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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна вступила в нову еру економічного

розвитку, особливістю якої є реалізація по�
літики виходу вітчизняних товаровиробників
на зовнішні ринки, входження до європейських
і світових інституцій. Побудова адекватної
європейським вимогам і реалізація задекларо�
ваної урядом моделі економіки набуває прак�
тичного змісту. Україна з її великим ресурсним
потенціалом спроможна стати гідним економ�
ічним гравцем на ринках товарів і послуг.
Сільське господарство як особлива галузь не
може залишатись осторонь цього процесу,
адже має великі нереалізовані можливості та є
складовою процесу входження України до
європейської і світової спільноти.

Першим кроком цього процесу стало набут�
тя членства у Світовій організації торгівлі
(СОТ). Реалізація програми членства України
в СОТ потребує створення відповідного сере�
довища для розвитку аграрного підприємниц�
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тва. Необхідно сформувати законодавчі й еко�
номічні умови, які сприятимуть технічній пере�
озброєності виробництва; підвищенню якості
виробленої продукції, її конкурентоспромож�
ності; підвищенню доходів працівників; вихо�
ду галузі на показники стійкого економічного
зростання; формуванню потужного потенціа�
лу суб'єктів господарювання (кадрово�управ�
лінського, техніко�технологічного, фінансово�
го).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розроблення теоретико�методологічних,
науково�практичних і організаційно�госпо�
дарських проблем формування й розвитку ме�
ханізмів стимулювання агропромислового ви�
робництва, діяльності суб'єктів ринкового об�
міну в економіці загалом, здійснено значною
когортою вчених, серед них: А. Сміт, С. Ізмал�
ков, В. Геєць, І. Михасюк, О. Ковтун, П. Саб�
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лук, В. Рябоконь, В. Месель�Веселяк, Ю. Лупен�
ко, М. Малік, С. Кваша, Г. Калетнік, С. Коз�
ловський, М. Кропивко, О. Бородіна, О. Мо�
гильний, С. Мочерний, В. Андрійчук, А. Варта�
нов, Б. Коласс, М. Гладій, О. Гудзь, Ю. Лузан,
П. Стецюк, М. Демяненко, М. Федоров, В. Зі�
новчук, О. Скидан та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні су�

часних економічних заходів стимулювання роз�
витку агропромислового виробництва в Україні
та методів їх ефективного впровадження.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що членство в СОТ передбачає рівні

умови для вітчизняного й іноземного бізнесу в
Україні (аграрний сектор не є винятком); зни�
ження митних зборів на імпортовану продук�
цію сільського господарства; однакові прави�
ла гри на ринку сільськогосподарської про�
дукції (для вітчизняних і іноземних товарови�
робників); зміни на ринку праці в напрямі підви�
щення вартості робочої сили, яку споживають
аграрні товаровиробники через ріст оплати
праці в структурі витрат виробництва та пере�
підготовку вітчизняних фахівців.

На доходах сільського населення, зайнято�
го у сільськогосподарському виробництві, слід
зосередити особливу увагу, адже від них зале�
жить рівень споживання, активізація піднесен�
ня економіки й адаптація до європейських цін.
Зі вступом до СОТ вітчизняні ринки стали від�
критими для іноземної продукції.

Доходи населення як стимул збільшення
внутрішнього споживання є основою економі�
ки і сільського господарства також, підвищен�
ня обсягів виробництва та рівня конкуренції
між товаровиробниками за споживача. Сіль�
ськогосподарські підприємства не мають до�
статньо обігових коштів не тільки, щоб підви�
щити оплату праці, а й в повному обсязі випла�
тити законодавчо встановлений мінімум. Сере�
довище функціонування підприємницьких
структур, особливостями якого є невизна�
ченість, нестабільна цінова система, непари�
тетність відносин з іншими галузями, гальмує
залученню інвестицій, особливо у вигляді дов�
гострокових кредитів. Отже, слід мінімізувати
негативний вплив згаданих чинників.

Аграрні підприємства України не мають
досвіду роботи на зовнішніх ринках і неадап�
товані до умов жорсткої конкуренції. За відсут�
ності реальних можливостей конкурувати з
іноземними товарами з'являються передумови
для "відмирання" недієздатних в аграрній сфері

підприємств. Неефективний менеджмент у пе�
реважній частині сільськогосподарських
підприємств, відсутність достатнього капіталу,
запасу міцності для виходу на позиції конку�
рентоспроможного виробництва є застережен�
ням стосовно майбутнього аграрного підприє�
мництва країни.

Одним із шляхів поліпшення ситуації є ство�
рення в аграрному секторі об'єднань з вироб�
ництва і реалізації продукції як інтегрованих
структур. В основу таких об'єднань покладено
принцип інтеграції — поєднання дій у вигляді
узаконеної домовленості між зацікавленими
суб'єктами (інтеграція здійснюється у формі
об'єднання, пристосування, узгодження інте�
ресів діяльності), тобто поєднання у нове ціле
для досягнення нового змісту. Стимулювання
інтеграційної активності в аграрній сфері
справлятиме позитивний вплив на розвиток га�
лузі. У свою чергу інтеграція України до інсти�
тутів світової спільноти має мету створити ви�
гідний прецедент, нову форму взаємовідносин
для виходу економіки на якісно вищий рівень
розвитку (для аграрного сектору така поста�
новка проблеми є надзвичайно актуальною).
Аграрне підприємництво характеризується не�
узгодженістю інтересів виробників сільсько�
господарської продукції з переробниками й
іншими споживачами. Зацікавленість в інтег�
рації полягає у створенні умов взаємодопомо�
ги і підтримки підприємствами одне одного на
обумовлених принципах вигідних взаємин
(ціноутворення, техніко�технологічна допомо�
га), узгодженості інтересів. Інтеграція може
бути вертикальною — об'єднання сільськогос�
подарських і промислових підприємств, а та�
кож допоміжних сфер діяльності та горизон�
тальною — господарських формувань з одно�
рідною діяльністю задля концентрації вироб�
ничих можливостей (з виробництва окремих
продуктів). Такі об'єднання поступово ство�
рять підгрунтя для мінімізації негативних нас�
лідків від вступу України до СОТ й посилення
конкуренції з боку потужних і досвідчених іно�
земних гравців на ринку сільськогосподарської
продукції.

Вважаємо, що становлення й розвиток під�
приємництва на селі залежить від наявності по�
трібних ресурсів (потенціалів), а головне — які�
сних характеристик останніх. С.В. Козловський,
О.М. Бурлака пропонують [1; 2] наступну кла�
сифікацію стратегічного економічного потен�
ціалу аграрної галузі (рис. 1). Провідне місце се�
ред яких посідає саме інтелектуально�інно�
ваційний потенціал, в складі якого ми пропонує�
мо особливе виділити кадровий потенціал.
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Підприємство як система
включає в себе ряд складових,
серед яких кадри — одна з ви�
значальних. Людина в органі�
зації виступає в ранзі об'єкта і
суб'єкта управлінських дій,
тому вважається центральною
фігурою, головним фактором
забезпечення функціонування
підприємства [3; 4].

Розвиток ефективного, кон�
курентоспроможного й інно�
ваційно спрямованого аграр�
ного виробництва забезпе�
чується у певних інституцій�
них умовах і залежать від ме�
ханізмів стимулювання. Ос�
танні у формі сукупності за�
ходів, засобів та інститутів визначають конст�
рукцію ефектів, набутих у результаті госпо�
дарського обміну.

Динаміка кількості сільськогосподарських
підприємств в Україні характеризується різно�
спрямованими змінами, які є наслідком зокре�
ма й розвитку механізмів стимулювання аграр�
ного виробництва. Суб'єктно�об'єктна струк�
тура виробників сільськогосподарського про�
дукту змінює і потенціал цих структур, що та�
кож слід вважати наслідками дії відповідних
стимулів.

Незважаючи на досить високі результативні
показники розвитку сільського господарства,
держава приділяє головну увагу великому
аграрному бізнесу, а дрібний і середній прире�
чені на самовиживання. Це стосується, насам�
перед, господарств населення, а також фер�
мерських господарств, проте на внутрішньогос�
подарському рівні цих суб'єктів ефективність
формується по�різному.

У рослинництві ресурсовіддача земельних
угідь у господарствах населення на 2,4 % вища
порівняно із загальним показником по госпо�
дарствах, що пов'язано з вирощуванням у гос�
подарствах населення переважно інтенсивні�
ших і дорожчих культур: картоплі, овочів,
плодів та ягід, а в сільгосппідприємствах та

фермерських господарствах — менш інтенсив�
них зернових і технічних культур. У тварин�
ництві господарства населення використову�
ють земельні ресурси найефективніше: вартість
валової продукції тваринництва на 1 га стано�
вила 2,7 тис. грн, що у 9 разів більше, ніж у фер�
мерських господарствах і у 1,5 раза більше, ніж
у сільськогосподарських підприємствах. Це по�
яснюється тим, що у господарствах населення
на 100 га сільгоспугідь припадає 19,9 голів ве�
ликої рогатої худоби, тоді як у сільськогоспо�
дарських підприємствах і фермерських госпо�
дарствах — відповідно 4,1 та 2,5 голів. Динамі�
ка виробництва основних сільськогосподарсь�
ких культур наведено в таблиці 1.

Аналіз даних, наведених в таблиці 1, пока�
зує, що виробництво зернових та зернобобо�
вих культур в Україні у 2015 році збільшилося
порівняно із 2010 роком на 20855 тис. тонн або
на 53,1%. Аналогічні тенденції спостерігають�
ся у виробництві таких сільськогосподарських
культур, як насіння соняшнику, яке зросло на
4409 тис. тонн або на 65,1%; картоплі, вироб�
ництво якої збільшилося на 2134 тис. тонн або
на 11,4%. Але відбулося зменшення виробниц�
тва цукрових буряків з 13749 тис. тонн у 2010
році до 10331 тис. тонн у 2015 році, або на
24,9%.
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Рис. 1. Стратегічний економічний потенціал аграрної галузі

 
 

 

  2015 
 2010 . 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* +/- %
   

  46028 39271 56747 46216 63051 63859 60126 20855 53,1 

  ( ) 10068 13749 18740 18439 10789 15734 10331 -3418 -24,9 
 6364 6772 8671 8387 11051 10134 11181 4409 65,1

 19666 18705 24248 23250 22259 23693 20839 2134 11,4
 8341 8122 9833 10017 9873 9638 9214 1092 13,4
   

 1618 1747 1896 2009 2295 1999 2153 406 23,3 

Таблиця 1. Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні, тис. т
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Зазначені вище тенденції є позитивними і
свідчать про те, що в Україні є значні потенційні
можливості для нарощування виробництва всіх
видів сільськогосподарської продукції пере�
важно на інтенсивній основі.

Серед визначальних механізмів стимулю�
вання аграрного виробництва і сільськогос�
подарського підприємництва також слід ви�
ділити інфраструктурний або логістичний.
Від розбудови цього механізму залежить ви�
рішення стратегічних проблем агробізнесу,
які стосуються забезпечення високої при�
бутковості, інвестиційної привабливості, ра�
ціонального використання ресурсного по�
тенціалу, зміцнення продовольчої безпеки
нації.

Необхідність розбудови системи аграрної
логістики зумовлена загальними позитивними
тенденціями розвитку сільського господарства
в Україні. Так, в останні роки спостерігається
позитивний тренд до нарощування обсягу ви�
робництва, який, імовірно, збережеться й на
найближчу перспективу (табл. 2).

У 2012 р. зміна обсягу валової продукції
сільського господарства в усіх категоріях
господарств порівняно з 2011 роком, визна�
ченого за базовий, становило �3,9%, у 2013
році порівняно з базовим 2011 роком 9,2%, у
2014 році порівняно з базовим 2011 роком
11,5%; у 2015 році порівняно з базовим 2011
роком 6,25% що свідчить про те, що аграрна
галузь України знаходиться у стані розвитку
і говорити про погіршення основного еконо�
мічного показника її діяльності немає дос�
татніх підстав.

Тільки у у тваринництві (див. табл. 3) у
2013—2015 рр. виробництво м'яса (у забійній
вазі) в усіх категоріях господарств зменшилось
на 178,6 тис. тонн.

На сучасному етапі трансформаційних пе�
ретворень дієвість інструментів стимулювання
розвитку агропромислового комплексу Украї�
ни безпосередньо пов'язана з вирішенням сис�
темних проблем функціонування сільських те�
риторій, удосконаленням державної політики
стимулювання розвитку підприємництва, по�
жвавлення економічної ініціативи на селі. За
таких умов стратегічно важливо на державно�
му та регіональному рівнях чітко визначити
шляхи вирішення наступних проблем [5; 6]:

1. Забезпечення продовольчої безпеки дер�
жави гальмується відсутністю ефективного
моніторингу попиту та пропозиції на сільсько�
господарську продукцію. Неефективними за�
лишаються заходи щодо цінової політики, ком�
плексного забезпечення сільськогосподарсь�
кою продукцією вітчизняного виробництва
ринків областей.

2. Спостерігаються хронічні структурні дис�
баланси у функціонуванні агропромислового
комплексу України, посилені збереженням
екстенсивного характеру виробництва. Сис�
темними проблемами у цьому напрямі слід ви�
знати: низький рівень інноваційної активності
аграрних підприємств, що обумовлює високі
показники ресурсоємності, зростання витрат
виробництва, технологічну відсталість органі�
зації виробництва, зниження якості сільсько�
господарської продукції тощо; нерозвиненість
в агропромисловому виробництві частки під�

Таблиця 3. Вирощування сільськогосподарських тварин в Україні (у живій масі, т.тонн)

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 –  2278,0 2352,8 2936,7 2978,1 3149,6 3379,0 3215,2 3200,4 

    
   1090,1 868,7 653,8 640,7 671,1 674,2 576,4 602,6 

 841,8 727,2 915,5 933,9 976,2 1047,5 1017,0 1024,0 
   39,0 32,3 40,7 40,0 38,7 38,9 27,4 28,2 

 14,4 26,1 20,7 20,0 20,4 20,6 20,0 13,8 
 27,8 26,9 27,2 27,4 29,1 28,9 26,8 26,5 
 264,9 671,6 1278,8 1316,1 1414,1 1568,9 1547,6 1505,3 

Таблиця 2. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства
(у порівнянних цінах 2011 р., млрд грн.) в Україні
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2011 225,4 157,6 67,8 117,1 89,6 27,5 108,3 67,9 40,3 +/- % 
2012 216,6 145,8 70,7 110,1 80,5 29,6 106,5 65,4 41,1 -8,8 -3,9
2013 246,1 172,1 74,0 133,7 101,2 32,4 112,4 70,8 41,6 20,7 9,2 
2014 251,4 177,7 73,7 139,1 105,5 33,5 112,4 72,2 40,2 26 11,5
2015 239,5 168,4 71,0 131,9 99,58 32,3 107,5 68,8 38,7 14,1 6,25 
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приємств з вертикально�інтегрованою струк�
турою (на зразок агропромислових кластерів).
Більшість виробників сільськогосподарської
продукції регіону орієнтовані на виробництво
і реалізацію сировини (та напівфабрикатів), що
змушує їх витрачати певну частину прибутку
на посередників. Традиційно підвищення ефек�
тивності сільськогосподарського виробництва
і забезпечення високої рентабельності дося�
гається за рахунок збільшення частки підпри�
ємств завершеного циклу.

3. Застарілими є механізми управління агро�
промисловим комплексом України, у т.ч. спос�
терігається збереження залишкового принципу
фінансування галузі; недостатній рівень роз�
витку інфраструктури аграрного ринку поси�
лює актуальність питання щодо створення роз�
галуженої мережі збереження та збуту сіль�
ськогосподарської продукції за цінового кон�
тролю на регіональному рівні з боку держав�
них структур. У цьому напрямі необхідним є
розвиток різноманітних форм реалізації гото�
вої продукції та сировини сільськогосподарсь�
кого виробництва, у т.ч. оптових ринків сіль�
ськогосподарської продукції. Актуальності
також набуває державна політика щодо роз�
витку агропромислової кооперації та інших
(кооперативних) об'єднань сільськогосподар�
ських товаровиробників у сферах заготівлі,
реалізації, збуту, переробки та кредитування
виробництва сільськогосподарської продукції.
Відчутною для розвитку регіону є нестача коо�
перативів з обслуговування техніки, надання
сучасної, високоякісної техніки і обладнання
сільськогосподарського призначення в оренду
(у т.ч. лізинг); неузгодженість питань землеко�
ристування. На сьогодні в Україні все ще три�
ває процес інвентаризації земель, з їх розме�
жуванням на комунальну та державну влас�
ність.

4. Соціально�демографічні показники роз�
витку сільських територій України свідчать про
збереження стійких тенденцій старіння сіль�
ського населення, посилення трудової міграції
молоді та економічно активного населення з
села до міста, що неминуче породжує пробле�
му кадрового забезпечення агропромислового
виробництва.

Серед причин виникнення зазначених нега�
тивних явищ домінують сезонність зайнятості
сільського населення, що традиційно прита�
манна сільському господарству, поширення
безробіття; збереження низької заробітної
плати в аграрному секторі; відсутність комфор�
тних умов проживання, низький рівень розвит�
ку та застаріла інфраструктура (транспортна,

комунальна, соціальна та ін.), що знижує якість
життя на селі; накопичуються проблеми в кад�
ровому забезпеченні функціонування агропро�
мислового комплексу України. При збереженні
високих показників безробіття на селі постає
нова проблема — зростаючий попит на висо�
кокваліфіковану робочу силу, кваліфікованих
фахівців у сфері аграрного виробництва. На�
явна розгалужена система професійних зак�
ладів для підготовки фахівців аграрного комп�
лексу неспроможна задовольнити потреби га�
лузі. Матеріально�технічна база більшості на�
вчальних аграрних закладів не має можливості
для підготовки фахівців високого рівня; від�
сутній реальний зв'язок навчальних закладів із
роботодавцями [7; 8].

Серед першочергових заходів щодо підви�
щення продуктивності агропромислового ком�
плексу України та збільшення привабливості
сільських територій для проживання слід на�
звати:

1. Запровадження дієвих інструментів сти�
мулювання розвитку внутрішнього регіональ�
ного ринку, у т.ч.: розвиток інфраструктури
виробництва та збуту агропромислової про�
дукції в регіоні: будівництво оптових продо�
вольчих ринків, сучасних сховищ для зберіган�
ня продукції, проведення ярмарків на постійній
основі; посилення міжрегіональної співпраці,
у т.ч. у сфері забезпечення продовольчого рин�
ку області необхідними товарами власного (ук�
раїнського) виробництва.

2. Впровадження нових (інноваційно�оріє�
нтованих) механізмів управління агропромис�
ловим комплексом України, що передбачає за�
провадження інноваційних механізмів залучен�
ня інвестицій для розвитку агропромислового
комплексу; поширення дії механізму держав�
но�приватного партнерства у сфері розвитку
аграрного сектору та агропромислового вироб�
ництва України; задіяння потенціалу соціаль�
ного партнерства влади регіону і бізнесу як сти�
мулу для розвитку його агропромислового
комплексу та розвитку сільських територій;
розвиток і запровадження державної системи
страхування в галузі сільськогосподарського
виробництва, впровадження програм держав�
ної фінансової підтримки аграрної галузі. Ін�
ституційно�правове забезпечення інструменту
державної системи страхування в аграрній
сфері вже існує; активізацію роботи щодо роз�
робки та впровадження енергозберігаючих тех�
нологій, розвиток альтернативної енергетики
у сфері аграрного виробництва й агропромис�
лового комплексу. Зокрема йдеться про впро�
вадження технологій переробки органічних
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відходів сільськогосподарського виробництва,
виробництво біогазу. Особливість застосуван�
ня таких технологій полягає у можливості зни�
ження собівартості сільськогосподарського
виробництва (у т.ч. за рахунок податкових
пільг, а саме — шляхом скорочення до 50 %
податку на прибуток, одержаного від впровад�
ження проектів, пов'язаних з енергоефектив�
ністю); запровадження механізмів диверсифі�
кації сільськогосподарського виробництва в
регіоні, у т.ч. шляхом стимулювання розвитку
тваринництва; активне запровадження на ре�
гіональному рівні реалізації національних про�
ектів (у т.ч. "Рідне село", "Відроджене скотар�
ство", "Зелені ринки", "Зерно України") у по�
єднанні із стимулюванням розвитку сільсько�
господарської кооперації, запровадженням
механізмів державно�приватного партнерства,
підвищенням соціальної відповідальності бізне�
су тощо.

3. Створення на регіональному рівні спри�
ятливих умов для розвитку фермерства, стиму�
лювання підприємницької ініціативи, ведення
малого підприємництва (малого бізнесу) та са�
мозайнятості на селі, що дозволить вирішити
проблему зайнятості в сільській місцевості.

Стимулювання розвитку агропромислово�
го комплексу має великі перспективи. Активі�
зація діяльності у цій сфері дасть можливість
забезпечити диверсифікацію економічного
комплексу регіону та сприятиме вирішенню
ключових завдань структурної модернізації
регіональних комплексів промислових регіонів.
Зокрема, розвиток агропромислового комп�
лексу дасть змогу підвищити рівень продоволь�
чої безпеки регіону (та країни в цілому), а та�
кож створити гарантований попит на продук�
цію вітчизняного машинобудування (щодо ви�
робництва техніки сільськогосподарського
призначення), що, у свою чергу, сприятиме
структурній перебудові важкої промисловості
України на інноваційних засадах.

Серед першочергових завдань щодо стиму�
лювання розвитку агропромислового комплек�
су України слід назвати такі:

1. Заходи щодо удосконалення механізмів
державного управління галуззю:

— модернізувати комплексні регіональні
програми розвитку сільських територій. За�
кріпити статус сільських територій з визначен�
ням територіальних особливостей і наявних ре�
сурсних можливостей для виробництва окре�
мих видів сільськогосподарської продукції;

— посилювати практику соціального парт�
нерства з аграрним бізнесом на рівні регіону
для залучення позабюджетних коштів у реалі�

зацію програм розвитку культурно�освітніх
послуг, розбудови інженерних мереж енерго�
і газопостачання, транспортних та інформа�
ційних комунікацій у сільській місцевості тощо;

— передбачити підготовку бази інвестицій�
них проектів для залучення нових технологій
виробництва з метою підвищення продуктив�
ності, передусім фермерських господарств ре�
гіону;

— спростити доступ до програм державної
підтримки аграріїв через спрощення процеду�
ри укладання форвардних контрактів, враху�
вання цінової політики на ринку зерна;

— стимулювати збільшення збуту сільгос�
ппродукції за рахунок розробки регіональних
систем надання пільг для тих видів сільськогос�
подарської продукції, які мають значний спо�
живчий попит у регіоні з урахуванням можли�
востей стимулювання експорту продукції за
його межі;

— залучати рекламно�інформаційні інстру�
менти просування сільськогосподарської про�
дукції регіону на внутрішніх і зовнішніх рин�
ках збуту.

2. Заходи щодо модернізації технічного та
технологічного забезпечення галузі, у т.ч.:

— передбачити в програмах соціально�еко�
номічного розвитку областей фінансування
заходів, спрямованих на створення мережі
сервісних центрів, машинно�технологічних
станцій, пунктів прокату сільськогосподарсь�
кої техніки в регіоні як за рахунок місцевих
бюджетів, так і залучення додаткових інвес�
тицій;

— реалізувати стимулюючі заходи для фер�
мерських господарств, які впроваджують еко�
логічно чисті технології виробництва аграрної
продукції, проводять модернізацію існуючих
зрошувальних та осушувальних систем;

— ініціювати співпрацю на регіональному
рівні виробників сільськогосподарської про�
дукції, представників науково�дослідних уста�
нов, машинобудівного комплексу для визначен�
ня можливостей удосконалення систем меліо�
рації з впровадженням водо� і енергозберіга�
ючих технологій.

3. Заходи щодо активізації зайнятості на
селі передбачають:

— організувати моніторинг стану реалізації
положень щодо залучення молоді та фахівців
у аграрний сектор регіону, передбачених Зако�
ном України "Про зайнятість населення";

— оновити освітні програми на базі вищих
навчальних закладів і наукових установ із ви�
користанням сучасної системи підготовки і пе�
репідготовки кадрів;
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— запровадити з метою підвищення рівня
фахової підготовки спеціалістів аграрного сек�
тору у навчальному процесі обов'язкове про�
ходження стажування в агропідприємствах, де
впроваджено сучасні технології виробництва
сільгосппродукції;

— підвищувати рівень трудової зайнятості
молоді на селі через співпрацю центрів зайня�
тості та роботодавців із райдержадміністра�
ціями, сільськими та селищними радами щодо
сприяння створенню нових робочих місць, у т.
ч. робочих місць із тимчасовою зайнятістю
(оплачувані громадські роботи).

ВИСНОВОК
Сучасний стан розвитку агропромислового

виробництва у контексті визнання його об'єк�
том стимулювання характеризується особли�
вими статусними ознаками господарського об�
міну. Тенденції сучасного розвитку агропро�
мислового виробництва в Україні пов'язані з
недосконалістю економічного механізму вико�
ристання природно�ресурсного потенціалу. Це
призводить до деградації природних ресурсів,
зменшує можливість забезпечення виробниц�
тва сировиною, ускладнює технологічні цикли,
погіршує загальний стан біогеоценозів. Світо�
вий досвід переконує, що сучасний розвиток
аграрної економіки, незалежно від соціально�
економічної орієнтації країн і способу вироб�
ництва, стає дедалі більш екологічно орієнто�
ваним, потребує збереження та відтворення
природного ресурсного потенціалу агропро�
мислового виробництва. Подібний стан речей
визначає нові цільові пріоритети механізмів
стимулювання, формуючи поряд із економіч�
ним та соціальним екологічний напрям резуль�
тативності агропромислового виробництва.
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