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Сьогодні виникають нові умови й концепції розвитку сільського 

господарства, що є наслідком змін у міжнародному поділі праці й формуванні 

світової системи сільського господарства та світового ринку 

сільськогосподарської продукції, прискорення науково-технічного прогресу, 

що дозволяє створювати нові чинники, такі як підприємництво, глобалізація, 

еластичність діяльності, наростання нової тенденції переходу до 

індивідуальних і персональних інтересів, перехід від окремих джерел доходів 

до цілої групи, що пов’язано зі зміною традиційних та економічних цілей 

господарств і сім’ї, вхід сільського господарства в етап надвиробництва й 

проблем, що із цього виникають.  
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РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 

 

Протягом останніх п’яти років аграрний сектор економіки України 

підтримує тенденцію до зростання. Частка у валовій доданій вартості країни 

становить 13%, при використанні основних засобів вартістю понад 100 млрд. 

грн. Галузь є одною з основних бюджетоутворюючих сфер економіки та займає 

друге місце у товарній структурі експорту (близько 40%). Також АПК − 

основне джерело надходження валюти в Україну та ключовий фактор у 

підтриманні торговельного балансу. 

Потенціал аграрної галузі в Україні величезний. На даний час в 

сільському господарстві працюють майже 45000 підприємств, з яких близько 

2500 - великих і середніх. Та поки рослинництво нарощує обсяги, вітчизняне 

м’ясо-молочне виробництво знаходиться у періоді стагнації[1]. 

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

Запорізької області підбито підсумки щорічної комплексної оцінки (рейтингу) 

результатів соціально-економічного розвитку міст і районів області. Згідно з 

оцінкою результатів діяльності за напрямом «розвиток сільського 

господарства» трійку лідерів очолили: Великобілозерський, Запорізький і 

Кам’янсько-Дніпровський райони; останнє місце посів Бердянський район. 
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Виробництво валової продукції сільського господарства області за 2018 

рік склало 8221,3 млн.грн., що менш рівня попереднього року на 14,4 %. По 

сільськогосподарських підприємствах цей показник зменшився на 16,2 %, по 

господарствах населення на 12,1 %. Валова продукція рослинництва 

зменшилась на 17,0 %, тваринництва – на 3,9 %. 

Виробництво продукції тваринництва по сільгосппідприємствах у 

розрахунку на 100 га сільгоспугідь по області у звітному періоді склало 44,18 ц 

умовних м’ясоодиниць (у 2017 році – 44,99 ц умовних м’ясоодиниць). 

Визначено суттєве коливання цього показника по районах області: Оріхівський 

район – 146,24 ц, Якимівський – 2,43 ц (співвідношення між максимальним та 

мінімальним значеннями склало 60 разів). 

Найбільша чисельність поголів’я худоби і птиці на 100 га сільгоспугідь 

налічується в Токмацькому районі (33,01 ум. од.), найменша – у Бердянському 

районі (1,64 ум.од.). Чисельність поголів’я корів у розрахунку на 100 га 

сільгоспугідь коливається від 0,03 гол. (Вільнянський, Михайлівський райони) 

до 2,63 гол. (Кам’янсько-Дніпровський район). У сільгосппідприємствах 

Пологівського, Приазовського та Якимівського районів поголів’я корів 

відсутнє. У розрахунку на 100 га сільгоспугідь загальна чисельність поголів’я 

худоби і птиці по сільгосппідприємствах у середньому по області складає 10,87 

умовних одиниць (у 2017 році – 10,69 ц умовних одиниць), поголів’я корів – 0,7 

голів (на рівні попереднього року). 

Валовий збір зернових та зернобобових культур у 2018 році по 

сільськогосподарських підприємствах склав 2233,1 тис.тонн у заліковій вазі, що 

менш рівня попереднього року на 22,4 %. Врожай зернових та зернобобових 

культур значно зменшився у Більмацькому (на 53,5 %), Розівському (на 49,6 %) 

та Бердянському (на 48,2 %) районах. Перевищено урожай 2017 року зернових 

та зернобобових культур лише у Великобілозерському (на 6,6 %), Кам’янсько-

Дніпровському (на 2,7 %), Вільнянському (на 2,3 %) та Якимівському (на 2,0 %) 

районах. Середня урожайність зернових та зернобобових культур в 

сільськогосподарських підприємствах склала 24,7 ц/га (у 2017 році – 32,5 ц/га) 

та коливається серед районів від 42,7 ц/га (Великобілозерський район) до 17,0 

ц/га (Бердянський район). 

Валовий збір соняшнику в 2018 році у сільськогосподарських 

підприємствах склав 720,2 тис.тонн у заліковій вазі (у 2017 році – 711,2 тис. 

тонн). Суттєве зниження виробництва соняшнику відбулося у Пологівському 

(на 37,0 %), Приморському (на 34,1 %), Василівському (на 33,7 %) та 

Кам’янсько-Дніпровському (на 33,5 %) районах. Перевищення обсягів 

виробництва 2017 року досягнуто лише у Запорізькому (на 11,1 %) та 

Новомиколаївському (на 1,4 %) районах. Урожайність соняшнику у 2018 році в 

сільськогосподарських підприємствах складала 14,1 ц/га (у 2017 році – 17,0 

ц/га) та варіюється серед районів від 21,0 ц/га (Запорізький район) до 10,4 ц/га 

(Бердянський та Приморський райони). [2] 

Обсяг реалізованої продукції підприємствами Запорізької області за 

видами економічної діяльності збільшився з 138093,42 млн.грн. в 2014 році до 

322514,31 млн.грн. в 2018 році. На продукцію реалізовану великими 
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підприємствами припадало понад 53 % обсягу реалізованої продукції. Водночас 

обсяг реалізованої продукції підприємствами сільського, лісового та рибного 

господарства Запорізької області за період дослідження збільшився з 7270,61 

млн.грн. до 15902,46 млн.грн., з якої понад 53 % реалізується малими 

підприємствами області. 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств сільського, лісового 

та рибного господарства Запорізької області складав в 2018 році 2273,817 

млн.грн., що менш рівня попереднього року на 1834 млн.грн..(рис. 1). 

 

Рис 1. Динаміка фінансового результату по підприємствах сільського, лісового 

та рибного господарства Запорізької області. 

 

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності підприємств Запорізької області 

за видами економічної діяльності, % 

Підприємства діяльність яких була прибутковою за цей рік складають в 

області 83,9 %, при цьому серед середніх підприємств доля прибуткових 

підприємств складає - 77,7 %, серед малих - 84,1 % (з них 84,4 % 

мікропідприємства). Але, доля прибуткових підприємств в 2018 році 

скоротилася на 7 пунктів. Найвищий фінансовий результат був отриманий цією 

групою підприємств в 2015 році - 4783,59 млн.грн. 

Рентабельність агропідприємств залишається однією з найвищих серед 

усіх видів економічної діяльності. Рівень рентабельності операційної діяльності 
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підприємств сільського, лісового і рибного господарства в 2018 році склав 17,8 

%. Цей показник - найнижчий з 2014 року і на 14,8 пунктів менше, ніж у 2017 

році (32,6 %). 

Проаналізувавши сучасний стан аграрного сектору економіки Запорізької 

області, можна виділити як позитивні так і негативні чинники, що впливають на 

нього. Ресурсний потенціал має значні можливості для подальшого активного 

розвитку галузі, та державою мають бути прийняті реальні заходи, для 

створення сприятливих умов існування всіх галузей АПК. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 

 

Україна – це аграрна країна. Тому на нашу думку, в умовах розвитку 

світового ринку, розвиток економіки України можливий тільки завдяки 

інтеграції агробізнесу.  

Україна має величезний потенціал та природні переваги в агробізнесі 

порівняно з іншими країнами. Адже має найбільший запас чорнозему, а саме 

займає 27,8 млн гектарів країни. Це являє собою десяту частину світового 

запасу чорнозему. В 2018 році зовнішньоторговий оборот агрокомплексу склав 

19,2 млрд доларів. Але незважаючи на такі факти агропромислове виробництво 

сьогодні не може на рівні конкурувати з іноземними країнами.  

Розглянемо погляди різних авторів щодо інтеграції агропромислового 

комплексу України. Наприклад, Дергалюк М. О. [1, с. 34], вважає «Особливо 

гостро відчувається брак інновацій як у сільському господарстві, так і в 
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