
Забезпечення продовольчої безпеки України є проблемою, яка 

щороку набирає все більшої актуальності. Диспропорції у виробництві 

сільськогосподарської продукції, низька її рентабельність, концентрація 

виробництва в господарствах населення, відсутність повноцінної та 

доступної ринкової інфраструктури агропромисловості, критично низький 

рівень технічного забезпечення сільського господарства, невідповідність 

рівнів виробництва та споживання продуктів харчування в окремих регіонах, 

зростання обсягів імпорту сільськогосподарської та харчової продукції, а 

також такі глобальні проблеми, як зростання чисельності населення світу та 

несприятливі кліматичні зміни, вказують на необхідність підтримки розвитку 

сільського господарства, здійснення його структурної оптимізації, 

підвищення ефективності та збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

На сьогодні Україні вдається балансувати на межі забезпечення 

населення продуктами харчування, незважаючи на неефективне 

сільськогосподарське виробництво та відсутність фактичної державної його 

підтримки, але такий стан не буде тривати постійно, а тому потрібними є 

рішучі дії з боку державних органів влади. Необхідною є комплексна оцінка 

стану сільського господарства України, визначення пріоритетних напрямів 

розвитку, визначення ключових секторів сільського господарства для 

конкретних регіонів України, знаходження джерел інвестування, 

забезпечення інформаційної підтримки та розвитку служб дорадництва в 

сфері АПК, стимулювання сільського населення до розвитку ефективніших 

форм господарювання та виробництва продукції. 

<…> Проведений аналіз показав, що, незважаючи на певні позитивні 

тенденції у забезпеченні продовольчої безпеки України, існують гострі 

питання розвитку вітчизняного сільського господарства. При відсутності 

дієвих заходів зі структурної перебудови сільського господарства, 

перейняття успішного зарубіжного досвіду управління сільськими 

територіями, активізації сільського населення до пошуку інноваційних 

підходів до здійснення сільського господарства та підвищення його 

ефективності неможливим буде втримання існуючих позицій навіть у 

середньостроковій перспективі. Якщо існуюча ситуація не буде кардинально 

змінена, уже через декілька років втрати від скорочення обсягів виробництва 

продукції сільського господарства будуть відчутними, а необхідність 

збільшення імпорту продуктів харчування за зростаючими світовими цінами 

викличуть додаткові труднощі як із забезпеченням продовольчої безпеки, так 

і станом платіжного балансу країни. 

Відтак з метою розвитку вітчизняного сільського господарства 



необхідними є: 

• підтримка створення нових та сприяння оптимізації діяльності 

існуючих сільськогосподарських підприємств шляхом залучення сучасних 

технологій виробництва, що забезпечували б зростання їх економічної 

ефективності та конкурентоспроможності продукції; 

• підтримка особистих сільських господарств населення та 

вдосконалення їх взаємодії з іншими суб’єктами агропромислового ринку з 

метою збільшення частки їх доходів та оптимізації структури виробництва; 

• формування та інформаційне забезпечення діяльності регіональних 

ринків сільськогосподарської продукції з метою спрощення доступу 

індивідуальних сільськогосподарських виробників до переробних 

підприємств; 

• активізація виробництва продукції тваринництва з одночасним 

врегулюванням проблеми кормів, ціни на які спричиняють нерентабельність 

здійснення цього виду діяльності в Україні та постійне скорочення 

виробництва м’яса та м’ясопродуктів; 

• створення пільгових умов для закупівлі сільськогосподарської техніки 

підприємствами та господарствами населення; 

• сприяння розвитку переробного виробництва на сільських територіях з 

метою створення додаткових робочих місць; 

• наближення нормативів стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування європейським з 

метою активізації виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки збуту; 

• забезпечення інформаційної підтримки сфери сільського господарства з 

поширенням сучасного досвіду виробництва та управління 

агропромисловими підприємствами (Крупін В., Пушак Я. Аспекти 

формування продовольчої безпеки України // Економічні інновації. Випуск 

47: Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки. 

Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України, 2012. – C. 70, 78–79). 

 


