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У даній статті проведено дослідження стану економічної безпеки аграрної галузі України. 
Виконано аналітичний аналіз основних економічних показників що характеризують стан 
економічної безпеки аграрної галузі України. Проведений аналіз економічного стану аграрної 
галузі України дозволив розробити класифікацію факторів впливу (чинників) на стан 
економічної безпеки аграрної галузі. 
 
In this article, a study of economic security of agrarian sector of Ukraine. Analytical analysis of key 
economic indicators that characterize the economic security of agrarian sector of Ukraine. The 
analysis of the economic situation of the agricultural sector of Ukraine allowed to develop a 
classification impacts (factors) on the economic security of agricultural sector 
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Постановка проблеми. Аграрна галузь є однією з основних галузей економіки України, оскільки 

виробництво продуктів харчування – перша умова життя населення країни. Водночас аграрна галузь є 
сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит на сільськогосподарську продукцію постійно 
зростає, оскільки збільшується кількість населення, особливо міського. У сільському господарстві, як і в інших 
галузях суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил, і на цій 
основі зростає ефективність сільськогосподарського виробництва, що дає змогу з меншою кількістю робочої 
сили виробляти більше продукції. Проте вітчизняні підприємства часто збільшують обсяги виробництва 
аграрної продукції екстенсивними методами, використовуючи застарілі технології й устаткування [1]. 
Особливо слід виокреслити проблеми, з якими стикнулася аграрна галузь після 2014  року у зв’язку з 
підписанням Україною угоди про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ці проблеми 
полягають у необхідності якнайшвидшої модернізації виробництва сільськогосподарської продукції відповідно 
до вимог ЄС, а також забезпечення відповідності якості аграрної продукції міжнародним стандартам ISO 2000 
[2]. 

Дослідження стану економічної безпеки аграрної галузі України проведемо з використанням таких  
показників, що характеризують рівень економічної безпеки аграрної галузі: обсяг валової продукції сільського 
господарства, врожайність найважливіших видів сільськогосподарської продукції, експорто- та 
імпортозалежність за основними продовольчими групами та інші. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз і узагальнення існуючих підходів до визначення 
економічної безпеки показало, що не всі проблеми, повʼязані із забезпеченням економічної безпеки держави і, 
насамперед, її аграрної галузі знайшли своє теоретичне та практичне вирішення, хоча дослідженню цих 
проблем приділяється досить значна увага. В Росії ці проблеми досліджували С. Басалай, С. Волков, Н. 
Кулагіна, А. Семін, А. Свєтлаков та інші. Серед вітчизняних вчених питанням економічної безпеки аграрної 
галузі та агропромислового комплексу присвячені праці Л. Березіна, О. Бігдана, О. Гривківської, В. Жмуденко, 
С. Козловського, О. Кириченко, М. Лучика, М. Маліка, П. Саблука, В. Ткаченка та інші [3,4,5]. 

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає в теоретичному та практичному дослідженні стану 
економічної безпеки аграрної галузі України.  

Основні результати дослідження. Як відомо, загрозою економічній безпеці аграрної галузі є визнане 
світовою практикою порогове значення падіння обсягу виробництва валової продукції сільського господарства 
відносно базового періоду більше, ніж на 30-40 %. У 2011 р. зростання обсягу валової продукції сільського 



господарства в усіх категоріях господарств порівняно з  2010 роком, визначеного за базовий, становило 37,9%, 
у 2012 році порівняно з базовим 2010 роком – 29,1%, у 2013 році порівняно з базовим 2010 роком – 58,6%; у 
2014 році порівняно з базовим 2010 роком – 63,9% (див. табл. 1), що свідчить про те, що аграрна галузь України 
знаходиться у стані розвитку і говорити про погіршення економічних показників її діяльності немає ніяких 
підстав [6]. 

 
Таблиця 1. 

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2010 р., млрд. грн.) в 
Україні 

У тому числі: 
Всі категорії 
господарств сільськогосподарські 

підприємства 
господарства  
населення 

з неї: з неї: з неї: Роки 
валова 
продук

-ція 

рослин

ниц-
тва 

твари

нниц

-тва 

валова 
продук

-ція 

рослин

ниц-
тва 

тварин

ниц-
тва 

валова 
продук

-ція 

росл

инни

ц-тва 

тварин

ниц-
тва 

Відхилення 
2014 до 2010 

рр. 

2010 187,5 120,6 66,9 90,8 64,8 25,9 96,7 55,7 41,0 +/- % 
2011 225,4 157,6 67,8 117,1 89,6 27,5 108,3 67,9 40,3 37,9 20,2 
2012 216,6 145,8 70,7 110,1 80,5 29,6 106,5 65,4 41,1 29,1 15,5 
2013 246,1 172,1 74,0 133,7 101,2 32,4 112,4 70,8 41,6 58,6 31,2 
2014* 251,4 177,7 73,7 139,1 105,5 33,5 112,4 72,2 40,2 63,9 34,1 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 
Разом з тим, значний інтерес викликає вивчення питання про темпи зростання аграрної галузі, оскільки 

невисокі темпи її зростання  можуть свідчити про наявність впливу певних негативних факторів, що у свою 
чергу, може поставити під загрозу забезпечення економічної безпеки всієї аграрної галузі. 

Так, основою забезпечення економічної безпеки аграрної галузі є раціональне використання земельних 
ресурсів. Структуру земельних ресурсів України наведено на рис. 1[7].  

 

 
Рис. 1. Структура земельних ресурсів України у 2014 році 

 
Аналіз діаграми, наведеної на рис. 1, свідчить, що 70,8% земельних ресурсів країни зайняті під 

вирощування сільськогосподарських культур. А загальна посівна площа під сільськогосподарські культури у 
2014 році в Україні складає 27239 тис. га. (див. табл. 2) [7]. 

 
Таблиця 2. 

Посівні площі сільськогосподарських культур в Україні, тис. га 

Роки 
Відхилення 2014 

до 2010 рр. Культури 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014* +/- % 

Зернові та  
зернобобові  
культури 

14583 14152 13646 15005 15090 15449 16210 14801 -289 -1,9 

Технічні  
культури 

3751 3748 4187 5260 7296 7854 7869 8437 1141 15,6 

Картопля і  
овоче-баштанні  
культури 

2073 2165 2277 2041 1967 2023 1961 1900 -67 -3,4 



Кормові  
культури 

11999 10898 7063 3738 2599 2475 2289 2101 -498 -19,2 

Всього 32406 30963 27173 26044 26952 27801 28329 27239 287 1,1 
* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 

 
Аналіз даних, наведених у табл. 2 показує, що у досліджуваному періоді (2010-2014 рр.) відбулося 

зростання загальної площі під сільськогосподарськими культурами на 287 тис. га або на 1,06%. Разом з тим, 
відбулося суттєве збільшення посівних площ під технічні культури –  на 1141 тис. га або на 15,63%, що 
призвело до зменшення площ під кормовими культурами на 498 тис. га або на 19,16% та під зерновими 
культурами – на 289 тис. га або на 1,9%. 

Далі, дослідимо динаміку виробництва основних сільськогосподарських культур (див. табл. 3) [7]. 
 

Таблиця 3. 
Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні, тис. т. 

Роки 
Відхилення 2014 до 

2010 рр. 
Виробництво  
сільськогосподар

ських культур 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* +/- % 
Зернові та  
зернобобові 
культури 

53290 46028 39271 56747 46216 63051 63859 24588 62,6 

Цукрові буряки 
(фабричні) 

13438 10068 13749 18740 18439 10789 15734 1985 14,4 

Соняшник 
6526 6364 6772 8671 8387 11051 10134 3362 49,6 

Картопля 19545 19666 18705 24248 23250 22259 23693 4988 27,0 
Овочі 7965 8341 8122 9833 10017 9873 9638 1516 18,7 
Плоди та  
ягоди 

1504 1618 1747 1896 2009 2295 1999 252 14,4 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 
Аналіз даних, наведених в табл. 3, показує, що виробництво зернових та зернобобових культур в 

Україні у 2014 році збільшилося у порівнянні із 2010 роком на 24588 тис. тонн або на 62,6%. Аналогічні 
тенденції спостерігаються у виробництві таких сільськогосподарських культур, як насіння соняшнику, яке 
зросло на 3362 тис. тонн або на 49,6%; картоплі, виробництво якої збільшилося на 4988 тис. тонн або на 27%; 
цукрових буряків, виробництво яких зросло на 1985 тис. тонн або на 14,4%. 

Зазначені вище тенденції є позитивними і свідчать про те, що в Україні є значні потенційні можливості 
для нарощування виробництва всіх видів сільськогосподарської продукції переважно на інтенсивній основі.   

Про рівень економічної безпеки аграрної галузі може свідчити кількість діючих підприємств, зайнятих 
у даній галузі  (табл. 4) [6,7]. З даної таблиці видно, що у 2014 році кількість діючих підприємств аграрної 
галузі порівняно з 2010 роком скоротилась в Україні на 3704 одиниць або на 6,6%. Але стверджувати, що дане 
зменшення є негативним фактором впливу на економічну безпеку аграрної галузі, слід дуже обережно, 
враховуючи політичну ситуацію, яка склалася в Україні у 2014 році у зв’язку з подіями у Криму та на Сході 
України.  

 
Таблиця 4. 

Кількість діючих підприємств аграрної галузі України 
Роки Відхилення 

2014 до 2011 рр. Форма підприємства 
2011 2012 2013 2014* 

+/- % 
Господарські  
товариства 

8080 8235 8245 7750 -330 -4,1 

Приватні підприємства 4244 4220 4095 3772 -472 -11,1 
Кооперативи 917 848 809 674 -243 -26,5 
Фермерські  
господарства 

40965 40676 40752 39428 -1537 -3,8 

Державні підприємства 310 296 269 228 -80 -26,5 
Підприємства інших форм 
господарювання 

1731 1781 1460 691 -1040 -60,1 

Всього 56247 56056 55630 52543 -3704 -6,6 
* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 

 
Одним з факторів розвитку агарної галузі України є показник кількості зайнятого населення в даній 

галузі. Цей показник має специфічне значення і певним чином характеризує стан економіки даної галузі. Як 



відомо, для високорозвинених країн світу даний показник не має особливого значення у зв’язку з високим 
інноваційно-технологічним рівнем сільськогосподарського виробництва, в якому постійно зменшується 
кількість населення, зайнятого в аграрній сфері.  

 Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено нами на 
основі комплексної оцінки даних вибіркового обстеження населення та державної статистичної звітності (див. 
табл. 5) [6,7]. Окрім цього, для більш об’єктивної оцінки стану аграрної галузі наведено рівень середньої 
номінальної місячної заробітної плати працівників аграрної галузі та рівень річної продуктивності праці. 

 
Таблиця 5. 

Кількість зайнятого населення, рівень середньомісячної номінальної заробітної плати та рівень 
продуктивності праці працівників аграрної галузі України 

Роки Відхилення 
2014 до 2011 рр. Показник 

2011 2012 2013 2014* 
+/- % 

Кількість зайнятого  
населення у сільському 
господарстві, тис. осіб 

3521,7 3496,0 3577,5 3091,4 -430,3 -12,2 

Середньомісячна заробітна плата у 
сільському господарстві, грн. 

1791 2026 2270 2476 685 38,2 

Продуктивність праці у сільському 
господарстві (на 1 зайнятого у 
сільському господарстві, у грн.) 

132680,4 159679,0 201216,9 227753,4 95073 71,7 

у тому числі: 
рослинництво

133603,0 155543,8 202220,5 228884,7 95281,7 71,3 

тваринництво 130473,7 171798,3 198185,6 224105,1 93631,4 71,7 
Індекс інфляції в  
Україні, % (порівняно з попереднім 
роком) 

4,6 -0,2 0,5 24,9 24,9 177 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 
Продуктивність праці у сільському господарстві розраховувалася як відношення валової продукції 

сільського господарства (рослинництва, тваринництва) у постійних цінах 2011 року до середньооблікової 
чисельності працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві. 

Аналіз табл. 5 свідчить про зменшення кількості зайнятого населення у сільському господарстві у 2014 
році порівняно з 2011 роком на 430,3 тис. осіб або на 12,2% та збільшення продуктивності праці за 
досліджуваний період на 71%. Причому зростання продуктивності праці відбулося майже в однакових 
пропорціях як у тваринництві (71,7%), так і в рослинництві (71,3%). Ці факти можна трактувати як поступовий 
перехід аграрної галузі України на інтенсивний шлях розвитку, як один із факторів, які сприяють підвищенню 
економічної безпеки аграрної галузі загалом.  

Більш складною є ситуація із зростанням заробітної плати працівників аграрної галузі України. Так, 
зростання середньомісячної заробітної плати працівників аграрної галузі у 2014 році склало 38,2% порівняно з 
2011 роком і не покриває показник інфляції в Україні [8], який у 2014 році за неофіційними даними склав 
441,3% від рівня 2011 року. Такий низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників аграрної 
галузі можна віднести до негативних факторів впливу на рівень економічної безпеки аграрної галузі.  

До показників, якими можна оцінювати рівень економічної безпеки аграрної галузі, беззаперечно 
належить основний фінансово-економічний показник – чистий прибуток,  який розраховується як прибуток 
(збиток) до оподаткування мінус величина податку на прибуток. Аналіз даного показника на підприємствах 
галузі (табл. 6) свідчить, що  величина отриманого всіма підприємствами галузі чистого прибутку зросла з 17,2 
млрд. грн. у 2010 році до 20,3 млрд. грн. у 2014 році, або у два рази. 

 
Таблиця 6. 

Основні показники діяльності підприємств галузі сільського господарства 
 2010 2011 2012 2013 2014* 

Чистий прибуток (збиток ), млн.грн.  17253,6 25267,0 26728,4 14925,7 20262,9 
Підприємства, які одержали чистий прибуток      

у відсотках до загальної кількості 69,6 83,5 78,6 80,3 84,8 
      чистий прибуток, млн.грн. 22094,9 30182,3 33570,1 26186,6 50949,8 

Підприємства, які одержали чистий збиток      
у відсотках до загальної кількості 30,4 16,5 21,4 19,7 15,2 

      чистий збиток, млн.грн. 4841,3 4915,3 6841,7 11260,9 30686,9 
* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 

 
Чистий прибуток у 2014 році отримали 84,8% підприємств аграрної галузі, що значно більше, ніж у 

2010 році, коли завершили свою діяльність з позитивним результатом тільки 69,6% підприємств галузі. Чистий 



прибуток від діяльності цих 84,8% підприємств склав у 2014 році 50,9 млрд. грн., в той час, як у 2010 році цей 
показник становив тільки 22 млрд. грн., тобто зріс у 2,3 рази. Дана тенденція є позитивною для забезпечення 
макроекономічної безпеки не тільки аграрної галузі, а і економіки України загалом.  

Разом з тим, ще залишається великою кількість аграрних підприємств. які отримали збитки від своєї 
діяльності. Таких підприємств у 2014 році було 15,2% від загальної кількості підприємств, що працюють в 
аграрній галузі. Величина отриманих саме цими підприємствами збитків зросла у 2014 році до 30,6 млрд. грн. 
порівняно з 4,8 млрд. грн. у 2010 році, або у 6,3 рази. Це свідчить про суттєві недоліки в організації діяльності 
АПК України, що може негативно позначитися на забезпеченні економічної безпеки аграрної галузі. 

Важливим показником, який характеризує економічну безпеку аграрної галузі, є ціни на основні види 
сільськогосподарської продукції. У досліджуваному періоді (2010-2014 рр.) ціни за всіма основними видами 
аграрної продукції зросли. Так, у 2014 році ціни на зернові та зернобобові культури становили 1801,4 грн. за 
тонну, що на 680,5 грн. або на 60,7% більше порівняно з  2010 роком. На 38,1% зросли ціни на олійні культури, 
ціна на які у 2014 році склала 4062,8 грн. за тонну порівняно з 2942,6 грн. за тонну у 2010 році (див. табл. 7). За 
2010-2014 роки ціни на картоплю збільшилися на 42,6 грн. за тонну або всього на 2%, ціни ж на овочі [6] 
практично не змінилися. 

У тваринництві сталою є тенденція поступового зростання цін на всі види м’яса, молоко та 
молокопродукти, яйця тощо. За період з 2010 по 2014 рік таке зростання склало залежно від виду продукції від 
22 до 66%. Дана тенденція прискорилася у 2015 році.     

Аналіз наведених вище даних показує, що політика ціноутворення на аграрну продукцію в Україні не є 
оптимальною. Динаміку цін на основні види аграрної продукції важко спрогнозувати як виробникам, так і 
споживачам, що, у свою чергу, становить певну загрозу економічній безпеці аграрної галузі України. 

 
Таблиця 7. 

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами України продукції сільського 
господарства, грн. за т. 

Роки 
Відхилення 
2014 до 2010 

рр. 
Продукція 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* +/- % 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

778,6 799 1120,9 1374,2 1547,1 1299,8 1801,4 680,5 60,7 

Олійні  
культури) 

1734,6 2086,2 2942,6 3312 3584 3087,5 4062,8 1120,2 38,1 

Цукрові 
буряки 

218,9 409,9 478,5 516,0 426,8 397,8 494,2 15,7 3,3 

Картопля 1154,3 1298,6 2131 2032,8 1139,6 1860,9 2173,6 42,6 2 
Овочі 2059,9 1790 2551,6 2139,1 1956,6 2354,0 2514,3 -37,3 -1,5 
Плоди та 
ягоди 

1877,4 1892,4 2419,8 3175,9 2707,1 3010,8 2429,1 9,3 0,4 

Худоба та 
птиця ( у 
живій вазі) 

10184,3 10362,9 10797,1 11967,2 13456,9 12901,3 15736,9 4939,8 45,8 

Молоко та 
молокопродук

ти 
2065,1 1888,8 2938,7 3041,6 2662,2 3364 3588,4 649,7 22,1 

Яйця за тис. 
шт. 

377,4 403,9 470,6 521,5 627 656,7 782,4 311,8 66,3 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 

Узагальнюючим показником ефективності роботи будь-якої галузі, в тому числі і аграрної, є рівень 
рентабельності виробництва, продукції тощо (див. табл. 8) [7]. Рівень рентабельності виробництва 
розрахований нами як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат підприємств на свою діяльність. 

 
Таблиця 8. 

Рентабельність сільськогосподарського виробництва, % 
Роки Вид продукції 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
Відхилення 2014 
до 2010 рр. +/- 

Уся продукція 
сільського  
господарства 

13,4 13,8 21,1 27,0 20,5 11,2 25,8 4,7 

продукція  
рослинництва 19,6 16,9 26,7 32,3 22,3 11,1 29,2 2,5 



зерно 16,4 7,3 13,9 26,1 15,2 1,5 25,8 11,9 
насіння  
соняшнику 

18,4 41,4 64,7 57,0 45,8 28,5 36,5 -28,2 

цукрові буряки 
(фабричні) 7,1 37,0 16,7 36,5 15,7 2,7 17,9 1,2 

картопля 7,9 12,9 62,1 17,7 -21,5 23 9,2 -52,9 
овочі відкритого 
ґрунту 

11,1 19,1 23,5 9,9 -6,8 7 16,7 -6,8 

продукція  
тваринництва 0,1 5,5 7,8 13,0 14,3 11,3 13,4 5,6 

м’ясо великої 
рогатої худоби -24,1 -32,9 -35,9 -24,8 -29,5 -43,3 -35,9 0 

м’ясо свиней 0,3 12,1 -7,8 -3,7 2,0 0,2 5,6 13,4 
м’ясо овець  
та кіз 

-38,6 -31,8 -29,5 -39,6 -40,0 -42,8 -52,2 -22,7 

м’ясо птиці -11,3 -22,5 -4,4 -16,8 -7,2 -10 -15,4 -11 
молоко 4,1 1,4 17,9 18,5 2,3 13,6 11,0 -6,9 
яйця 13,0 13,1 18,6 38,8 52,6 47,6 58,8 40,2 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 
Проведений аналіз показує, що протягом досліджуваного періоду виробництво усієї 

сільськогосподарської продукції було економічно вигідним. Загальний рівень рентабельності виробництва у 
2014 році складає 25,8%, що на 4,7 п.п. вище за рівень рентабельності у 2010 році, та є одним з найвищих 
показників протягом 2008-2014 років. Серед найбільш високорентабельних видів сільськогосподарської 
продукції у 2014 році варто виділити насіння соняшнику, рентабельність виробництва якого складає 35,5%.  
Високий рівень рентабельності має виробництво яєць – 58,8%.  

Серед збиткових видів діяльності можна виокремити виробництво різних видів м’яса (окрім 
виробництва м’яса свиней). Так, рентабельність виробництва м’яса овець та кіз складає «мінус» 22,7%, тобто є 
збитковим. Рентабельність виробництва м’яса великої рогатої худоби складає  «мінус» 35,9%, м’яса птиці  
«мінус» 15,4%. 

Аналіз наведених вище даних також свідчить про суттєві недоліки в політиці ціноутворення на рівні 
країни, що знов-таки може самим несприятливим чином вплинути на забезпечення економічної безпеки 
аграрної галузі. 

Матеріальною основою будь-якого виробництва є стан матеріально-технічної бази. Тому нами було 
проаналізовано стан та динаміку основних видів сільськогосподарської техніки, яка використовувалася на 
аграрних підприємствах України протягом 2012-2014 років (див. табл. 9). 

Аналіз даної таблиці свідчить про значне скорочення наявної сільськогосподарської техніки на 
підприємствах аграрної галузі практично за всіма позиціями. Разом з тим, зменшення сільськогосподарської 
техніки, на наш погляд,  не варто розглядати як вагомий фактор, що негативно впливає на рівень економічної 
безпеки аграрної галузі, оскільки сучасна сільськогосподарська техніка має значно кращі технічні показники, 
набагато вищу продуктивність і з успіхом замінює декілька видів старої сільськогосподарської техніки. 

Разом з тим, не можна не відмітити, що в сучасних умовах господарювання прослідковується процес 
часткової деіндустріалізації аграрного виробництва. Головними причинами погіршення технічного забезпечення 
аграрного виробництва є: зниження купівельної спроможності сільськогосподарських підприємств; 
зменшення виробництва сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами; невідповідність 
більшості вітчизняних сільгоспмашин сучасним вимогам аграрного виробництва. Тому основними 
напрямами державної технічної політики на середньо- та довгострокову перспективу мають стати розвиток 
власного сільськогосподарського машинобудування і технічного обслуговування, а також підвищення 
купівельної спроможності вітчизняних сільгоспвиробників [9]. 

 
Таблиця 9. 

Наявність основних видів сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах (шт.) 
Сільськогосподарські 

підприємства 
Відхилення 2014 до 

2012 рр. Техніка 
2012 2013 2014* +/- % 

Трактори всіх марок, включаючи трактори, на яких 
змонтовані машини  

144947 140541 130811 -14136 -9,8 

у тому числі трактори всіх марок без тракторів, на 
яких змонтовані машини 

132847 129341 120638 -12209 -9,2 

Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 100890 96112 87307 -13583 -13,5 
Тракторні причепи 61557 57069 52176 -9381 -15,2 
Сівалки всіх видів 71182 69481 65596 -5586 -7,8 



Картоплесаджалки 2120 1961 1689 -431 -20,3 
Дощувальні машини  3538 3593 3723 185 5,2 
Сінокосарки тракторні  8446 8294 8014 -432 -5,1 
Жатки валкові 14417 14255 13485 -932 6,5 
Комбайни:      

зернозбиральні  31158 29364 27196 -3962 -12,7 
кукурудзозбиральні  2114 1995 1784 -330 -15,6 
кормозбиральні  6571 5948 5274 -1297 -19,7 
льонозбиральні  298 259 209 -89 -29,9 
картоплезбиральні  1598 1459 1276 -322 -20,2 

Бурякозбиральні машини (без  
машин для обрізання бурячиння) 

3556 3036 2747 -809 -22,8 

Доїльні установки та апарати 11022 11026 10476 -546 -4,9 
Роздавачі кормів:                       для ВРХ 4036 3871 3561 -475 -11,8 

для свиней 2514 3616 3364 850 33,8 
Транспортери для прибирання гною 20278 33220 17244 -3034 -14,9 

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) 
 

Однім із напрямів вирішення проблеми покращення матеріально-технічного забезпечення 
сільгоспвиробників є розв’язанням не менш складного завдання – послаблення цінового диспаритету між 
промисловою і сільськогосподарською продукцією. З метою послаблення диспаритету цін на промислову і 
сільськогосподарську продукцію потрібно терміново вжити комплекс заходів, а саме: переглянути цінову 
політику держави на сільськогосподарську продукцію; посилити роль державного регулювання цін; сприяти 
утворенню кооперативних об’єднань на рівні районів та областей, переглянути розмір і напрями державної 
підтримки аграрного виробництва. 

Проведений нами аналіз економічного стану аграрної галузі України дозволив розробити класифікацію 
факторів впливу (чинників) на стан економічної безпеки аграрної галузі (див. рис. 2). 

 

 Чинники забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України 

Економічні чинники 

Фінансові чинники 

Політичні чинники 

Соціальні чинники Інституційні чинники 

Міжнародні чинники 

Природні чинники 

Технічно-інноваційні чинники 

Форс-мажорні чинники 

Об’єктивні чинники Суб’єктивні чинники Суб’єктивно-
об’єктивні чинники 

 
Рис. 2. Чинники забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України 

 
Проведене дослідження дозволило узагальнити та систематизувати чинники забезпечення економічної 

безпеки аграрної галузі України, які можна поділити на три групи: 1) об’єктивні, що зумовлені успадкованим 
станом економіки; 2) суб’єктивно-об’єктивні причини, що викликані ринковою трансформацією економіки; 3) 
суб’єктивні, що спричинені прорахунками та помилками при управлінні аграрною галуззю та економікою 
загалом [10,11,12].  

Висновки. Ретроспективний аналіз розвитку аграрної галузі України дозволив встановити,  що одним 
із основних прорахунків при проведенні інституційних перетворень в аграрній галузі країни було 
неврахування трансформаційного потенціалу аграрного сектору, під яким ми розуміємо наявність потенційних 
можливостей аграрного сектору. Тобто, при проведенні інституційних перетворень не були повною мірою 
враховані історичний досвід розвитку аграрного сектора країни, нагромаджений вітчизняний досвід аграрних 
перетворень, соціально-економічні проблеми розвитку села, які накопичилися у попередні періоди тощо, що 
самим негативним чином вплинуло на зміст і терміни ринкових перетворень, на здатність господарюючих 
суб’єктів ефективно працювати у нових ринкових умовах [13,14].  



Подальші ринкові перетворення в аграрному секторі повинні відбуватися при підвищенні 
відповідальності держави за результати їх проведення. Потрібно забезпечити пріоритетність державного 
регулювання над ринковим, особливо стосовно розв’язання стратегічних завдань розвитку аграрної галузі. Це 
дозволить забезпечити більш впорядкований і системний характер інституційних перетворень. Щодо забезпечення 
комплексності у формуванні нової системи державної підтримки аграрної галузі, то необхідно поєднати перехід на 
пряму підтримку держави аграрної галузі з пришвидшеним формуванням якісної ринкової інфраструктури, 
стимулюванням попиту на аграрну продукцію та прискоренням розвитку сільських територій. Узгодженими у 
цьому плані мають бути цінова, податкова, кредитна та зовнішньоторговельна політика держави [9].  

Досліджуючи сучасний стан аграрної галузі країни, нами було встановлено, що в державі існує 
достатній рівень економічної безпеки аграрної галузі, проте є ряд невідкладних проблем, які потрібно 
розв’язати у короткі терміни, а саме: покращити технічне оснащення сільськогосподарського виробництва, 
забезпечити високу якість аграрної продукції та її відповідність міжнародним стандартам, зменшити витрати на 
виробництво сільськогосподарської продукції та інші.  
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