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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК АПК В УКРАЇНІ 
 

Сучасна аграрна економіка характеризується скороченням ресурсної бази, 
високими вимогами споживачів до якості аграрної продукції, посиленням 
конкуренції як на регіональних, так і світових ринках продовольства [1–12]. 
Економічна інтеграція як процес взаємного пристосування суб'єктів 
господарювання агропродовольчого ринку дозволяє за рахунок загального 
синергетичного ефекту при використанні єдиного аграрного потенціалу 
контрагентів забезпечити динамічний розвиток аграрного сектора України і досягти 
високого рівня економічної динаміки сільськогосподарського виробництва. 

Сучасна практика господарювання в аграрній сфері пов'язана з низкою 
викликів, які стримують процес економічної динаміки галузі. В останні роки 
досягти відчутного економічного зростання сільського господарства не 
вдалося. Більш того, спостерігається зниження виробництва аграрної продукції. 
Успішне вирішення проблеми продовольчого забезпечення (на сьогоднішній 
день країна повністю забезпечує себе зерном, цукром, олією, м'ясом – за 
рахунок м'яса птиці) в певній мірі дозволило переломити тенденції в сфері 
експорту продовольства, де, безумовно, відзначається позитивна динаміка. 
Однак частка України в світовому експорті продовольства як основний 
індикатор формування потенціалу зростання аграрного сектора країни в 
порівнянні з основними країнами-експортерами залишається дуже низькою. 

Формування потенціалу зростання має в першу чергу забезпечуватися 
через високий рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції. У реальній практиці частина аграрної продукції та продовольства 
неконкурентні. Економічна динаміка сільського господарства обмежена 
слабким кадровим і науковим потенціалом аграрного виробництва. На 
сьогоднішній день значною є залежність ряду галузей сільського господарства 
від зарубіжних технологій і інновацій, яка наближається в ряді випадків до 
100 % (вакцини для лікування тварин, генетичний матеріал в птахівництві та 
ін.). Низький рівень і деградація людського потенціалу аграрних територій 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації управління продуктивністю та поліпшення 
якості зерна пшениці озимої», присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели (30 вересня 2021 р.) 

 

265 

 

також виступає одним з найважливіших обмежень економічного зростання [1]. 
Політика «оптимізації» мережі установ соціальної сфери призвела до масового 
закриття малочисельних сільських шкіл, дитячих садків, клубів, бібліотек, 
дільничних лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів і збільшення радіусу 
їх доступності. При цьому відзначається більш високий рівень сільського 
безробіття на тлі міської. 

Дані обставини в сукупності з низькою якістю життя на землі посилюють 
деградаційні соціально-економічні процеси на сільських місцевостях. 
Можливості посилення економічної динаміки за рахунок максимального 
використання територіального потенціалу визначаються рівнем розвитку 
інтеграційних процесів у сфері виробництва продовольства не тільки на 
національному, а й міжнародному рівні. На жаль, агропродовольча система 
України не в повній мірі вбудована в міжнародний поділ праці. 

Для забезпечення економічного зростання сільського господарства України 
відповідно до кліматичних, територіальними, організаційно-економічними 
особливостями, використовуючи різноманіття зв'язків між державами різних 
організацій, доцільно розвивати механізми взаємної торгівлі, залучення 
інвестицій, реалізації спільних розробок в області техніко-технологічних 
аграрних інновацій. Основним напрямком міжнародної інтеграції України в 
контексті посилення економічного зростання сільського господарства слід 
розглядати співпрацю з країнами-членами Європейського союзу. 

Сучасна практика співпраці охоплює такі сфери, як прогнозування стану 
аграрного виробництва, визначення державної підтримки сільського 
господарства, регулювання загального аграрного ринку, формування єдиних 
вимог у сфері виробництва та обігу аграрної продукції, розвиток експорту 
сировини і продовольства, наукове, інформаційне та інноваційне забезпечення 
аграрного комплексу [1, 3, 7, 9]. Однак узгодженість дій країн-членів ЄС в 
галузі управління розвитком аграрного виробництва обмежується 
відмінностями економічних механізмів функціонування аграрних ринків 
держав. В першу чергу такі відмінності мають місце в області інвестиційної 
політики, ціноутворення, кредитування, субсидування, страхування, 
оподаткування, що не дозволяє створити відносно рівні умови для 
економічного зростання і конкуренції на загальному аграрному ринку. Тому, 
для переходу на системний рівень інтеграції в аграрному секторі країн-членів 
ЄС необхідні єдині вимоги в зазначених сферах на основі гармонізації та 
уніфікації відповідних правових норм регулювання [1, 2, 5]. Така форма 
співпраці дозволить певною мірою нівелювати негативний вплив зазначених 
викликів і сформувати потенціал зростання за рахунок розвитку експортної 
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складової, прискорення модернізації агропромислового виробництва та 
підвищення його продуктивності, забезпечення адаптації сільського 
господарства до зміни клімату, інноваційної активності суб'єктів 
господарювання. 

Результати проведеного дослідження підтверджують наукову гіпотезу про 
вплив економічної інтеграції на економічне зростання аграрного виробництва. 
На прикладі аграрного комплексу України було обґрунтовано доцільність 
використання механізмів міжнародної інтеграції в управлінні процесами 
економічної динаміки в аграрному секторі України. 
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ПЕРМАКУЛЬТУРА У РОДОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ: ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ДОВКІЛЛЯ 
 
Одним з пріоритетних напрямів новітньої державної аграрної політики має 

бути розв’язання економічних проблем раціонального використання, охорони, 
збереження та відтворення родючості ґрунтів, запобігання розвитку 
деградаційних процесів, що є важливими чинниками переходу на засади 
сталого розвитку, гарантування екологічної й продовольчої безпеки країни.  

Родові поселення як цілісні спроможні екологічні спільноти, засновані на 
інтеграції людської діяльності у навколишнє середовище формують модель 
життя соціуму майбутнього. Однією з концепцій розвитку поселень є 
пермакультура (термін введений у 1978 р. австралійським екологом Біллом 
Моллісоном та одним з його учнів Девідом Холмгреном як скорочення від 
словосполучення «первинне сільське господарство» або «стійка культура» [1]). 
Орієнтовані на сталий розвиток родові поселення, вирішують проблеми 


