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Магійович І., Магійович Р. Розвиток сільського господарства України в контексті продовольчої 
безпеки світу 

У статті наголошено, що перед країнами світу стоїть завдання щодо створення такого продовольчого 
забезпечення, при якому все населення планети зможе в достатній кількості задовольняти власні потреби в 
харчуванні. Не осторонь цієї проблеми має стояти й Україна з її ресурсним забезпеченням. Через існуючий високий 
попит на продукцію сільського господарства на світовому ринку Україна має вагомі шанси посісти важливе місце 
серед світових лідерів – експортерів аграрної продукції. Проте ситуація, яка склалася в аграрному секторі 
економіки України, свідчить про низький рівень ефективності функціонування суб’єктів господарювання. 

Досліджено економічну сутність поняття «продовольча безпека», виділено її складові і відображено стан 
продовольчої безпеки у світі та в Україні. Наведено низку головних причин, що породжують та прискорюють 
світову продовольчу кризу. З’ясовано, що проблема продовольчої безпеки на сьогодні є актуальною і для України, 
тому що за роки незалежності в результаті непродуманих реформ в аграрній сфері виробництво 
сільськогосподарської продукції значно скоротилося. Тому першочерговим завданням у державі є вирішення 
створеної проблеми щодо забезпечення продовольчої безпеки з одночасним збереженням та відновленням екології 
навколишнього середовища і раціональниим використанням головного природного чинника сільсько-
господарського виробництва – землі. Адже Україна входить до двадцятки найбільших держав світу з найбагатшими 
ґрунтами. Обґрунтовано, що реформування аграрного сектору країни має полягати у можливості вільного розвитку 
підприємницької діяльності в сільській місцевості, впровадженні інновацій у виробництво, розширенні соціальної 
інфраструктури та незалежному розвитку сільських територій.  

Запропоновано для зміцнення продовольчої безпеки, як складової національної безпеки, створити умови для 
повноцінного розвитку сільськогосподарської галузі, однією з яких є: безпроблемний доступ аграріїв до джерел 
фінансування та безвідсоткового кредитування, наприклад, для покриття витрат низькорентабельної продукції 
тваринництва. 

Ключові слова: сільське господарство, продовольча проблема, глобальна продовольча проблема, 
реформування аграрного сектору, аграрний потенціал, ресурсне забезпечення, розвиток сільського господарства, 
державне регулювання та підтримка, продовольча безпека. 

 
Mahiiovych I., Mahiiovych R. Development of Ukraine’s agriculture in the context of food security of the 

world 
The article emphasizes that the countries of the world face the task of creating such a food supply in which the 

population of the planet will be able to meet their own food needs in sufficient quantities. Ukraine, with its resources, 
should not stand aside from this problem. Due to the existing high demand for agricultural products on the world market, 
Ukraine has a significant chance to occupy an important place among the world leaders in exporting agricultural products. 
However, the situation in the agricultural sector of Ukraine indicates a low level of efficiency of economic entities.  

The economic essence of the concept of «food security» and its components are highlighted and the state of food 
security in the world and in Ukraine is reflected. There are a number of main reasons that generate and accelerate the global 
food crisis. It was found out that the problem of food security is relevant for Ukraine today, because, agricultural production 
has decreased significantly as a result of ill-considered reforms in the agricultural sector during the years of independence. 
Therefore, the priority task of the state is to solve the problem of food security while preserving and restoring the ecology of 
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the environment and the rational use of the main natural factor of agricultural production, i.e. land. After all, Ukraine is 
among the twenty largest countries in the world with the richest soils. It is substantiated that the reform of the agricultural 
sector of the country should consist of the possibility of free development of business activity on rural areas, introduction of 
innovations in production, expansion of social infrastructure and independent development of rural areas. 

It is proposed to create conditions for full development of the agricultural sector to strengthen food security as a 
component of national security, one of which is the smooth access of farmers to sources of financing and interest-free 
lending, for example, to cover the costs of low-profit livestock products. 

Key words: agriculture, food problem, global food problem, agricultural sector reform, agricultural potential, 
resource provision, agricultural development, state regulation and support, food security. 

 
Постановка проблеми. Продовольча проб-

лема є однією зі складових викликів соціально-
економічного розвитку країн світу. Голод був і є 
постійним супутником жителів планети Земля 
протягом кількох століть. Людство завжди шукає 
нові шляхи щодо створення та розширення про-
довольчих запасів. Проте разом із розвитком НТП 
на сьогодні голод не ліквідований, масштаби його 
з кожним роком зростають. 

За даними Продовольчої і сільськогос-
подарської організації ООН (ФАО), у 70-х роках 
минулого століття кількість тих, хто голодував, у 
всьому світі становила 360 млн осіб, на початок 
80-х років вона перевищила 500 млн, а на кінець 
XX – початок XXI ст. – майже досягла 1 млрд 
людей [14].  

За рекомендаціями ФАО, до 2050 р. світове 
виробництво продовольства потрібно збільшити 
на 70 % для того, щоб прогодувати все населення 
земної кулі, яке, за прогнозами, зросте до 9,3 млрд 
осіб. Згідно з прогнозами, у 2050 р. попит на зерно 
для продовольчого та фуражного споживання 
зросте до 3 млрд т. Але враховуючи те, що поточ-
не виробництво зерна становить 2,1 млрд т, то 
його приріст повинен становити майже 1 млрд т.  

І тому перед країнами світу постає завдання 
щодо створення такого продовольчого забезпе-
чення, при якому все населення планети зможе в 
достатній кількості задовольняти власні потреби в 
харчуванні.  

Не осторонь цієї проблеми має стояти й 
Україна з її ресурсним забезпеченням. Проте си-
туація, яка склалася в аграрному секторі еконо-
міки України, свідчить про низький рівень ефек-
тивності функціонування суб’єктів господарюван-
ня, і це безумовно відображається на фінансово-
виробничій результативності аграрного вироб-
ництва та незадовільному рівні вирішення проб-
лем, пов’язаних з продовольчою безпекою країни. 
Оскільки в Україні не відчувається незабезпече-
ності продуктами харчування, то й питання про-
довольчої безпеки урядом розглядається поверх-
нево. Але через існуючий високий попит на 
продукцію сільського господарства на світовому 

ринку Україна має вагомі шанси посісти важливе 
місце серед світових лідерів – експортерів аграр-
ної продукції. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Забезпечення продовольчої безпеки завжди є і 
буде актуальною проблемою цивілізації земної 
кулі за будь-якого складу політичної системи сві-
ту. І ця проблема проявляється по-різному у від-
повідних макрорегіонах чи державах.  

Забезпечення продовольчої безпеки є однією 
зі складових проблем української економіки. Хоча 
цим питанням як представники влади, так і нау-
ковці почали займатись недавно.  

Теоретичні та практичні засади розвитку 
сільського господарства в контексті продовольчої 
безпеки висвітлюються у працях зарубіжних вче-
них: Т. Мальтуса, Ф. Кене, Д. Кейнса, С. Аматья 
Кума. Вагомий внесок у вирішення продовольчої 
проблеми зробили такі вітчизняні вчені: В. С. Ба-
лабанов, В. І. Бойко, П. П. Борщевський, С. О. Бе-
личко, В. І. Власов, О. І. Гойчук, А. С. Даниленко, 
П. А. Лайко, П. М. Музика, Б. Й. Пасхавер, І. М. Ро-
манюк, О. В. Скидан, В. Г. Ткаченко, В. М. Трегоб-
чук, П. Т. Саблук, О. М. Чечель, О. М. Шпичак  
та ін. 

Як стверджує В. С. Балабанов, питання про-
довольчої безпеки у ХХІ столітті буде одним з 
основних у стратегіях держав із різними політич-
ними системами та залишатиметься при цьому 
проблемою глобальних інтересів [2].  

Стан продовольчої безпеки держави 
П. М. Музика характеризує за допомогою двох 
критеріїв: перший пов’язаний з наявністю на про-
довольчому ринку країни продуктів харчування в 
достатній кількості для підтримки активного і 
здорового життя всього населення; а другий – з 
економічною доступністю продуктів харчування 
для всіх верств населення [8].  

У своїх дослідженнях С. О. Беличко вказує 
на те, що в Україні потреби в основних продуктах 
харчування забезпечуються функціонуванням і 
розвитком національного агропродовольчого 
комплексу. З огляду на це продовольча безпека 
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держави визначається виробничо-продуктивною 
стійкістю АПК та його здатністю вчасно реагувати 
на кон’юнктуру агропродовольчого ринку; наяв-
ністю необхідних обсягів перехідних запасів; 
рівнем платоспроможності населення, що має 
забезпечувати доступність продовольства всім 
громадянам; недопущенням імпортної експансії 
тих продовольчих товарів, продукування яких у 
необхідних обсягах може здійснювати націо-
нальний агропродовольчий комплекс, з чим і 
погоджуємося [3].  

Водночас П. Т. Саблук звертає увагу на те, 
що оскільки стратегічним завданням розвитку 
українського АПК є значне підвищення рівня про-
довольчої безпеки та нарощування експортного 
потенціалу аграрного сектору, то основними пріо-
ритетами розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності мають стати подальше збільшення обсягів 
поставок сільськогосподарської продукції і про-
дуктів харчування на світовий агропродовольчий 
ринок, а також взаємне узгодження та збалан-
сування обсягів внутрішнього виробництва, екс-
порту й імпорту продовольства з урахуванням 
національних інтересів [13].  

Надаючи національній продовольчій безпеці 
найважливіше значення в аграрній політиці, 
науковці пропонують зосередити увагу на таких її 
головних аспектах: продовольчому, сільськогоспо-
дарському, зовнішньоекономічному, агропромис-
ловому, а також соціальному. 

Віддаючи належне напрацюванням нау-
ковців з окресленої проблеми, слід зауважити, що 
нині недостатньо ґрунтовно досліджено шляхи 
виходу з проблем продовольчої безпеки. 

 
Постановка завдання. На основі викла-

деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, які полягають у висвітленні економічної 
сутності поняття «продовольча безпека», виді-
ленні її складових, відображенні стану продо-
вольчої безпеки у світі та в Україні, а заодно 
обґрунтувати доцільність та необхідність про-
гресивного розвитку сільського господарства че-
рез нормативно-правове регулювання галузі, ви-
значити основні шляхи зростання виробництва 
аграрної продукції та напрями вдосконалення 
аграрної сфери щодо забезпечення продовольчої 
безпеки. Доцільно показати можливості України 
та її значення у вирішенні світової продовольчої 
проблеми.  

 
Виклад основного матеріалу. Продовольчу 

безпеку прийнято визначати на різних рівнях: 

світовому, регіональному, національному, місце-
вому та на рівні домашніх господарств.  

Провідними вітчизняними вченими визна-
чено, що важливою складовою стратегії націо-
нальної безпеки є її економічна складова, яка 
включає продовольчу безпеку, як самостійний 
об’єкт внутрішньої та зовнішньої політики дер-
жави [15]. Своєю чергою, продовольча безпека 
має гарантувати повноцінне забезпечення насе-
лення продуктами харчування, їх безпечність для 
здоров’я людини, а також фізичну, економічну й 
соціальну доступність. 

Трактування продовольчої безпеки має пев-
ні різновидності, але принципова ознака сутності 
цього поняття як стабільного забезпечення насе-
лення продуктами харчування залишається не-
змінною у всіх визначеннях. Посилаючись на 
Закон України «Про продовольчу безпеку Украї-
ни», продовольча безпека – це захищеність жит-
тєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої держава гарантує 
фізичну й економічну доступність та якість жит-
тєво важливих продуктів харчування населенню 
згідно з науково обґрунтованими наборами про-
дуктів харчування, підтримує стабільність про-
довольчого забезпечення населення та забезпечує 
продовольчу незалежність [12].  

Слід зауважити, що за останнє століття 
практично всі країни світу зіштовхуються з до-
статньо складними проблемами різного характеру. 
Такого глобального масштабу набула продовольча 
проблема, яка з появою пандемії COVID-19 буде 
тільки зростати. 

Глобальний аспект продовольчої безпеки 
пов’язаний із тим, що, незважаючи на зростання 
обсягів продовольства, проблема достатності та 
збалансованості продовольчого забезпечення жи-
телів планети та її безпеки залишається актуаль-
ною у контексті економічної безпеки країн та 
регіонів світу. Її вирішенням займаються світові 
організації – це ООН та підпорядкований їй спе-
ціальний орган – ФАО, а також СОТ, Світовий 
банк, Комітет всесвітньої продовольчої безпеки та 
ін. Продовольча безпека нації є важливою умовою 
суверенітету держави, її внутрішньої політики, а 
також вагомою складовою незалежності в міжна-
родних відносинах [1].  

Актуальність окресленої проблеми розгля-
далася у січні цього року у форматі онлайн через 
пандемію COVID-19 на 13-му глобальному фо-
румі з питань продовольства та сільського 
господарства (GFFA), головна тема якого була – 
як нагодувати світ у часи пандемій та зміни 
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клімату? У рамках форуму учасники, а саме 
міжнародні організації та установи, провели дис-
кусії. Завершальним етапом форуму стала Бер-
лінська конференція міністрів сільського госпо-
дарства, на якій ухвалили конкретні рішення 
(комюніке). 

Інформаційні джерела організації ООН з 
продовольства і сільського господарства свідчать 
про те, що на сьогодні продовольча криза загро-
жує 37 країнам, голодувати будуть мільйони осіб. 

Головними причинами, що породжують та 
прискорюють світову продовольчу кризу, є: 

1. Стрімке зростання кількості населення 
планети. 

2. Зменшення земельних площ, придатних 
для вирощування сільськогосподарських культур. 

3. Скорочення пропозиції в аграрній си-
ровині деякими країнами-виробниками, що пов’я-
зане з несприятливими погодними умовами та 
стихійними лихами. 

4. Зростаюча кількість вирощування зер-
нових з метою виробництва біопалива. 

5. Зростання споживання продуктів харчу-
вання в густонаселених країнах світу – Індії та 
Китаї. 

6. Світова політична нестабільність і 
страйки у країнах Північної Африки. 

7. Виникаюча нестабільність на світових 
фінансових ринках у зв’язку з накопиченням бюд-
жетних дефіцитів і загрозою виникнення дефолтів 
у деяких європейських країнах. 

Відомо, що на сьогодні у світі спосте-
рігається нерівномірність виробництва та спожи-
вання продуктів харчування. Переважно в країнах, 
де нерозвинуте сільськогосподарське виробництво, 
і виникають проблеми з продовольством. До таких 
можна віднести держави, що розвиваються. До того 
ж у них проживає майже 4/5 населення світу, 
виробляється приблизно 1/3 всього продовольства, 
а споживається дещо більше 1/3 його світового 
рівня. Звичайно, що через низький економічний 
розвиток цих країн вони не в змозі самостійно 
подолати продовольчу проблему [11]. 

Свідченням масштабності проблеми є 
дослідження, які опубліковані CNA Corporation, де 
детально моделюється затяжна глобальна продо-
вольча криза, яка викликана «зростанням цін на 
продукти харчування на основі збільшення кіль-
кості населення до 9,3 млрд, швидкої урбанізації, 
важких погодних катаклізмів і соціальних заво-
рушень. Тому національні сили безпеки США шу-
кають варіанти боротьби з наслідками безпре-
цедентної глобальної продовольчої кризи, яка 
триватиме за прогнозами до 2030 року» [5]. 

Виконавчий директор Всесвітньої про-
довольчої програми ООН Девід Бізлі на сесії Ген-
асамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом 
заявив, що через пандемію чисельність людей, які 
можуть померти від голоду, зросте з передбачу-
ваних 135 млн до 270 млн. Тому, зважаючи на 
ситуацію, 2021 рік може стати «катастрофічним». 
До того ж у 2020 році було витрачено $19 трлн, а 
через економічне падіння у 2021 році грошей на 
подолання гуманітарної кризи може і не бути. 
Внаслідок цього гуманітарна криза може сягнути 
найбільших масштабів із часу заснування ООН. 
Отже, це своєрідний заклик до світових лідерів і 
міжнародних організацій приділити увагу фінан-
суванню боротьби з голодом і подоланню причин 
міграції у світі [9].  

Проблема продовольчої безпеки є на сьо-
годні актуальною і для України, тому що за роки 
незалежності в результаті непродуманих реформ в 
аграрній сфері виробництво сільськогосподарської 
продукції в країні значно скоротилося. Тому пер-
шочерговим завданням у державі є вирішення 
проблеми щодо забезпечення продовольчої безпе-
ки з одночасним збереженням та відновленням 
екології навколишнього середовища й раціональ-
ним використанням головного природного чин-
ника сільськогосподарського виробництва – землі.  

Для України землеробство та скотарство 
були і є традиційними видами діяльності. Згідно зі 
статистичними джерелами, ще у 1985 році УРСР 
забезпечувала 46 % усієї пшениці, 56 % куку-
рудзи, 60 % цукрових буряків, 50 % соняшника у 
Союзі, а виробництво яловичини становило 24 %. 
Починаючи з 1991 року обсяги як рослинницької, 
так і тваринницької продукції стрімко стали 
знижуватися, а особливо масово зменшується по-
голів’я тварин. Наприклад, поголів’я великої ро-
гатої худоби скоротилося у 6,5 раза, овець та кіз – 
у 6,3, свиней – у 2,7.  

Спричинили скорочення виробництва відпо-
відні чинники: дезорганізація галузі і всього АПК, 
ліквідація сільськогосподарських підприємств, які 
на цей час функціонували, скорочення ринку 
збуту аграрної продукції і зростання конкуренції з 
боку іноземних товаровиробників. 

Адже, за словами М. Кучера, ситуація, яка 
склалась на сьогодні в Україні, і відсутність чіткої 
політики уряду із забезпечення продовольчої 
безпеки можуть спричинити повторення кризи 
2003–2004 років, коли через посуху урожай впав 
до 20,6 млн т. Саме системні проблеми у країні, 
які загрожують продовольчій безпеці, вимагають і 
системних рішень. Окрім того, у липні 2021 року 
має стартувати ринок землі, а такого роду рефор-
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ми у перші роки завжди дають певну «просадку» у 
виробництві продовольства. Нагадаємо, що у 2020 
році через кліматичні зміни та технологічні по-
милки аграрії втратили значну частину посівів. То-
му отримати врожай на рівні необхідних 75 млн т 
буде дуже складно. До того ж система державного 
управління агросектором в Україні є розбалан-
сованою [4].  

Звичайно, рівень продовольчої безпеки зале-
жить від потенціалу агропродовольчого сектору, 
який є домінантою у збільшенні національного 
доходу, забезпеченні продовольчої безпеки та 
продовольчої незалежності країни, формуючи до 
20 % валового внутрішнього продукту.  

Потужний ресурсний потенціал аграрного 
комплексу є запорукою зміцнення продовольчої 
безпеки країни та нарощення експортних мож-
ливостей. 

Україна входить до двадцятки найбільших 
держав світу з найбагатшими ґрунтами. Найбіль-
шими розмірами ріллі володіють США (185 млн га), 
Індія (160), Росія (134), Китай (95), Канада (46), 
Казахстан (36), Україна (33 млн га). А загальна 
площа світових сільськогосподарських угідь 
становить 4810 млн га, у тому числі ріллі – 
3365 млн га.  

З огляду на це першочерговим завданням 
держави має бути забезпечення раціонального, най-
ефективнішого використання природних і зе-
мельних ресурсів, що буде гарантувати поліпшення 
економічної ситуації і сприятиме досягненню таких 
обсягів виробництва, які забезпечать повноцінне й 
високоякісне постачання продовольства для віт-
чизняного споживача, а також зробить можливим 
експортування конкурентоспроможної сільськогос-
подарської продукції і продуктів її переробки з 
отриманням сталих прибутків. 

Продовольча безпека, як складова націо-
нальної безпеки, вимагає проведення ефективних 
реформ, які створять умови для повноцінного 
розвитку сільськогосподарської галузі. Насам-
перед потрібно, щоб аграрії безпроблемно мали 
доступ до джерел фінансування та безвідсоткового 
кредитування і могли покривати витрати низь-
корентабельної продукції тваринництва. 

Наприклад, у таких країнах, як Ірландія, 
Австрія, Франція, де високий рівень життя, вироб-
ники сільськогосподарської продукції, завдяки 
потужній урядовій підтримці та доступу до 
дешевих кредитів, забезпечують не лише внут-
рішні потреби ринку виробленою продукцією, а й 
мають можливості постачати її за кордон. 

Відомий економіст Ерік Райнерт наголосив 
на тому, що кожна країна має свою «професію», 

тобто домінуючу спеціалізацію. Але Україна сьо-
годні «заробляє на життя» експортом сировини, 
переказами емігрантів-заробітчан та запози-
ченнями у МВФ та інших закордонних кредиторів. 
У результаті наша країна «спеціалізується» на 
бідності і таку «професію» потрібно радикально 
змінювати – ставати виробником, інноватором, 
підприємцем [10]. 

Про ускладнення продовольчої проблеми 
свідчить і те, що сьогодні селянство як первинна 
форма існування соціуму та соціальності пере-
буває на межі вимирання. Внаслідок системної 
недосконалості сучасних аграрних реформ відбу-
вається руйнація сільських поселень, деградує 
соціальна сфера й інфраструктура села, знижу-
ються трудова мотивація селянства, рівень та 
якість життя сільського населення загалом. Така 
тенденція призводить до скорочення сільських 
населених пунктів. Незадовільним є рівень 
облаштування сільських поселень. Більшість жи-
телів села є малозабезпеченими або безробітними. 
У зв’язку з цим, а також через міграційні процеси 
зменшується кількість населення України. Від-
бувається відтік працівників та кадрів за кордон [6]. 

Рівень зайнятості сільського населення у всіх 
сферах економічної діяльності скорочується, а 
оплата праці у сільському господарстві майже на 
30 % є нижчою, ніж у середньому в економіці 
країни. За межею бідності живе близько 20 % 
сільських домогосподарств, а у майже 50 % загаль-
ної кількості сільського населення сукупні витрати 
не перевищують рівня прожиткового мінімуму. 

Отже, соціальний прошарок, що забезпечує 
продовольчу безпеку країни, годує її населення, 
сам позбавлений належних умов для гідного 
людського існування, що суперечить національ-
ним інтересам. 

На думку А. Маршалла, будь-яка система, 
яка допускає розтрату вищих якостей нижчих 
категорій працівників, здатна викликати до себе 
серйозне недовір’я. І тут важливу роль відіграє 
система харчування населення, бо хоча сьогодні 
недоїдання навряд чи є безпосередньою причиною 
смерті, проте воно часто є причиною загального 
ослаблення організму, яке позбавляє його здат-
ності протистояти хворобам та є головною при-
чиною низької продуктивності праці [7].  

Нині Україна перебуває на низькому етапі 
трансформування економічної системи. Щорічно 
великих втрат зазнає АПК як основний виробник 
сільськогосподарської сировини і продовольства. 
Зниження платоспроможності попиту великої 
частини населення призвело до скорочення нор-
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мативного рівня споживання продовольчих то-
варів, незбалансованості раціону харчування, що 
негативно позначається на здоров’ї людей і роз-
витку нації. 

Таке становище зумовлене тим, що: 1) існу-
ють перешкоди для інвестицій в аграрний сектор 
економіки України; 2) нестабільна, непрогнозо-
вана та непрозора державна політика; 3) не-
достатнє фінансування; 4) відсутня ефективна та 
доступна інфраструктура аграрних ринків та 
системи маркетингу; 5) неефективна державна 
політика щодо підтримки експортерів.  

Тому реформування аграрного сектору 
країни має полягати в можливості вільного роз-
витку підприємницької діяльності в сільській 
місцевості, впровадження інновацій у вироб-
ництво, розширення соціальної інфраструктури та 
незалежного розвитку сільських територій. А 
природно-кліматичні умови та наявний людський 
потенціал сприятимуть нарощуванню обсягів 
сільськогосподарської продукції, які дадуть змогу 
не тільки забезпечити власну продовольчу без-
пеку, а й зайняти важливе місце на світовому 
ринку продовольства. До того ж розвиток сільсь-
кого господарства дає поштовх розвитку пере-
робної, харчової та інших видів промисловості, що 
сприятиме зростанню ВВП. 

Також зміцнення продовольчої безпеки ви-
магає від держави усунути серйозний економічний 
недолік – це подолання корупції, її прозоре 
викриття та справедливе покарання; забезпечити 
сприятливі економічні, політичні, юридичні та 
психологічні умови для створення нових 
господарюючих одиниць різних форм власності – 
це шлях до підвищення валового внутрішнього 
продукту на особу; сприяти достатньому обсягу 
фінансування наукових досліджень і новітніх 
розробок в аграрному секторі – один із напрямів 
підвищення продуктивності сільськогосподарсь-
кого виробництва та його високої фінансової ре-
зультативності; подолати політичну нестабіль-
ність – це свідоме зміцнення толерування до 
політиків з боку як суб’єктів господарювання, так 
і населення загалом.    

Україна – це велика аграрна та промислова 
територія з потужними перспективами, тому треба 
створити сприятливі умови для розвитку галузей, 
використавши досвід розвинених країн. До того ж 
країна може стати економічно успішною, 
незважаючи на світову політику. 

 
Висновки. Завдяки комплексним заходам, 

спрямованим на підвищення конкурентоспромож-
ності продукції аграрного сектору на внут-

рішньому й зовнішньому ринках, вирішення со-
ціальних проблем села, можна буде забезпечити 
продовольчу безпеку держави та бути вагомим 
постачальником аграрної продукції на світовому 
ринку. 

Для цього необхідно виконати певні умови, 
а саме: гарантувати демографічну безпеку; ство-
рити конкурентоспроможні державні аграрні 
підприємства; встановити дотації на низькорен-
табельну сільськогосподарську продукцію; подо-
лати або зменшити корупцію; підвищити доходи 
громадян; захищати права інвесторів; створити 
вільний ринок без посередників; здійснити транс-
формацію господарств населення завдяки їх ко-
оперуванню в господарський устрій. До того ж 
основою повноцінного виконання умов та ефек-
тивного функціонування системних реформ по-
винні бути закони, їх дотримання і понесення 
відповідальності в разі їх порушення.  
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