацій, експертів. Адже часом начебто прийнятні пропозиції можуть мати катастрофічні наслідки, як, 

наприклад, рішення щодо реформування спеціальних режимів оподаткування для аграрного сектору[5]. 

Нинішній етап розвитку сільського господарства України супроводжується загостренням низки 

соціально-економічних проблем. Проте навіть за несприятливих умов аграрний сектор продовжує 

демонструвати прийнятні темпи розвитку, що є, в першу чергу, результатом проведених земельної та 

аграрної реформ. Поряд з цим, нові виклики вимагають своєчасної реакції держави, аграрної науки і 

практики. Від того, наскільки оперативно й ефективно вітчизняний аграрний сектор адаптується до нових 

умов господарювання, залежать його подальші перспективи зайняти гідне місце серед провідних 

виробників агропродовольчої продукції в світі. 
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