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ОснОвні тенденції рОзвитку аграрнОгО сектОру в україні
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Київського національного торговельно-економічного університету

у статті з’ясовано питання щодо важливості успішного функціонування аграрного сектору в країні. роз-
глянуто глобальні тенденції сучасного розвитку агросфери. визначено головні інноваційні орієнтири від-
носно покращення загального стану останньої. здійснено оглядове дослідження стану галузей землероб-
ства і тваринництва в україні у ракурсі застосування останніх науково-технічних досягнень, з метою 
ефективного використання наявного потенціалу для подальшого економічного зростання. 
ключові слова: аграрний сектор, підприємці-аграрії, агроновація, землеробство, аналіз ґрунтів, тваринництво.

Постановка проблеми. як відомо, украї-
на є аграрно-індустріальною державою, 

що забезпечує формування більшої частини її 
бюджету. аграрна сфера являє собою базову 
складову національної економіки, визначаючи 
соціально-господарське зростання країни, сус-
пільний рівень життя її громадян та ступінь 
задоволення населення товарами продовольчої 
галузі. Швидке технологічне нарощування пе-
редбачає суттєві зміни в сільському господарстві, 
вимагаючи від підприємців своєчасного охоплен-
ня ситуації та мобільного втілення інноваційних 
досягнень в умовах конкурентного середовища. 
Фундаментом для ефективного розвитку цього 
сектору є реалізація інноваційних підходів на аг-
ропідприємствах за умови потужної фінансової 
та законодавчої урядової підтримки. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. цікаві 
дослідження різних аспектів діяльності щодо впро-
вадження нововведень в аграрній сфері були здій-
снені такими іноземними вченими як л. Фрерічс, 
л. тайлк, д. херд, в. джушка, М. Куніш, х. тамасі, 
дж. К. вегнер [1-6] тощо. а також сучасними віт-
чизняними науковцями, серед яких – в. андрій-
чук, н. Бурлака, а. гребеннікова, с. Коляденко, 
г. невинська, М. Малік, М. Правдюк, о. томчук, 
л. чудак, н. Юрчук, о. янковська [7-17] та інші.

незважаючи на цінність наявних праць, по-
дальшого вивчення потребує науково-технічний 
аспект розвитку сільського господарства у роз-
різі його основних підгалузей – землеробства 
і тваринництва в умовах сьогоденних соціально-
економічних перетворень в нашій країні.

метою статті є визначення головних тенден-
цій стосовно оптимізації стану аграрної сфери 
в україні з урахуванням теперішніх інновацій-
них процесів. головним завданням при цьому 
є виявлення наявних недоліків і бажаних орієн-
тирів для отримання більш високих результатів 
у виробництві відповідної продукції.

виклад основного матеріалу. аграрний простір 
є важливою складовою господарства держави, що 
визначає рівень її соціально-економічного зрос-
тання. сільськогосподарська галузь – це комплекс 
міцних суспільних взаємозв’язків, які формуються 
в процесі комунікацій людини з природою під час 
застосування ресурсів навколишнього середовища 
для виробництва продуктів харчування [18, с. 2]. 
враховуючи наведене, можна стверджувати, що 
розгляд тенденцій розвитку аграрного сектору та-
кож торкається інтересів всього населення країни.

збільшення виробничих показників агродіяль-
ності та екологічно збалансоване застосування 
ресурсного потенціалу є вкрай важливою і до-
статньо складною задачею для будь-якої цивілі-
зованої держави. останнє може бути досягнуто 
завдяки розробці та впровадженню у життя гар-
монійної стратегії розвитку аграрного сектору на 
базі удосконалення процесів управління можли-
востями та умовами використання природних ре-
сурсів планети, що представлено нижче (рис. 1).

дійсно, останнім часом пріоритети ведення 
господарської діяльності спрямовано на сталий 
розвиток, який замінив комплексне розширення 
посівних полів. суттєвим орієнтиром для підпри-
ємців-аграріїв є отримана можливість контролю 
за наявними земельними угіддями, що дозво-
ляє заощаджувати значні кошти. Поряд з цим, 
стрімке удосконалення технологій призводить 
до відчутних змін у веденні справи. нтП вима-
гає від фермерів мобільності та більш жорсткої 
конкуренції. Модернізується агротехніка (зокре-
ма, сіялки, трактори, комбайни), а чисельність 
працівників на 1 га земель помітно зменшується. 
водночас, дещо знижується пропозиція агропро-
дукції на ринку, і попит на неї – зростає. навіть 
завдяки чималій врожайності глобальне зменшен-
ня цін на сільгосптовари стимулює бізнесменів до 
перероблення і виробництва продукції з більшою 
додатковою вартістю, чим визначається дана га-
лузь у провідних державах. але українські ком-
панії, застосовуючи корисний досвід закордонних 
колег, поки що не слідують їх прикладу [20]. 

відзначимо, що нині спостерігається глобаль-
не «омолодження» віку підприємців-аграріїв  
(30-35 років). виникають невеличкі ферми, які за-
стосовують новації, сприяючи зростанню доходів. 
на даний час в нашій державі триває подальше 
холдингове нарощування сільськогосподарських 
угідь. При цьому, малі господарства не розши-
рюються, що пояснюється існуванням земельного 
мораторію. в сучасний період соціально-еконо-
мічних змін, на шляху до євроінтеграції, україна 
впевнено крокує до скасування останнього за під-
тримки Міжнародного валютного фонду [20].

загалом, суттєвою проблемою вітчизняних 
аграрних компаній є відсутність чітко сформо-
ваних стратегічних цілей, а також своєчасного 
моніторингу зібраних даних стосовно площ угідь, 
якості землі, врожайності. Крім того, важливим 
у процесі обробки землі є: правильне визначення 
та придбання необхідних і корисних інноваційних 
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технологій; ефективне управління трудовими 
ресурсами, що вимагає постійного стимулюван-
ня до результативної праці з чітким розподілом 
обов’язків у колективі та формуванням спеціалі-
зованих відділів (в тому числі – з втілення агро-
новацій на підприємстві). 

Поміж головних недоліків керування персона-
лом доцільно визначити той факт, що менеджери 
компанії часто мало обізнані у питаннях вироб-
ничого процесу і технічного обладнання, що при-
зводить до марнотратства. тому перед закупівлею 
певної новації слід проводити ретельний аналіз 
необхідності саме в ній з розрахунком можливого 
терміну окупності та детальним вивченням ймовір-
них шляхів використання. насправді, високоточні 
механізми позиціювання, автоматизовані управ-
лінські системи, дистанційне зондування, безпілот-
ники у змозі істотно полегшити працю людей. 

землеробство потребує виважених розра-
хунків стосовно ймовірних зовнішніх впливів на 
врожайність, що заохочує спеціалістів до збору 
реальних даних про рослинницьку культуру (за-
грози для її зростання, дефіцит поживних речо-
вин у ґрунті). сьогодні це можливо реалізувати 
завдяки оснащенню полів дронами, які застосо-
вуються для створення ортофотопланів, розгля-
ду рельєфу та формування вегетаційних індексів 
(з отриманням швидкого результату) [21].

необхідним є постійне проведення агрохімічного 
аналізу ґрунтів з виявленням причин, які виклика-
ють їх деградацію. Правильна обробка землі завжди 
вимагає присутності фахівців, що уважно спостері-
гають за якістю технічної роботи механізаторів.

Бізнесмени-аграрії в світі все частіше вико-
ристовують інноваційні розробки для підвищення 
рівня власної конкурентоспроможності. наукові 
технології, які базуються на аерофотозніманні, 
датчиках зелені, картографуванні ґрунтів, ме-

тереологічних відомостях, тепер є обов’язковою 
складовою «розумної ферми» [22]. 

у контексті розгляду вітчизняної галузі тва-
ринництва слід, насамперед, зазначити потре-
бу в її оновленні. як відомо, цей сектор є одним 
з головних видів зростання показників прибут-
ковості аграрної сфери. так, у 2018 році в держ-
бюджеті на його системне удосконалення та під-
тримку було передбачено понад 2 млрд грн [23]. 
доцільним напрямом є формування основних 
засад щодо втілення довгострокових планів роз-
витку, оскільки відгодівля великої рогатої худо-
би (врх) та виробництво продуктів з неї є ка-
піталовкладеннями стосовно окупності на термін, 
більший, ніж один рік. зауважимо, що придбання 
аграрними підприємствами молодняку врх у на-
селення з подальшою його реалізацією (ситуація, 
яка домінує в україні нині) є не достатньо ефек-
тивним орієнтиром для розширення агробізнесу.

статистичні дані свідчать, що протягом 
2017 року продаж вітчизняної яловичини за кор-
дон зріс майже в 2 рази. одночасно, суттєво збіль-
шився експорт живої врх, головним чином, до 
азербайджану та Єгипту (51 тис голів). Бажани-
ми та ймовірними ринками для розвитку експор-
ту яловичини в україні залишаються держави 
Близького і середнього сходу, країни азії. нині 
розглядається форма ветеринарного сертифіката 
між українськими та китайськими компетентни-
ми установами відносно збуту вітчизняної заморо-
женої яловичини до Кнр. Поряд з цим, розпочато 
процедуру з одержання дозволу на постачання 
м’яса до ринків таких держав як Кса, ізраїль, ін-
донезія. загалом, експорт яловичини в україні що-
річно складає суму в $200 млн з прогнозованими 
потенційними можливостями у $2 млрд тощо [23].

на наш погляд, розвиток тваринництва вима-
гає постійної уваги та підтримки уряду, що може 
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рис. 1. стратегія розвитку аграрного сектору на основі удосконалення процесів управління ресурсами [19]
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бути реалізовано за рахунок зниження вартос-
ті спорудження чи ремонту відповідних госпо-
дарств, покращення кредитних умов для більш 
успішного функціонування сектору, прогресу 
в області генетики та селекційної справи.

висновки і пропозиції. в цілому, україна має 
значний потенціал для сільськогосподарського 
розвитку, що може слугувати міцним фундамен-
том її економічного зростання на основі реалізації 
інноваційних досягнень. Першочерговим завдан-
ням держави є скасування земельного мораторію 
з підтримкою фермерів сучасною матеріально-
технічною базою (на рівні світових стандартів). 
це сприятиме вирішенню стратегічних питань 
щодо просування вітчизняної агропродукції на 
європейські та інші ринки. 

таким чином, головними тенденціями зрос-
тання вітчизняної аграрної сфери в умовах 
сьогоденних змін можуть бути: систематичне 

технологічне переоснащення агропідприємств; 
втілення прогресивних управлінських рішень; 
оптимізація рівня підготовки персоналу в області 
використання останніх досягнень; застосування 
енерго- і ресурсоощадних новацій; формування 
сучасної інформаційної та наглядової системи 
для обґрунтування потреби в конкретних ново-
введеннях. необхідними є подальші розробка 
і впровадження державної інноваційної стратегії 
розвитку аграрного сектору, наявність стабільної 
законодавчої бази. це має забезпечити укріплен-
ня довіри інвесторів і, удосконаленню показників 
державної економіки, в цілому.

Перспективами розвідки у вивченні даного 
питання можуть бути аналітичні дослідження 
з виявленням динаміки розвитку галузей тва-
ринництва і землеробства, а також визначення 
ступеню впливу інноваційних процесів на покра-
щення результатів господарської діяльності.
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ОснОвнЫе тенденции развития  
аграрнОгО сектОра в украине

аннотация 
в статье рассмотрена важность успешного функционирования аграрного сектора в стране. изучены 
глобальные тенденции современного развития аграрной сферы. определены главные инновационные 
направления относительно улучшения ее общего состояния. выполнено обзорное исследование со-
стояния отраслей земледелия и животноводства в украине в ракурсе внедрения последних научно- 
технических достижений, с целью эффективного использования существующего потенциала для даль-
нейшего экономического роста.
ключевые слова: аграрный сектор, предприниматели-аграрии, агроновация, земледелие, анализ грунта, 
животноводство.
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the mAin tendencies Of the deVeLOpment  
Of the AgrAriAn sectOr in ukrAine

summary 
the article discusses the importance of successful functioning of the agricultural sector in the country.  
the global trends of the modern development of agrarian sphere are studied. the main innovative directions 
regarding the improvement of its general condition are identified. a survey study of the state of agriculture 
and livestock industries in ukraine is carried out in terms of introducing the latest scientific and techno-
logical achievements, with the aim of effectively using the existing potential for further economic growth.
keywords: agrarian sector, entrepreneurs-agrarians, agronovation, agriculture, soil analysis, livestock.


