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Сучасний стан сільського господарства в Україні 

Агропромисловий комплекс України (АПК) є одним із провідних міжгалузевих 
територіально-виробничих утворень народного господарства України, де виробляється 2/5 ВВП і 
концентрується 1/3 усіх зайнятих у народному господарстві (табл. 9.1.3).  

 

Це – цілісна, інтегрована масштабна система, складна за структурою і територіальною 
організацією. Роль АПК в економіці важко переоцінити, адже від рівня розвитку його сфер та 
збалансованого функціонування залежить забезпеченість потреб населення в основних видах 
продуктів харчування відповідно до фізіологічних норм споживання, добробут населення, а також 
обсяг поставок на ринок. Разом з тим, темпи економічного розвитку АПК недостатні, оскільки не 
вирішуються важливі соціальні, економічні та соціальні потреби. Сучасний стан АПК України 
характеризується глибокою кризою, зумовленою як факторами загальноекономічного характеру, 
так і недоліками аграрної політики. Сутність кризи полягає у дефіциті та низькій якості 
продовольства, застої і високій затратності виробництва, помітному зниженні самозабезпеченості 
продуктами населення країни та її регіонів, зростанні імпорту основних продуктів харчування у 
продовольчому балансі країни (табл. 9.1.4). 
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Серед причин такого становища можна виділити:  

•         відсутність ціни на землю і врахування її в сільхоз-виробництві; 

•         неадекватність мети і засобів у розвитку АПК – деформація структури комплексу; 

•         диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію; 

•         хибна стратегія капітальних вкладень; 

•         ігнорування досвіду розвинених зарубіжних країн;  

•         надто низький рівень матеріально-технічного забезпечення у переробних галузях, більша 
частина парку зношена і морально застаріла, повна несприйнятливість галузі до науково-
технічного прогресу. Особливо не вистачає в галузі сучасної екологічнобезпечної техніки; 

•         неефективно використовується виробничий потенціал комплексу, його потенційні 
можливості, повільно зростає продуктивність основних сільськогосподарських галузей – 
рослинництва і тваринництва. 

Основними причинами зниження економічної ефективності виробництва є: 

•         зменшення можливостей застосування мінеральних добрив, зокрема фосфорних, через 
відсутність сировини для їх виробництва. Їх внесення змен-шилося з 141 кг в 1990 році до 
30 кг в 1996 році; 

•         обмеження можливостей використання органічних добрив, вапнування кислих та 
гіпсування засолених земель через енергетичну кризу; 

•         зниження платоспроможного попиту сільського господарства через диспаритет цін для 
закупівлі техніки, пального, мастильних та інших матеріалів, що зумовлює порушення 
агротехнічних строків виконання технологічних операцій; 

•         переважно нетоварний характер сектора селянських та особистих підсобних господарств 
населення, питома вага яких у виробництві сільськогосподарської продукції наблизилася 
до 40%, а в перспективі буде збільшуватися. 

 Тепер слід навести прогнозні оцінки розвитку сільського господарства України (табл. 9.1.5).  
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Вони враховують тенденцію до скорочення громадського та розширення приватного секторів 
економіки в АПК. Завершальним етапом цього процесу очікується формування системи 
спеціалізованих господарств товарного землеробства та тваринництва на засадах приватної 
власності на землю і майно. Створення приватних (приватно-арендних) підприємств, селянських 
(фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів та 
інших суб’єктів господарювання, заснованих на приватній власності. 

Альтернативним варіантом буде функціонування великих та багатогалузевих господарств, 
більшість з яких працюють недостатньо ефективно стосовно суспільних вимог. 

Прогнозування розвитку сільського господарства здійснюється з урахуванням: 

•         приватної власності на землю і майно; 
•         запровадження рентних відносин для вирішення регіональних проблем розміщення і 

розвитку сільськогосподарського виробництва; 
•         цілеспрямованої роботи щодо регулювання цін, стандартизації форм господарювання з 

урахуванням суспільно необхідного рівня ефективності виробництва; 
•         спеціалізації товарного землеробства і тваринництва, секторного розвитку городництва, 

садівництва, виноградарства, молочного і м’ясного скотарства і птахівництва – все це з 
визначенням стандартів покриття авансованого капіталу, оплати найманої праці та 
земельної ренти у ринковій ціні попиту; 

•         розвитку ринку кормових ресурсів на підприємствах товарного землеробства і переробної 
промисловості, зокрема з супутніх продуктів переробки сільськогосподарської сировини; 
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•         прискорення процесу галузевого і територіального розподілу праці з урахуванням 
розвитку продуктивних сил, стану природного середовища, інших об’єктивних чинників 
формування ринку; 

•         активізації агробізнесу на засадах інтеграції виробництва, зберігання і організації оптової 
торгівлі сільгосппродукцією для вирішення спільних ключових питань економіки, зокрема 
транспортних; 

•         суттєвого збільшення авансованого капіталу на одиницю площі при більш раціональних 
розмірах землекористування та концентрації виробництва. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


