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УДК 332.2:631.11

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н.І. Климаш, кандидат економічних наук
С.Г. Бляшук, студентка
Національний університет харчових технологій

У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора 
економіки України, розглянуто основні результати діяльності вітчиз-
няних сільгоспвиробників. Установлено ресурсний потенціал аграр-
ного сектора, визначено структуру продукції сільського господарства 
та сформовано напрямки підвищення результативності господарю-
вання сільськогосподарських підприємств з метою задоволення по-
треб населення у якісних продовольчих товарах. 

Ключові слова: аграрний сектор, державна політика, рослинни-
цтво, тваринництво, результати діяльності сільгоспвиробників.

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки Укра-
їни виступає системоутворюючою складовою національної 
економіки, формує основні засади збереження суверенності 
держави, соціально-економічної основи розвитку сільських 
територій та забезпечує розвиток технологічно–пов’язаних га-
лузей економіки.

Протягом останніх десяти років сільськогосподарське ви-
робництво в Україні має стійкі тенденції до зростання валової 
продукції.  Крім того, аграрний сектор України, безперечно, 
спроможний на вагомий внесок у вирішення світової про-
блеми – подолання голоду. В умовах мінливого зовнішнього 
середовища, інтеграції до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації розвиток аграрного сектора 
економіки є надзвичайно важливим і актуальним завданням 
економічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вивчен-
ня проблем розвитку аграрного сектора економіки, системи 
економічних відносин між його учасниками вагомий внесок 
зробили багато учених-економістів, серед яких: Ю.І. Данько 
[1], В.С. Жигадло [2], Г.В. Ковальова [3], О.О. Красноруцький 
[4], В.Я. Месель-Веселяк [5], Д.А. Міщенко [6], П.Т. Саблук [7], 
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М.М. Федорова [8] та інші. Визнаючи вагомість отриманих на-
укових результатів, слід відзначити, що окремі аспекти роз-
витку аграрного сектора потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення 
сучасного стану аграрного сектора економіки України та об-
ґрунтування основних пріоритетів розвитку системи агроеко-
номічних відносин.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлено та 
вирішено такі науково-практичні завдання: визначено за-
гальний внесок аграрного сектора у формування ВВП, про-
аналізовано стан забезпечення населення продовольством та 
сформульовано завдання щодо нарощування обсягів виробни-
цтва сільгосппродукції.

Виклад основного матеріалу. Виняткова роль у задово-
ленні потреб населення продуктами харчування, забезпеченні 
їх екологічності та гарантуванні продовольчої безпеки держа-
ви належить аграрному сектору економіки країни.

Відповідно до Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року [9] аграрний сек-
тор (сільське господарство, харчова і переробна промисло-
вість) формує 17 відсотків валового внутрішнього продукту 
та близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім 
того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворюю-
чих секторів національної економіки, частка якого у зведено-
му бюджеті України за останні роки становить 8–9 відсотків, а 
також займає друге місце серед секторів економіки у товарній 
структурі експорту.

Аграрний сектор сприяє розвитку інших галузей, які по-
ставляють засоби виробництва та споживають продукцію 
сільського господарства як сировину, а також надають тран-
спортні, торговельні та інші послуги.

Особлива роль аграрного сектора в соціально-економічному 
житті країни обумовлюється унікальним поєднанням спри-
ятливих природно-кліматичних умов та геостратегічним по-
ложенням, спроможністю України зайняти вагоме місце на 
міжнародному продовольчому ринку.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Сільське господарство України є однією з найважливі-
ших галузей економіки. Воно забезпечує 9,2% валової доданої 
вартості, у ньому використовується основних засобів вартіс-
тю понад 100 млрд грн, господарюючі суб’єкти користуються 
20,6 млн га сільськогосподарських угідь (2012 р.). Сільськогос-
подарські підприємства виробляють на 223,2 млрд грн валової 
продукції сільського господарства, у т.ч. 149,2 млрд грн про-
дукції рослинництва і 74 млрд грн продукції тваринництва 
(рис. 1) [10].

Рис. 1. Структура валової продукції сільського господарства у 2012 р. 

Організаційно-правові форми сільськогосподарських під-
приємств урегульовані Законами України «Про господарські 
товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію» та ін-
шими актами. У 2012 р. господарську діяльність вели 55866 
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-
правових форм, з яких: господарських товариств – 8121; при-
ватних підприємств – 4183; виробничих кооперативів – 856; 
фермерських господарств – 40732; державних підприємств – 
294; підприємств інших форм – 1680 [10].

Продукція рослин-
ництва – 66,80%,
у т.ч. :
зернові - 22,1%;
технічні - 18%;
картопля, ово-
чі, баштанові - 
20,7%;
Плодовоягідні та 
виноград - 3,8%;
інша продукція 
рослинництва - 
2,4%

Продукція тварин-
ництва - 33,20%, у 
т.ч. :
вирощування худоби 
та птиці - 14,9%;
молоко - 13%;
яйця - 4%;
інша продукція тва-
ринництва - 1,3%.
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Сільськогосподарська діяльність провадиться майже на всій 
території країни. У сільській місцевості на початок 2013 р. про-
живала майже третина загальної кількості населення (31,4%). У 
галузі зайнято 3,49 млн осіб із числа сільського населення [10]. 

У 2008 р. і 2011 р. отримано найвищий за всю історію 
України урожай зернових – відповідно 53,3 і 56,7 млн тонн 
проти 51 млн тонн у 1990 р.

Починаючи з 2001 р. виробництво сільськогосподарської 
продукції в сільськогосподарських підприємствах є прибут-
ковим, рівень рентабельності у 2011 р. становив 19,3 %, а у 
2012 р. склав 16,2%, що є достатньо високими показника-
ми за останні роки. Рівень рентабельності практично завжди 
прибуткового рослинництва (крім кризового 2008 р.) у 2012 р. 
становив 22,3%, а тваринництва – 14,3% [10].

У 2012 р. сільськогосподарські підприємства одержали 
понад 26 млрд грн чистого прибутку, в тому числі 20,1 млрд 
грн від реалізації сільськогосподарської продукції. Продуктив-
ність праці у сільськогосподарських підприємствах у 2012 р. 
становила 159,6 тис. грн на одного зайнятого (для порівняння 
у 1990 р. – 50,3 тис. грн, що у 3 рази менше) [10].

За рахунок власного виробництва (рис. 2.) забезпечується 
внутрішня потреба у зерні, цукрі, олії, картоплі, овочах, зросло 
споживання на одну людину молока і м'яса.

Ресурсний потенціал сільського господарства, в основі 
якого знаходяться високопродуктивні землі сільськогосподар-
ського призначення та сприятливі агрокліматичні умови, має 
значні можливості для подальшого свого розвитку. Існують 
додаткові можливості, порівняно з іншими країнами, щодо 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської про-
дукції, внеску галузі в підвищення рівня продовольчої та енер-
гетичної безпеки, зростання експортного потенціалу держави 
(табл. 1).

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Рис. 2. Рівень самозабезпеченості основними 
видами продовольства у 2012 р. [10]

Таблиця 1
Структура сільськогосподарських угідь України та інших 

країн світу 10

Країна
Угіддя, 
всього, 
млн га

Рілля Кормові 
угіддя

Інші

млн га
питома 
вага, 

%

млн 
га

питома 
вага, 

%
млн га

питома 
вага, 

%
Австрія 3,5 1,4 40,0 2 57,1 0,1
Білорусь 9,4 5,6 59,6 3,1 33,0 0,7 7,4

Велика Британія 17,6 5,7 32,4 11,1 63,1 0,8 4,5
Канада 73,4 45,7 62,3 27,9 38,0 -0,2 0,5

Німеччина 17,1 11,8 69,0 5,2 30,4 0,1 0,6
Польща 18,7 12,6 67,4 4 21,4 2,1 11,2
Росія 210,2 122,6 58,3 78 37,1 9,6 4,6
США 426,9 173,5 40,6 239,2 56,0 14,2 3,4

Франція 30,3 18,5 61,1 11,1 36,6 0,7 1,8
Україна 41,6 32,5 78,1 7,9 19,0 1,2 2,9

В Україні розораність угідь становить 78,2%. Відповідно 
до законодавства [12], [13], з інтенсивної сільськогосподар-
ської обробки належить вилучити від 1,6 до 3,3 млн га. Вод-
ночас розширенню підлягають площі пасовищ та сіножатей.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Проблема охорони і підвищення родючості сільськогос-
подарських земель в умовах зростання інтенсифікації вироб-
ництва і викликів глобалізації економічних процесів повинна 
стати все актуальнішою для управління земельними ресур-
сами і земельними відносинами. Закон України «Про контр-
оль за використанням та охороною земель» визначає основні 
принципи цієї роботи, а саме: забезпечення раціонального 
використання та охорони земель як основного національного 
багатства, що перебуває під особливою увагою держави; прі-
оритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних 
ресурсів над економічними інтересами; поєднання заходів 
економічного стимулювання і відповідальності у сфері вико-
ристання та охорони земель.

Доля експорту в загальному обсязі зовнішньої торгівлі 
продукції аграрного сектора становить 69,8%. Порівняно з 
2011 р. експорт збільшився на 38,4% і досяг 18,2 млрд дол 
США у 2012 р. Найвагомішими чинниками позитивного саль-
до сільськогосподарської продукції за даний період були: ви-
сокі обсяги експорту зернових культур – 38,5% від загального 
обсягу експорту сільгосппродукції, олії – 22,7%, а також на-
сіння олійних культур – 9,4% [10].

Аналіз рівня розвитку аграрного сектора в Україні до-
зволяє говорити про значний нереалізований потенціал для 
виробників круп’яної продукції, який залежить від урожаю 
зернових. Об’єм річного виробництва круп’яних виробів в 
Україні оцінюється на рівні 300-315 тис. тонн, причому що-
річні коливання у виробництві по основних видах продукції 
досить значні.

Галузь рослинництва є основною складовою сільськогос-
подарського виробництва, її частка в загальному обсязі вироб-
ництва склала у 2012 р. 66,8%. Найбільша частка в структурі 
виробництва припадає на кукурудзу, гречку та пшеницю, які 
разом становлять 89% всього обсягу [10]. 

Місце і роль олійно-жирової галузі в національній еконо-
міці України характеризується її внеском у виробництво та 
реалізацію продукції АПК і харчової промисловості [7]. За 
останні 15 років збудовано 20 заводів з виробництва олії та 
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олійно-жирової продукції, в галузь інвестовано понад 1 млрд 
дол США. Потужності по переробці олійного насіння в Україні 
збільшилися з 2,5 млн т у 1998 р. до 13,3 млн т у 2013 р., а їх 
використання за цей період збільшилося з 30 до 90%. Плану-
ється, що до 2015 р. потужності по переробці олійних культур 
досягнуть 15 млн т на рік.

Запровадження державної підтримки на утримання мо-
лодняку великої рогатої худоби вперше за роки незалежнос-
ті зумовило зростання чисельності великої рогатої худоби. 
На 1 січня 2013 р. в країні  нараховувалося 4645,9 тис. голів 
великої рогатої худоби, що на 220,1 тис. голів, або на 5,0% 
більше порівняно з початком 2012 р., у т. ч. у господарствах 
населення – 3139,4 тис. голів (на 224,2 тис. голів, або на 
7,7% більше) [10].

У 2012 р. поголів'я свиней збільшилося на 2,8% і на кі-
нець року становило 7576,7 тис. голів, у т.ч. в аграрних під-
приємствах – на 7,2% (3556,9 тис. голів), у господарствах 
населення – скоротилося на 0,8%. Загальне поголів’я птиці 
всіх видів порівняно з початком 2012 р. зросло на 6,6%, або 
на 13,3 млн голів (становило 214,1 млн голів), у т. ч. в сіль-
ськогосподарських підприємствах – на 11,5%, а у господар-
ствах населення –  на 1,2%.

Дещо скоротилося (на 0,1%, або на 1,2 тис. голів) поголів’я 
овець та кіз за рахунок зменшення стада в аграрних підпри-
ємствах на 8,5% (становило 265,3 тис. голів).

Аналізуючи розвиток аграрного сектора економіки Укра-
їни, слід зазначити про наявність багатьох проблем, які за-
важають ефективно функціонувати, а саме: недосконалість 
логістики зберігання, інфраструктури аграрного ринку і, як 
наслідок, значні втрати продукції; використання застарілого 
обладнання, техніки, що призводить до ризику збільшення 
виробничих витрат; неповна адаптованість вітчизняної про-
дукції до умов міжнародного ринку, а також певна невід-
повідність вимогам щодо якості та безпечності сировини та 
харчових продуктів.

Основними пріоритетними напрямками розвитку системи 
агроекономічних відносин, на нашу думку, є:
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• Ліквідація перманентного дефіциту оборотних коштів 
та нарощування обсягів інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві в межах 170–250 млрд грн [14];

• розвиток трансрегіональних аграрних формувань кор-
поративного типу, які мають високу конкурентоспроможність 
на ринку;

• контроль за діяльністю агрохолдингів, зважаючи на зна-
чні розміри підконтрольних їм угідь (25–28% загальної площі) з 
метою уникнення безробіття, зменшення соціальної напруже-
ності і вимивання коштів із села;

• правове забезпечення та нормування базових екологіч-
них вимог сільськогосподарського виробництва;

• раціоналізація у поширенні новації і переведення резуль-
татів наукових досліджень у практичну площину;

• інтенсифікація зв’язків між основними учасниками роз-
витку аграрного сектора – державою, підприємництвом і на-
укою – створення ефективної комунікативної системи;

Висновки. Отже, аграрний сектор України повинен стати 
провідною ланкою економіки, що сприятиме її зростанню. Ви-
рішити окреслені проблеми або зменшити їх вплив можливо 
за допомогою заходів, які дозволять активно реалізовувати ві-
тчизняну продукцію на міжнародних ринках; змін в системі 
оподаткування аграрного сектора; удосконалення державно-
го контролю, орендних відносин; налагодження ефективної 
системи логістики; моніторингу ринку сільськогосподарсько ї 
продукції; раціонального використання і охорони земель сіль-
ськогосподарського призначення та ряду інших заходів.
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S. Blyashuk, N. Klymash. Condition and features of the agricultural 
sector of economy in modern conditions.

The article investigates the current trends and the state of the agricultural 
sector of Ukraine. The basic performance of the local farmers are discussed. 
The resource potential of the agricultural sector is defi ned. The prospects of its 
future development and ways of improvment the effi ciency of management of 
agricultural enterprises to meet the needs of the population in high-quality food 
products are identifi ed.
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