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На сучасному етапі розвитку агропромисловий сектор України є 

однією з найважливіших ланок економічних систем більшості країн 

світу з ринковою економікою. Він розвивається  в умовах високої 

енергетичної забезпеченості, застосування широкого спектра 

агротехнічних прийомів, екологізації на основі використання сучасних 

енерго- та природозберігаючих технологій, методів і способів 

меліорації та хімізації [1-3]. 

Агропромисловий комплекс України — сукупність галузей 

національної економіки, що охоплює сільське та рибне господарство, 

харчову промисловість і перероблення сільськогосподарської 

продукції, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення [4]. 

Сільське господарство — це одна з провідних галузей економіки 

України, яка має значні природні конкурентні переваги. Значному 

розвитку сільського господарства ми зобов'язані, передусім, багатому 

природному ресурсу: сприятливому ґрунту. Більшість країн світу не 

володіють і десятою частиною того, що є у нас. Сукупна площа 

українських чорноземів дорівнює площі Великобританії [5]. Сільське 

господарство як галузь має ряд особливостей, які у значній мірі 

визначають результати діяльності аграрних підприємств. Серед них:  

— засобами виробництва тут є живі організми  

— рослини і тварини, які розвиваються відповідно до біологічних 

законів. Тому в сільському господарстві дія економічних законів тісно 

переплітається з дією законів природи; 

— основним засобом виробництва є земля вона безпосередньо 

пов'язана з процесом праці та виробництвом продукції. Її якісні та 

кількісні характеристики мають прямий вплив на результат діяльності 

суб'єкта господарювання;  

— природні умови мають значний вплив на діяльність 

сільськогосподарських підприємств і в результаті потрібно володіти 

знач# ним обсягом інформації для зменшення ризиків та 

невизначеності у процесі виробництва продукції;  

— для виробництва сільськогосподарської продукції 

використовують територіальні ресурси, що в свою чергу, потребує 
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великої кількості перевезень техніки, матеріалів (насіння, паливо, 

добрива) і продукції (картопля, буряки, зерно);  

— "Продукція заради нової продукції" — у сільському 

господарстві отримані результати праці мають місце для створення 

нових засобів виробництва;  

— існує часова затримка між робочим пер# іодом та періодом 

виробництва, останній може бути виконаним лише за умови 

відповідного впливу природних факторів та безпосередньої участі 

людей (оранка, догляд, збирання врожаю);  

— як результат вищенаписаного, виникає сезонність виробництва, 

що передбачає зміни в організації праці, ефективного використання 

трудових ресурсів;  

— важливою складовою виробництва в аграрних підприємствах є 

водні ресурси, її відсутність у необхідній кількості в певних регіонах 

призводить до впливу на вартість продукції;  

— транспортування засобів праці потребує значних енергетичних 

та грошових витрат [6,7]. 

Виробнича база агропромислової сфери спирається на 

розгалужену інфраструктурну мережу та систему науково-дослідного 

забезпечення її розвитку. 

Шляхи розвитку агропромислового сектору України 

передбачають збалансовані та взаємозв’язані структурні перебудови 

усіх його галузей, максимальне впровадження у виробництво 

найважливіших досягнень науково-технічного прогресу, світового 

досвіду, найбільш прогресивних форм економіки і організації 

виробництва на основі першочергового розв’язання  актуальних 

проблем: перерозподіл землі та майна, включаючи поглиблення 

відносин власності на землю та запровадження механізмів реалізації 

права на власність; приватизація переробних підприємств; 

реструктуризація підприємств та форм господарювання; розвиток 

кооперації; впровадження ринкових методів господарювання – 

менеджменту та маркетингу; державне регулювання аграрної 

економіки шляхом ефективнішого використання цінових важелів, 

фінансово-кредитної і податкової систем; розвиток ринків сіль-

ськогосподарської продукції, матеріально-технічних ресурсів та 

послуг; інтенсифікація і диверсифікація зовнішньоекономічної 

діяльності тощо. 

Агропромисловий комплекс створює близько 12,1% валової 

доданої вартості держави й є одним з основних бюджетоформуючих 

секторів національної економіки. Питання розробки комплексної 

системи раціональних заходів щодо ефективного здійснення 

сільськогосподарської діяльності може бути вирішеним завдяки 

стратегічному маркетингу.  
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Достатньо проаналізувати ринок сільського господарства та 

відповідно до результатів надати маркетингову програму, у якій будуть 

зазначенні місія, цілі, завдання, а також інструменти маркетингу, що 

використовуватимуться для їх реалізації. 

Пріоритетність розвитку агропромислового сектору України і 

його провідних галузей дає можливість забезпечити населення продо-

вольчими товарами, промисловість – сировиною, а зовнішню торгівлю 

– експортними товарами. Окрім стабільного забезпечення населення 

країни якісним, безпечним, доступним продовольством, аграрний 

сектор України безперечно спроможний на вагомий внесок у 

забезпечення світової продовольчої безпеки.  

Подальше входження до світового економічного простору, 

посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають 

адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно – 

подальшого удосконалення аграрної політики. Український аграрний 

сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби 

внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може стати 

локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної 

інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого – зростання 

доходів, задіяного в аграрній економіці сільського населення, що 

складає понад третину всього населення країни, дати 

мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної 

економіки.  

Відчутні результати з диверсифікації аграрного експорту: Україна 

стрімко відкриває для сільськогосподарських товаровиробників нові 

міжнародні ринки. Парафовано Угоду про вільну торгівлю з Канадою, 

Єгиптом, Ізраїлем. Китай у 2015 році був одним із найбільших 

імпортерів української аграрної та продовольчої продукції. За 10 

місяців 2015 року експортували до КНР продукції на 1,1 млрд дол. 

США, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього 

року. Україна постійно розширює географію експорту аграрної 

продукції, нарощуючи темпи та обсяги поставок на зовнішні ринки. В 

останні роки вона вийшла на ринки Японії, Тайваню, Швейцарії, 

Об'єднаних Арабських Еміратів та Південно Африканської Республіки. 

Також підвищується експорт аграрної продукції до країн ЄС.  

Аграрний комплекс України залишається одним із ключових 

наповнювачів бюджету. Як результат, сільське господарство 

залишається однією із основних експортних галузей України. В Україні 

спостерігається позитивна динаміка зовнішньої торгівлі, особливо в 

частині експорту.  

Високий рівень аграрного виробництва відкриває можливості 

перед вітчизняним виробником для того, щоб нарощувати експорт 

сільськогосподарської продукції. На сьогодні експортується 98% 

насіння ріпаку, 90% соняшникової олії, понад 50% кукурудзи та сої. В 
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останні роки Україна вийшла на передові позиції по експорту у світі, 

це стосується соняшникової олії (1 місце) та зерна: кукурудзи (3 місце), 

ячменю (4 місце) та пшениці (6 місце) [7]. 

Ринок сільського господарства України є пріоритетним у розвитку 

економіки, становить найбільшу частку в експорті країни, а також має 

найбільший приріст порівняно з іншими галузями. Для вдосконалення 

діяльності ринку та створення потужного агропромислового 

комплексу, який продукує готову експортовану продукцію слід 

провести низку заходів у законодавстві України, підтримувати 

розвиток малих та середніх сільськогосподарських підприємств, 

використовувати програмний метод в аграрній політиці, здійснювати 

впровадження іноземного досвіду розбудови іннова ційного ринку 

сільського господарства, раціонально використовувати земельні 

ресурси. Перелічені вище кроки забезпечать формування 

конкурентоспроможної сільськогосподарської галузі України. 
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