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Мета. Метою статті є визначення поточного стану ефективності аграрного бізнесу в Україні та його оцінка з
позицій змісту та імперативів концепції сталого розвитку, яка набуває виключної пріоритетності у світовій практиці
розвитку сільського господарства та сільських територій.

Методика дослідження: При написанні статті було використано сукупність загальнонаукових та специфічних
методів економічних досліджень, зокрема, методи теоретичних узагальнень: аналіз, абстрактно-логічний метод (при
обгрунтуванні архітектури сталого розвитку вітчизняного агробізнесу), економіко-статистичні методи (при оцінці
сучасного стану ефективності агробізнесу); методи порівняння та наукового синтезу (при обгрунтуванні системати-
зації стратегічних напрямів розвитку сільського господарства і сільських територій); методи графічного відобра-
ження одержаних результатів досліджень.

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень визначено, що імперативи сталого розвитку сьо-
годні постають виключним пріоритетом спільної аграрної політики країн ЄС та інших провідних країн світу. Відпо-
відальна соціальна, екологічна та економічна поведінка бізнес суб'єктів необхідна не тільки з позицій розв'язання
глобальних і національних завдань розвитку, алей й має значний вплив на результативність господарської діяль-
ності. Проведений аналіз рівня ефективності аграрного сектору показав, що агробізнес сьогодні постає одним з
найбільш рентабельних видів діяльності вітчизняної економки. Разом з тим, з позицій ключових індикаторів сталого
розвитку сільське господарство України має значні проблеми, зокрема, у сфері екологічної та соціальної складових.
На основі систематизації науково-практичної літератури було визначено ключові стратегічні орієнтири розвитку
аграрного сектора і сільськи територій України, які корелюють із імперативами концепції сталого розвитку. Про-
аналізовано окремі аспекти САП країн ЄС, зокрема, у частині реалізації курсу "Green Deal", які постають корисни-
ми для визначення стратегічних напрямів сталого розвитку вітчизняного аграрного бізнесу.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у окресленні основних елементів архітектури сталого роз-
витку вітчизняного агробізнесу з урахування світових та національних пріоритетів і стратегічних завдань розвитку
аграрного сектору та сільських територій.

Практична значущість результатів дослідження. Виявлені в результаті проведених досліджень тенденції, пріо-
ритети і ціннісні орієнтири є визначальними для подальшого вирішення завдання підвищення ефективності вітчизня-
ного аграрного бізнесу та досягнення цілей сталого розвитку сільського господарства і сільських територій у кон-
тексті провідної світової практики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство — базовий сектор

економіки України, рівень розвитку та ефек-
тивність якого сьогодні визначають стратегічні
пріоритети зовнішньоекономічної торгівлі Ук-
раїни, можливості формування бюджету краї-
ни, забезпечення продовольчої безпеки нації та
сировинний базис розвитку технологічно по-
в'язаних видів економічної діяльності. Аграр-
ний сектор в економіці України постає базисом
економічного розвитку, формує стратегічні
передумови залучення інвестицій, зміцнення
рівня конкурентоспроможності національної
економіки та покращення рівня добробуту на-
селення країни. Вирішення цих завдань немож-
ливе без забезпечення ефективного розвитку
агробізнесу, розв'язання проблем підвищення
рівня якості життя сільського населення та
продовольчого забезпечення теперішніх і май-
бутніх поколінь, зокрема, у контексті активної
інтеграції у єдиний соціально-економічний
простір системи європейських пріоритетів роз-
витку, зміни системи національних парадигм,
цінностей і прагнень, які формують уявлення
про критерії та індикатори ефективності
сільськогосподарського виробництва.

Goal. The aim of the article is to determine the current state of efficiency of agrarian business in Ukraine and its
assessment from the standpoint of the content and imperatives of the concept of sustainable development, which acquires
exclusive priority in world practice of agricultural development and rural areas.

Research methodology: A set of general and specific methods of economic research have been used when writing the
article, in particular, methods of theoretical generalizations: analysis, abstract-logical method (in substantiating the
architecture of sustainable development of domestic agribusiness), economic and statistical methods (assessing the current
state of agribusiness efficiency); methods of comparison and scientific synthesis (in substantiation of systematization of
strategic directions of development of agriculture and rural territories); methods of graphical display of research results.

Results of the research. As a result of the conducted research, it is determined that the imperatives of sustainable
development today become an exclusive priority of the common agricultural policy of the EU and other leading countries
of the world. Responsible social, environmental and economic behavior of business entities is necessary not only from
the standpoint of solving global and national development challenges, but also has a significant impact on economic
performance. The analysis of the level of efficiency of the agricultural sector showed that agribusiness today is one of the
most profitable activities of the domestic economy. At the same time, from the standpoint of key indicators of sustainable
development, Ukraine's agriculture has significant problems in the field of environmental and social components. Based
on the systematization of scientific and practical literature, key strategic guidelines for the development of the agricultural
sector and rural areas of Ukraine were identified, which correlate with the imperatives of the concept of sustainable
development. Some aspects of the SAP of the EU countries are analyzed in the implementation of the course "Green
Deal", which are useful for determining the strategic directions of sustainable development of domestic agricultural
business.

The scientific novelty of the research results is to outline the main elements of the architecture of sustainable
development of domestic agribusiness, taking into account global and national priorities and strategic objectives of the
agricultural sector and rural areas.

Ключові слова: агробізнес, ефективність, сталий розвиток, сільське господарство, аграр-
ний сектор, сільські території, стратегічні пріоритети.

Key words: agribusiness, efficiency, sustainable development, agriculture, agricultural sector,
rural areas, strategic priorities.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи виключну важливість та пріо-
ритетність сільського господарства для націо-
нальної економіки, питання підвищення ре-
зультативності розвитку аграрного сектору
економіки України завжди посідало централь-
не місце у наукових працях видатних вітчизня-
них вчених-аграрників. Вченими досліджува-
лись напрями та механізми забезпечення ефек-
тивності сільськогосподарського виробництва
і розвитку сільських територій, визначались
стратегічні моделі і засади підвищення рівня
його конкурентоспроможності та покращення
якості життя сільського населення, опрацьову-
вались механізми державної підтримки галузі
та аналізувались результати аграрних реформ.
Все це забезпечило появу значної кількості на-
уково-прикладних розробок, які є винятково
корисними для теорії і практики підвищення ре-
зультативності розвитку аграрного сектора.
Серед вітчизняних вчених-аграрників, які зро-
били потужний внесок у розвиток наукової,
методичної і практичної площини підвищення
ефективності розвитку сільського господар-
ства, слід відмітити наступних: Амбросов В.Я.,
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Андрійчук В.Г., Гадзало Я.М., Гудзь О.Є., Дань-
ко Ю.І., Жук В.М., Зубець М.В., Красноруць-
кий О.О., Лопатинський Ю.М., Лупенко Ю.О.,
Малік М.Й., Мармуль Л.О., Месель-Веселяк В.Я.,
Пінчук А.О., Пугачов М.І., Россоха В.В., Саб-
лук П.Т., Федоров М.М., Ходаківська О.В.,
Шпикуляк О.Г., Шпичак О.М. та ін. Разом з тим,
динамічність факторів бізнес-середовища, по-
ява кардинально нових принципів і пріоритетів
агарного виробництва у світі, які сьогодні по-
стають вкрай актуальними й для України, ак-
туалізує дане питання та відносить його до
складу найважливіших завдань національної
економіки і суспільства, яким притаманні оз-
наки постійної сучасності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення поточного ста-

ну ефективності аграрного бізнесу в Україні та
його оцінка з позицій змісту та імперативів кон-
цепції сталого розвитку, яка набуває виключ-
ної пріоритетності у світовій практиці розвит-
ку сільського господарства та сільських тери-
торій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умов сучасних тенденцій і зміни парадиг-
ми управління у бік соціально-відповідального
бізнесу фінансові, зокрема, інвестиційні ринки
є досить чутливими до компаній, які здійсню-
ють корпоративне управління на засадах ста-
лого розвитку. Експерти мають однозначну
спільну думку, що стала соціальна, екологічна
та економічні поведінка бізнес суб'єктів може
значно покращити фінансові показники та ре-
зультати діяльності компаній [1, с. 141]. Імпле-
ментація цілей сталого розвитку у корпоратив-
ну стратегію компаній допомагає одержати
довгострокову цінність для власників і інвес-
торів, покращити корпоративну репутацію
фірми, забезпечити приріст фінансових показ-
ників діяльності [2, с. 96]. Починаючи з 90-х
років минулого сторіччя у економічній літера-
турі розглядається та підтверджується зв'язок
між соціально відповідальною поведінкою
бізнесу та його фінансовими результатами [3,
с. 1264]. Сьогодні концепція соціальної відпо-
відальності бізнесу розширюється, допов-
нюється засадами стратегічних програм стало-
го агроекономічного розвитку та затверд-
жується на рівні державного управління окре-
мих країн та їх об'єднань (наприклад, країни
ЄС). Визнання можливостей бізнесу, які грун-
туються на факторах, враховуючих збережен-
ня навколишнього природного середовища та

небайдужість компаній до соціальних проблем,
сього розглядається як стратегічний фактор
підвищення продуктивності і конкурентоспро-
можності бізнесу. Бізнес-ідеї, які виникають і
реалізуються на засадах сталого розвитку,
формують потенціал конкурентних переваг
компанії (нові технології, ресурси, продукти,
ринки), що підвищує можливості генерування
прибутку та покращення фінансових показ-
ників діяльності [4, с. 568].

Вітчизняні науковці сталий розвиток аграр-
ного сектору розглядають як "… як здатність
суб'єктів господарювання безперервно рухати-
ся та підтримувати раціональну пропорційність
між чинниками відтворення і необхідними тем-
пами розвитку в умовах невизначеності й
мінливості зовнішнього середовища як тепер,
так і в майбутньому, беручи до уваги при цьо-
му відповідальність щодо створення належних
соціальних умов і попередження забруднення
довкілля" [5, с. 96].

У зарубіжній теорії і практиці сталий розви-
ток визначається як здатність забезпечити та-
кий розвиток, який гарантує поточні потреби
суспільства без формування загроз спромож-
ності майбутніх поколінь задовольняти свої [2].
Концепція сталого розвитку суспільства в ціло-
му об'єднує три ключових компонента: соціаль-
на складова, екологічна та економічна.

В якості основних бонусів від імплементації
і реалізації цілей сталого розвитку у стратегіч-
ному управлінні діяльністю компаній можна
виділити наступні: 1) покращення корпоратив-
ного іміджу, що призводить до покращення
фінансових результатів діяльності; 2) підви-
щення рівня інвестиційної привабливості та
розширення фінансового і виробничого потен-
ціалу компанії; 3) максимізація прибутку за
рахунок більш якісного задоволення потреб
споживачів та формування запасу конкурен-
тоспроможності; 4) одержання нефінансових
(соціально-екологічних) вигід для широкого
кола сторін; 5) ефекти синергії від поєднання
попередніх умов і факторів.

На думку Маліка впровадження цілей ста-
лого розвитку у корпоративну політику управ-
ління компаній сприяє підвищенню фінансової
ефективності, ефективності використання ре-
сурсів, сприяє нарощуванню обсягів виробниц-
тва з високою часткою доданої вартості (за
рахунок інновацій та інвестицій) [6, с. 420].

У зарубіжних дослідженнях та практиці
реалізації програм сталого розвитку сільсько-
го господарства домінують аспекти забезпе-
чення сталих продовольчих агроекосистем,
охорони навколишнього середовища, природ-
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них та біоресурсів, запобігання змінам кліма-
ту. Підході до сільського господарства поля-
гає у пошуках такого антропогенного впливу
на природний ресурсний потенціал, який забез-
печить можливості повного відновлення ре-
сурсів для теперішніх та майбутніх поколінь. У
нерозривному взаємозв'язку екологічна та ви-
робничо-економічна складова розглядаються
із соціальним фактором, без високого рівня
знань та відповідальності якого неможливо
розв'язати завдання сталого розвитку. Поряд
із задоволенням потреб суспільства сталий роз-
виток сільського господарства та його тери-
торій приносить користь природним ресурсам
та екосередовищу.

Сьогодні у рамках спільної аграрної політи-
ки краї ЄС зміст подальшого сталого розвитку
сільського господарства і сільських територій
трактується у рамках концепції "Green Deal" —
стратегічної програми "Зеленої агроекономі-
ки". Стратегія сталого розвитку на найближчі
вісім років має забезпечити: нейтральний або
позитивний вплив на навколишнє середовище і
природні ресурси, пом'якшення наслідків
кліматичних змін, попередити подальшу втра-
ту біорізноманіття, забезпечити продовольчу
безпеку та здоров'я суспільства завдяки без-
печному та екологічно чистому харчуванню [7].

Сьогодні концепція "Green Deal" сприй-
мається як головний інструмент відповіді на
існуючі виклики і загрози, кризи та інші перма-
нентні соціально-економічні явища, що супро-
воджують розвиток економіки країн ЄС. Для
Європейських країн "Green Deal" сьогодні є
дорожньою картою перетворення кліматичних,
екологічних та соціально-економічних проблем
у можливості, за допомогою яких будуть вирі-
шені глобальні проблеми людства. Ключовими
цілями стратегічної європейської ініціативи
"Green Deal" є: 1) забезпечення продовольчої
безпеки за умов зміни клімату та втрати біорі-
зноманіття; 2) зменшення екологічних та про-
довольчих наслідків продовольчої системи ЄС;
3) підвищення рівня стійкості продовольчої
системи ЄС; 4) глобальний перехід до конкурен-
тної стабільності за принципом "від ферми до
столу" [8].

Значна увагу принципам сталого розвитку,
зокрема, у сільському господарстві, при-
діляється в КНР, економічні темпи розвитку
економіки якої сьогодні є найвищими у світі.
Урядом республіки запропоновано стратегіч-
на програма "П'ять основних концепцій розвит-
ку" національної економіки: інноваційна, ско-
ординована, зелена, відкрита та інклюзивна.
Ключове місце у програмі відводиться "стра-

тегії відродження сільських районів" на заса-
дах сталого розвитку та переходу на "зелене
господарство" [9, с. 2].

Сталий розвиток сільського господарства є
частиною загальної світової концепції стало-
го розвитку до 2030 року, яка була прийнята
на саміті ООН в 2015 р. Універсальний принцип
концепції "сталого розвитку" — забезпечення
потреб сучасного покоління без ризиків і за-
гроз для майбутніх поколінь щодо забезпечен-
ня своїх власних. Головний акцент концепції
сталого розвитку сільського господарства —
орієнтація на задоволення потреб людства (за
умов підвищення рівня якості життя населен-
ня) за умов збереження та відновлення біо- і
екосистем.

FAO визначає наступні принципи сталого
розвитку сільського господарства: підвищення
ефективності використання ресурсів; збережен-
ня, захист та покращення біоресурсів; захист
сільських територій та покращення рівня якості
життя сільського населення; підвищення
стійкості людей, громад та екосистем; відпові-
дальний та ефективний механізм управління, як
умова забезпечення сталого розвитку сільсько-
го господарства і сільських територій [10].

Стратегічним планом Європейського Союзу
САП, який починає діяти у 2023 р., передбаче-
ний значний вплив "зеленого" курсу на сталий
розвиток сільського господарства і сільських
територій. Стратегічні програми розвитку
країн-учасників ЄС мають продемонструвати
імперативи у сфері охорони довкілля та при-
хильність дії реалізації спільного курсу дій,
спрямованих на запобігання змінам клімату.
Пріоритетом фінансового забезпечення (у
розмірі до 35% спільного аграрного бюджету
країн ЄС) постануть екологічні схеми забезпе-
чення і підтримки безпечних технологій агро-
виробництва, збереження біорізноманіття тва-
ринного і рослинного світу, охорона ланд-
шафтів, підтримка клімату, розвитку біоеконо-
міки сільських регіонів [8].

Впровадження і реалізація концепції стало-
го розвитку у практиці вітчизняного агробізне-
су має супроводжуватись окресленням чітких
позицій, принципів та елементів, які формува-
тимуть єдину архітектуру сталого розвитку
агробізнесу не тільки на рівні окремих суб'єктів
господарської діяльності, але й на рівні
сільського господарства, сільських територій,
агропродовольчого сектору, як частини націо-
нальної економіки в цілому (рис. 1).

Ключове значення у складі архітектури за-
безпечення реалізації концепції сталого роз-
витку агробізнесу та сільського господарства
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становлять основні елемен-
ти (екологічна стабільність,
економічна та соціальна
складова) та система ва-
желів впровадження кон-
цепції у практичну діяль-
ність: діючі та майбутні
стратегії сталого розвитку
аграрної сфери та сільських
територій, моделі їх реалі-
зації і фінансового забезпе-
чення, механізми забезпе-
чення сталого розвитку та
ресурсний і виробничий по-
тенціал.

З системних позицій до-
сить вдало, на нашу думку,
запропонований Пінчук А.О.
механізм забезпечення ста-
лого розвитку сільського
господарства у комплімен-
тарності його основних
компонентів: суб'єкти і об-
'єкти, цілі та принципи ста-
лого розвитку, структурно-
функціональні елементи
(нормативно-правовий,
фінансово-економічний,
організаційно-інституцій-
ний, екологічний, соціаль-
ний, інформаційний механ-
ізми), методи та інструме-
нти досягнення цілей ста-
лого розвитку сільського
господарства [11, с. 18].

Аграрне виробництво є
пріоритетним для економіки
будь-якої країни та має важливе значення для
трьох головних елементів сталого розвитку: еко-
логії, економіки та суспільства. Розв'язання стра-
тегічної проблеми забезпечення продовольчої
безпеки як на національному рівні, так і в розрізі
глобального виміру за сучасних умов супровод-
жується істотними екологічними і соціально-еко-
номічними компромісами. Зокрема, необхідність
збільшення обсягів виробництва продовольства
за обмежених ресурсах призводить до появи про-
блеми зникнення біологічного різноманіття, ши-
рокого використання ГМО, втрати природних ха-
рактеристик біоресурсів, їх модифікації, більш
каталізації та прискоренню основних біологічних
процесів трансформації біологічних активів на
засадах зростання рівня інтенсивності агрови-
робництва (використання хімічних засобів, міне-
ральних добрив, препаратів, які стимулюють ріст
та фазу дозрівання біологічних активів тощо).

Коло екологічних викликів і загроз допов-
нюється низькою соціально-економічних чин-
ників, серед яких характерними є низький рі-
вень доходів і якості життя населення сільських
територій, нерозвиненість соціальної інфрас-
труктури, висока ступінь безробіття на селі та
активізація міграційних процесів, що фактич-
но призводить до руйнації окремих сільських
населених поселень.

Незважаючи на те, що за останні роки
вітчизняний аграрний сектор демонструє ста-
більне економічне зростання, проблема продо-
вольчого забезпечення населення країни зали-
шається актуальною як на національному, так
і світовому рівнях.

 Butnariu, A. & Avasilcai, S. пропонують аг-
реговану модель сукупного індикатора стало-
го розвитку за трьома групами показників (еко-
номічні, екологічні, соціальні) та з урахуванням

Підвищення конкурентоспроможності, досягнення цілей сталого 

розвитку агробізнесу, задоволення інтересів власників 

 

Перехід до концепції «зеленої» архітектури побудови сільського 
господарства та сільських територій  

 

Головна мета та очікуваний результат: конкурентоспроможне та екологічне чисте 

сільське господарство та території для майбутніх поколінь  

 

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ  
«Green Deal Agribusiness» 

Основні складові: 
     ек 

 
Екологічна 

стабільність  
Економічна стабільність Соціальна 

стабільність  

Основні напрями: 
 

Зелена 

інноваційність  

Зелена  

проактивність  

Оптимізація зелених 

ризиків  

Основні інструменти: 
 

 Зелені  

інвестиції  
Зелені  

інновації  

Інтелектуальний 

капітал  

Іміджевий  

капітал  

   Стратегії                      Моделі 

 

    Механізми              Ресурсний потенціал 

Рис. 1. Архітектура сталого розвитку агробізнесу

Джерело: складено авторами.
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фактору часу. Вага кожного складового інди-
катора, які у різних компаніях відрізняються за
характером діяльності, у інтегрованому визна-
чається за даними експертного опитування [12,
с. 1235].

У робочому докладі про шляхи забезпечен-
ня сталого продовольчого розвитку від 2014 р.
набір індикаторів сталого розвитку сільського
господарства визначений за трьома методични-
ми рівнями: 1 рівень — національна аграрна
політика (наявність національних програм,
яким передбачається екологічний розвиток аг-
рарного виробництва з низькими рівнем
шкідливих вибросів, збереження природних та
біоресурсів); 2 рівень — практична діяльність
(відсоток ріллі, сільськогосподарських угідь, на
яких використовуються технології ресурсо-
збереження та біологічних способів обробки);
3 рівень — результативність використання ре-
сурсів (урожайність сільськогосподарських

культур, частка еродованих грунтів,
коефіцієнт водного стресу, баланс
поживних речових у грунті тощо)
[13].

Організація економічного спів-
робітництва та розвитку (OECD) у
своєму звіті представляє аналіз ста-
лого розвитку сільського господар-
ства за наступними індикаторами:
ВВП сільського господарства, зміни
у землекористуванні, дохід фер-
мерів, витрати держави на підтрим-
ку аграрної сфери, кількість, ферм,
зайнятість, фермерська освіта. На
рівні фермерства ключовими індика-
торами сталого розвитку постають:
органічне землеробство, практика
боротьби зі шкідниками, зрошення та
управління водними ресурсами, ба-
ланс поживних речовин. Окремо виз-
начаються ризики, пов'язані із вико-
ристанням природних та біоресурсів.

Zhang, X., Yao, G., Vishwakarma,
S., Musumba, M., Heyman, A. & Eric
A., Davidson у своїх дослідження
пропонують модель 18-ті індикаторів
сталого розвитку сільського госпо-
дарства, які важливо враховувати
при оцінці даної сфери у контексті її
впливу на розвиток технологічно
взаємопов'язаних галузей, наприк-
лад, харчової промисловості. У рам-
ках моделі SAM вчені пропонують
індикатори: наявність воді, рівень
засмічення, втрата біорізноманіття,
зміни клімату, здоров'я грунтів, дос-

тупність кредитних ресурсів, ризики фермер-
ства, підтримка сільського господарства, дос-
туп до ринків, відсоток втрати харчування, здо-
ров'я, добробут фермерів, рівність, права фер-
мерів [14, с. 1269].

Європейською комісією було обгрунтовано
набір з 28 показників сталого розвитку сіль-
ського господарства у розрізі базових сфер:
1) інтенсивність землеробства та зміни у зем-
лекористуванні; 2) структура тваринництва;
3) ризики втрати природних і біологічних ре-
сурсів, 4) засмічення; 5) виброси шкідливих ре-
човин; 6) управління генетичним та біологічним
різноманіттям [15, с. 184].

Проведені дослідження свідчать про знач-
не погіршення індикаторів екологічної складо-
вої у аграрному виробництві України протягом
останніх десяти років. Найгостріші проблеми
сьогодні постають у частині ступеня розора-
ності сільгоспугідь, скороченні окремих видів

Індикатори 2000 р. 2010 р. 2015 р. 2018 р. 2020 р. 

Екологічна складова 
Відсоток розораності с.-г. 

земель, % 

77,8 78,1 78,4 79,1 79,5 

Кількість внесених 
мінеральних добрив на 1 га, кг 

60 84 98 134 152 

Площа, оброблювальна 

пестицидами, % 

28,5 37,7 42,6 89,5 91,4 

Частка площі, на якої 
вироблялась органічна 

продукція, % 

78,0 30,0 19,0 9,0 7,0 

Збереження біорізноманіття, 
тис гол. ВРХ  

9423,7 4494,4 3750,3 3332,9 2874,0 

Викиди діоксиду вуглецю, 

млн т  

152,0 193,2 161,1 150,5 135,3 

Частка використаної води на 
виробничі потреби у с. г-ві, % 

23,6 26,4 20,3 24,5 21,8 

Економічна складова 

Частка ВВП галузі, % 8,4 8,2 11,9 10,2 9,3 

Валова додана вартість 

галузі, млрд дол. США. 

5,4 10,4 10,9 13,3 14,4 

Частка у сукупній доданій 

вартості по економіці, % 

16,3 8,3 14,2 11,9 10,8 

Розмір державних витрат на 

галузь, млн грн 

2838,4 13643,2 1636,3 4232,0 4665,0 

Торгова відкритість (частка 

продукції експорту), % 

8,5 14,3 31,8 33,0 38,3 

Річний розмір капітальних 
інвестицій, млн дол. США 

297,2 1458,8 1380,7 2430,3 1879,8 

в т. ч на 1-е підприємство, 

тис дол. США 

14,0 25,8 30,4 49,4 39,5 

Урожайність зернових 
культур, ц/га 

18,3 27,6 43,8 52,2 46,1 

Соціальна складова 

Заробітна плата працівників 

галузі за місяць, грн  

114,0 1472 3309 7557 9734 

в т.ч. у % до середнього по 
економіці 

49,5 63,9 74,8 80,8 84,0 

Частка осіб, зайнятих у с.-г. 

виробництві, % 

18,6 19,3 17,5 18,0 17,1 

Відносний рівень сільської 
бідності (за витратами), %  

- 24,1 27,9 31,6 43,8 

 

Таблиця 1. Показники сталого розвитку сільського
господарства України

Джерело: складено авторами за даними [16—18].
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біорізноманіття, практично відсутності
площ, які не оброблюються хімічними
речовинами. Трансформації у струк-
турі національної економіки України,
що мають місце останнім часом, призве-
ли до збільшення частки ВВП сільсько-
го господарства та валової доданої вар-
тості галузі. Проблемні моменти існу-
ють також у соціальній площині стало-
го розвитку сектору і сільських тери-
торій, зокрема, низький рівень доходів
та високій рівень бідності сільського
населення (табл. 1).

Поряд з цим, агробізнес та сільське
господарство України показують одні
з найкращих показників ефективності
господарювання у контексті розвитку націо-
нальної економіки в цілому. Так, кількість при-
буткових бізнес одиниць та рівень рентабель-
ності їхньої діяльності, традиційно, залиша-
ються вищими, ніж середні за всіма видами еко-
номічної діяльності (табл. 2).

Імплементація концепції сталого розвитку
у практичну діяльність бізнес суб'єктів аграр-
ного сектору сьогодні формує реальні еко-
номічні вигоди для всіх учасників процесу сус-
пільного сільськогосподарського виробництва
і розвитку сільських територій. Бенефіціарами
результатів діяльності на засадах сталого роз-
витку є 1) аграрні виробники, які мають змогу
підвищити якість і конкурентоспроможність
продукції, максимізувати розмір виручки і при-
бутку від реалізації екологічно чистої про-
дукції та розширити ринку збуту (наприклад,
за рахунок Європейських країн), залучити до-
даткові фінансові потоки у вигляді інвестицій
у екоагровиробництво; 2) наймані працівники,
які є учасниками соціально-трудових відносин,
що гарантують персоналу високі стандарти
якості трудового життя; 3) мешканці сільських
територій, які одержують бонуси від екологіч-
ного землекористування, покращення навко-
лишнього середовища, збереження природних
ресурсів, інвестицій у розвиток інфраструктур-
ного забезпечення для реалізації інвестиційних
проектів сталого розвитку, у т.ч. соціального
характеру; 3) споживачі продуктів харчування,
які матимуть змогу вживати якісні, екологічно
чисті та безпечні продукти харчування; 4) регіо-
ни, держава та суспільство в цілому внаслідок
отримання економічного росту у агропродо-
вольчому секторі, який постає сьогодні базисом
розвитку економіки України, вирішенні пробле-
ми забезпечення продовольчої безпеки, покра-
щення якості життя населення країни із враху-
ванням інтересів і потреб майбутніх поколінь.

Вченими України обгрунтовано стратегічні
напрями сталого розвитку сільських територій
України на період до 2030 р. Система цих заходів
охоплює практично всі сфери аграрного секто-
ру економіки України та постає пріоритетами
реалізації політики регулювання вітчизняного
АПВ на всіх інституціональних рівнях управлін-
ня: 1) удосконалення управління сталим розвит-
ком сільських територій; 2) формування опти-
мальної сільської поселенської мережі та покра-
щення відтворюваності людини; 3) соціальний
захист сільського населення та поліпшення жит-
лових умов; 4) розвиток транспортної інфраст-
руктури; 5) доступність загальної освіти на селі;
6) забезпечення сільських жителів якісною ме-
дичною допомогою; 7) забезпечення зайнятості
та підвищення рівня життя сільського населен-
ня; 8) диверсифікація сільської економіки; 9) роз-
виток підприємництва та малих форм господарю-
вання на селі; 10) розвиток сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації; 11) раціональне
використання природно-ресурсного потенціалу
сільських територій; 12) техногенна та екологіч-
на безпека сільських територій; 13) фінансове, ма-
теріально-технічне та інноваційне забезпечення
сталого розвитку сільських територій; 14) розви-
ток сільськогосподарської інформаційно-кон-
сультативної діяльності [19, с. 28; 20, с. 21]. Су-
купність цих заходів має постати в основі обгрун-
тування й прийняття єдиної стратегії розвитку
аграрного сектору і сільських територій України
на найближчі роки (рис. 2).

Ключовими інструментами досягнення
цілей сталого розвитку сільського господар-
ства і сільських територій мають стати наука,
інновацій та сучасні цифрові технології, дос-
татній розмір фінансового забезпечення стра-
тегічних і поточних програм розвитку.

Стратегічним планом Європейського Союзу
САП, який починає діяти у 2023 р., передбаче-

Індикатори 2010 р. 2013 р. 2015 р. 2018 р. 2020 р. 

Частка підприємств, які 

одержали прибуток, % 

69,6 80,2 88,9 86,7 83,1 

Частка підприємств, які 
одержали збиток, % 

30,4 19,8 11,1 13,3 16,9 

Чистий прибуток – 

всього, млн грн 

17253,6 15806,0 101912,2 70461,8 81032,6 

Розмір чистого прибутку 
на 1 с.-г. підприємство, 

тис грн 

305,4 282,9 2423,5 1431,9 1705,1 

Рівень рентабельності 

діяльності, % 

16,3 8,0 29,5 18,3 18,6 

Рівень рентабельності 

діяльності по економіці в 

цілому, % 

0,5 -0,7 -7,3 8,1 6,2 

Таблиця 2. Показники ефективності розвитку
сільського господарства України

Джерело: складено авторами за даними [16; 18].
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ний значний вплив "зеле-
ного" курсу на сталий
розвиток сільського гос-
подарства і сільських те-
риторій. Стратегічні про-
грами розвитку країн-
учасників ЄС мають про-
демонструвати імперати-
ви у сфері охорони довк-
ілля та прихильність дії
реалізації спільного кур-
су дій, спрямованих на
запобігання змінам клі-
мату. Пріоритетом фі-
нансового забезпечення
(у розмірі до 35% спіль-
ного аграрного бюджету
країн ЄС) постануть еко-
логічні схеми забезпе-
чення і підтримки без-
печних технологій агро-
виробництва, збережен-
ня біорізноманіття тва-
ринного і рослинного світу, охорона ланд-
шафтів, підтримка клімату, розвитку біоеконо-
міки сільських регіонів. Досягнення поставле-
них завдань має чіткий механізм контролю з
боку інституціональних органів управління ЄС,
вимоги до звітності агрокомпаній, конкретні
індикатори та показники, які постануть ключо-
вими для обговорення питань подальшого
співробітництва та участі України у міжнарод-
них проектах, програмах і процесах подальшої
євроінтеграції.

В Україні є необхідні розробки, які мають
постати визначальними при обгрунтуванні та
прийнятті стратегії розвитку національного
аграрного сектору і сільських територій, зокре-
ма, Концепція сільського розвитку до 2030 року.
Сьогодні є об'єктивна потреба у комплексі дій,
які будуть не тільки частиною спільної стратегії
розвитку національної економіки та її окремих
завдань, а самостійним курсом подальшого
функціонування базового для економіки Ук-
раїни виду економічної діяльності з урахуван-
ням провідних трендів європейської економі-
ки та пріоритетом національних інтересів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені дослідження показали, що сьо-
годні ініціативи сталого розвитку постають
пріоритетними для прогресивної світової прак-
тики розвитку сільського господарства і сіль-
ських територій та мають глобальний стратегі-
чний вимір. Провідні країни світу, зокрема, краї-

ни ЄС, на сьогодні мають чітку стратегію стало-
го розвитку агроекономіки на період до 2030
року, де враховані ключові економічні, еко-
логічні і соціальні пріоритети. Розвиток
сільського господарства і сільських територій
України на сучасному етапі характеризується
наявністю значної кількості гострих проблем,
але при цьому, вітчизняний аграрний бізнес за-
лишається одним з найбільш ефективних та рен-
табельних видів економічної діяльності. Збере-
ження та нарощування потенціалу розвитку аг-
робізнесу та сільських територій сьогодні не-
можливо забезпечити без стратегічних ініціатив
імплементації концепції сталого розвитку, ос-
нови яких сьогодні досить чітко окреслені у
вітчизняній науці і практиці. Стратегічні пріори-
тети у контексті концепції сталого розвитку
мають стати орієнтиром для вітчизняного аграр-
ного сектору не лише задля підвищення рівня
конкурентоспроможності національного аграр-
ного сектору, рівня якості мешканців сільських
територій і вирішення проблеми забезпечення
продовольчої безпеки нації, а в першу чергу, для
зміцнення національної економіки, захисту її
власних інтересів і забезпечення потреб насе-
лення країни та її майбутніх поколінь.
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Рис. 2. Стратегічні орієнтири сталого розвитку аграрного сектору і
сільських територій України у контексті концепції сталого розвитку

Джерело: складено авторами на основі [19—21].
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