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ВСТУП 

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну – абсолютно безпричинне і 

безглузде у сенсі політичному та абсолютно безперспективне у сенсі військовому – 

прямо зараз на наших очах змінює все, і змінює фундаментально. Ці зміни 

стосуються не лише України, а і всієї Європи та й усього світу.  

У абсолютної більшості українців (88%) через російське вторгнення докорінно 

змінилося життя, майже третина українців змінили місце проживання – про це 

свідчать соціологічні опитування компанії Gradus Research 1.  

Згідно звіту Світової організації торгівлі (СОТ) 2, війна в Україні вже завдає удару по 

світовій економіці та в довгостроковій перспективі може навіть спровокувати її 

розпад на окремі блоки. Показник зростання світової торгівлі може скоротитися 

майже вдвічі, а показник зростання світового ВВП – десь на третину. У 

довгостроковій перспективі прогнозується можливе зниження глобального ВВП 

приблизно на 5%. 

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) світові ціни 

на продовольство у лютому 2022 року сягнули історичного максимуму 3, перекривши 

попередній максимум лютого 2011 року. 

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на своїй 

сторінці у Twitter заявив, що війна в Україні може спричинити злидні та голод для 

більш як 20% людства 4. 

За оцінками 5 експертів Київської школи економіки, в цілому від поставок зерна з 

України залежать понад 400 мільйонів людей у світі. Відповідно, війна в Україні кидає 

виклик глобальній продовольчій безпеці, бо покупцями українського зерна якраз є 

низка країн, які традиційно відчувають нестачу продовольства. 

Війна – це драматичне випробовування та максимально серйозний виклик і для 

держави, і для місцевого самоврядування, і для бізнесу, і для кожного громадянина. 

Із подібними масштабами викликів Україна – попри тривале локальне протистояння 

російській агресії на Донбасі – досі не стикалася. До того ж, до повномасштабної 

війни Україна не була належно готовою у жодному сенсі – ні у військовому, ні в 

економічному, ні в управлінському.  

                                                           
1 Опитування https://gradus.app/documents/195/Gradus_Report_War_29032022_w3_ua_final.pdf; 
https://gradus.app/documents/183/Gradus_Report_War_01032022w3.pdf (опитували людей, які живуть у 
містах з населенням понад 50 тис. осіб, але слід очікувати, що результати опитування мешканців сіл були б 
подібними) 
2 Звіт СОТ “The Crisis in Ukraine: Implications of the war for global trade and development” 
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/devel_08apr22_e.htm  
3 https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en  
4 https://twitter.com/antonioguterres/status/1514375125226991626?s=20&t=37xgUeDsJGfbDw2jB-ACrA  
5 https://kse.ua/ua/about-the-school/news/russian-invasion-in-ukraine-could-threaten-global-food-security-and-
starve-hundreds-of-millions-globally/  

https://gradus.app/documents/195/Gradus_Report_War_29032022_w3_ua_final.pdf
https://gradus.app/documents/183/Gradus_Report_War_01032022w3.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/devel_08apr22_e.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-to-record-high-in-february/en
https://twitter.com/antonioguterres/status/1514375125226991626?s=20&t=37xgUeDsJGfbDw2jB-ACrA
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/russian-invasion-in-ukraine-could-threaten-global-food-security-and-starve-hundreds-of-millions-globally/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/russian-invasion-in-ukraine-could-threaten-global-food-security-and-starve-hundreds-of-millions-globally/
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І політика, і управління, і суспільні відносини вже зараз, безпосередньо під час війни 

зазнають суттєвих змін. А після війни в Україні неодмінно відбуватимуться 

фундаментальні стратегічні трансформації – у політиці, в економіці, у культурі, у 

суспільстві в цілому. Тому вже зараз потрібно аналізувати хід подій, шукати 

оптимальні оперативні рішення, узагальнювати тенденції та формувати ґрунт і 

підходи для майбутніх стратегічних рішень, які потрібно буде ухвалювати. 

У цьому документі зроблено спробу побіжного аналізу нинішньої ситуації та 

перспектив її розвитку у частині аграрного сектору та життєдіяльності сільських 

територій. На підставі такого аналізу сформульовано деякі висновки та рекомендації 

щодо державної політики, щодо дій та рішень влади під час і після війни. 

У ході роботи з джерелами інформації стало зрозуміло, що з моменту початку війни 

новин, документів та рішень, які стосуються сільського розвитку, наразі практично 

немає. Під час війни – не до розвитку. Влада і люди нині переймаються виключно 

забезпеченням життєдіяльності, налагодженням хоч якоїсь економічної активності 

та вирішенням колосальної кількості проблем, спричинених війною. Тому в цьому 

документі в основному аналізуватимуться новини та рішення влади щодо діяльності 

аграрного сектора України.  

Дискусія про вектори розвитку села відбудеться вже після війни і з урахуванням 

уроків війни. Але починати думати над цим потрібно вже, бо післявоєнне українське 

село – як і післявоєнна Україна – має бути іншим: більш сучасним, динамічним, 

заможним, комфортним. Тому в цьому документі ми означимо необхідність 

формування нового візії (бачення) українського села, без якої будь-яке 

стратегування буде непереконливим. Досі такої візії не було вироблено, а тому в 

Україні наразі немає ні дієвої політики, ні стратегії сільського розвитку – це видно з 

чинних стратегічних документів, які ми аналізуємо нижче. 

 

1. ОГЛЯД ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ 

Війна спричиняє колосальну шкоду усім територіям, усім галузям та сферам 

суспільного життя країни. Сільські території та сільські населені пункти зазнають 

впливу війни не менш руйнівного, аніж міста – лишень зміст цього впливу 

відрізняється, а його приклади рідше потрапляють в поле зору медіа. Якщо в містах 

у першу чергу руйнувань зазнає критична та логістична інфраструктура, у т.ч. 

військового та подвійного призначення, то у селах страждає насамперед земля – від 

замінування та від забруднення вибухонебезпечними предметами, залишками 

техніки та боєприпасів. Потерпає також аграрна інфраструктура і техніка, яку ворог 

активно використовує для потреб війни (а відтак, різко підвищує ризик її знищення 

чи ушкодження), самостійно знищує або викрадає.  
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Сукупний масштаб шкоди, яку війна вже завдала та продовжує завдавати сільським 

територіям та сільському господарству, є катастрофічним. Є прогнози 6 щодо 

потенційної втрати майже половини обсягу економіки України у 2021 році. Значна 

частина цих втрат припаде на аграрний сектор. 

У окупованих громадах ворог діє цинічно та негуманно, умисно і цілеспрямовано 

створюючи нестерпні гуманітарні умови для населення: грабує або знищує 

продовольчі запаси та гуманітарні вантажі, свідомо створює дефіцит продовольства, 

перешкоджає діяльності місцевих виробників хліба та інших базових продуктів. 

Ситуаційна мета таких нелюдських дій російських військ – примус до співпраці з 

окупантом.  

Але окрім цього ворог ракетними ударами нищить продовольчі склади, елеватори, 

логістичні центри та інші цивільні об’єкти й на решті території України. Так, у 

Київській області прицільним ракетним ударом було знищено найбільший склад 

заморожених продуктів. Подібні дії ворога – ніби цілком безглузді з воєнної точки 

зору – однозначно вказують на те, що справжня, глибша мета Росії – геноцид 

українського народу, і це вже поступово починають розуміти та визнавати у світі. 

1.1 СИТУАЦІЯ В ОКРЕМИХ МАКРОРЕГІОНАХ 

Захід 

 Територія практично не зачеплена війною, хоча неодноразові обстріли 

інфраструктурних об’єктів були і ризик нових обстрілів залишається високим, 

як і всюди. На Волині та Рівненщині також залишається ризик прямого 

вторгнення, хоч зараз його імовірність виглядає мізерною. У більшості громад 

– значна кількість переміщених осіб, водночас багато місцевих жителів 

виїхали за кордон, а тому ситуація з трудовими ресурсами хаотична. Як і 

всюди, тут спостерігається дефіцит пального та іншого необхідного для 

аграріїв, але загалом вони можуть працювати спокійно. Також сюди з інших 

регіонів активно переміщаються підприємства, у тому числі аграрні переробні 

виробництва. 

Центр 

 Територія, де бойових дій також практично не було (окрім району Василькова 

на Київщині), але де залишається певний ризик вторгнення – з півдня, з 

півночі, зі сходу. Люди активно переміщаються як сюди – з півночі, сходу та 

півдня, так і звідси – далі на захід, тому ситуація з людськими ресурсами поки 

невизначена і нестабільна. Попри це, умови для ведення аграрного бізнесу в 

центральній Україні можна вважати відносно нормальними. Проблеми тут 

подібні до тих, що спостерігаються у західних регіонах. 

Північ  

                                                           
6 Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків 
(https://www.dw.com/uk/svitovyi-bank-vvp-ukrainy-vpade-na-45-vidsotkiv/a-61428728)  

https://www.dw.com/uk/svitovyi-bank-vvp-ukrainy-vpade-na-45-vidsotkiv/a-61428728
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 Територія, по значній частині якої пройшлася війна (особливо – Чернігівщина, 

Сумщина та північ Київщини, а також частина північної Житомирщини). 

Значна площа угідь замінована та забруднена залишками техніки і 

боєприпасів. Хоча ризик повторного вторгнення ворога оцінюється 

військовими експертами як незначний, однак у людей, які щойно пережили 

воєнні дії, досі залишається стрес та острах, а це суттєво впливає на рішення 

аграріїв щодо обробітку землі. Окрім того, є значний дефіцит людських 

ресурсів, і найближчим часом люди навряд чи масово повертатимуться 

додому.  

Південь 

 Територія частково під постійною реальною загрозою війни (Одещина, 

переважна частина Миколаївщини), а частково – у війні та під окупацією 

(невелика частина Миколаївщини, майже вся Херсонщина та увесь південь 

Запорізької області). У громадах, що під окупацією, ворог намагається 

встановити свої порядки, тероризує місцеве населення, насамперед актив, до 

якого зазвичай належать і фермери. Відповідно, на Одещині та північному 

заході Миколаївщини аграрії можуть працювати відносно спокійно, а на інших 

територіях робота максимально ускладнена або ж неможлива. Окрім того, тут 

ворогом активно знищується та розкрадається матеріально-технічна база 

аграріїв, є випадки терору стосовно фермерів. 

Схід 

 Територія практично цілком у війні та/чи під окупацією (окрім 

Дніпропетровщини та південно-західної частини Харківщини – однак і в цих 

районах ймовірність обстрілів все ж суттєво вища, аніж у більш віддалених від 

фронту регіонах). Аграрна північна Луганщина та північний схід Харківщини 

повністю захоплені ворогом. Багато населених пунктів зазнали руйнувань та 

терору з боку окупантів. Робота аграріїв у цих регіонах пов’язана з 

максимальним ризиком. Ворог завдає шкоди майну, інфраструктурі та самим 

аграріям – є непоодинокі випадки вбивств фермерів. Луганщина, за даними 

Мінагрополітики, є єдиним регіоном, де досі не розпочато посівну. 

 

2. ВПЛИВ ВІЙНИ НА АГРАРНУ ГАЛУЗЬ  

2.1 ПРОБЛЕМИ ТА ВТРАТИ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ 

Війна не лише спричиняє смерть та страждання людей, а й створює безпрецедентні 

проблеми та перешкоди для економічної активності, у тому числі (чи навіть 

насамперед) – у аграрному секторі.  

Війна суттєво змінить економіку України та відчутно вплине на світову економіку і 

світові ринки. Відтак, аналіз викликів та тенденцій, породжених війною, є 

необхідною умовою формування правильної економічної політики держави. 
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Цьогоріч в Україні буде засіяно не більше 70-80% площ с/г угідь – значні площі 

земель знаходяться в зоні бойових дій та/або під окупацією у Харківській, 

Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Хоча і 

під окупацією багато українських фермерів виходять на посівну, та наразі складно 

прогнозувати перспективи догляду за посівами та збору урожаю на цих територіях. 

Заступник Міністра агрополітики Тарас Висоцький нещодавно повідомив 7, що на 

Чернігівщині та Сумщині буде засіяно не більше 60-70% угідь, а на Луганщині, 

Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині – не більше як 30-40%. 

До того ж, 30-40% існуючих посівів озимих знаходяться у регіонах, які під окупацією 

(озимі культури сіяли насамперед на півдні держави) – існує ризик того, що ці посіви 

вже знищені/ушкоджені або їх неможливо буде доглянути та/чи зібрати. 

Цьогоріч прогнозується недоотримання урожаю від 30 до 70% (за різними видами 

с/г культур та різними оцінками), у т.ч. по зернових – приблизно 50%. Особливо 

відчутним буде недоотримання по овочах – поливні угіддя в Херсонській та 

Запорізькій областях, де вирощувалися овочі, переважно перебувають під 

окупацією. Окрім того, на цей момент окупантами захоплено Каховський 

магістральний канал та головну насосну станцію, які забезпечували зрошення 

земель. Тому овочі, фрукти, рис, баштанні та інші теплолюбні культури цього року 

доведеться імпортувати, однак це не критично з точки зору продовольчої безпеки. 

У ході війни відбулося мінування та/або забруднення вибухонебезпечними 

предметами величезних площ сільськогосподарських угідь (за різними оцінками – це 

3-5 млн га, тобто від 10% усіх сільськогосподарських угідь 8). Проблема 

розмінування не може бути вирішена швидко – це завдання на роки. Тим більше, 

що багато замінованих земель знаходяться або у зоні бойових дій, або недалеко від 

неї, а відтак розмінування там ускладнене чи неможливе. У регіонах, звільнених від 

ворога (Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина), розмінування йде 

активно, та це все одно потребує значних ресурсів та часу. 

Під впливом війни вже змінюється структура посівів – аграрії цього року вимушено 

віддаватимуть перевагу тим культурам, які легше і дешевше вирощувати, або ж тим, 

ціна яких на одиницю об’єму/ваги вища.  

Тарас Висоцький: Аграрії цього сезону переходять на вирощування некласичних 

маржинальних культур: ячмінь, овес, горох, просо, сорго, соя. Під цими культурами, 

які можна віднести до нішевих, збільшаться площі, оскільки вони прості в посіві, 

догляді, обробітку 9 

                                                           
7 У ефірі телемарафону «Єдині новини» 18 квітня 2022 року 
8 Загальна площа сільськогосподарських угідь в Україні складає приблизно 30 млн га 
9  https://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/agrariji-v-umovah-viyni-7-viprobuvan-dlya-ukrajini-i-svitu 

https://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/agrariji-v-umovah-viyni-7-viprobuvan-dlya-ukrajini-i-svitu
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Микола Сольський: Зараз дуже багато агрокомпаній переходять на культури, які 

мають меншу врожайність на гектар, але коштують набагато більше, щоб потім мати 

менше проблем з логістикою 10 

Унаслідок такої ситуаційної зміни структури аграрного виробництва тимчасово 

зміниться і структура споживання харчових продуктів: не буде звичного 

різноманіття, асортимент буде значно вужчим і зміщеним у бік базових продуктів. 

Але така зміна не є критичною – голоду в Україні точно не буде, і на цьому сходяться 

всі фахівці та урядовці у своїх коментарях. 

Війна спричинила до безпрецедентно масштабного порушення логістики постачання 

та збуту у. Внаслідок цього аграрії не можуть отримати необхідні для посівної 

пальне, добрива тощо, а експортери не можуть продати свою продукцію, а відтак у 

них є брак обігових коштів на посівну.  

Щоправда, абсолютна більшість зерна у портах належить трейдерам, у т.ч. 

міжнародним, тобто агровиробник за це зерно кошти вже отримав. Та все ж частина 

аграріїв планували продати зерно навесні, і через війну їм це зробити не вдалося. 

Довідково: в Україні у 2021 році було вироблено 6,5 млн тонн олії (а споживання олії 

складає менш як 0,5 млн тонн). Також у 2021 році в Україні було вироблено 72 млн 

тонн зерна (а споживання складає менш як 20 млн тонн). 24 млн тонн зерна із 

виробленого у минулому році було експортовано ще до початку війни. 

Більше 70% крупнотоннажного українського експорту вивозилось за кордон через 

чорноморські порти, які наразі повністю заблоковано. Слід окремо зауважити, що 

повне блокування українських портів для цивільних суден безпосередньо не 

пов’язано з військовими потребами – фактично це умисні дії російського військового 

і державного керівництва, спрямовані на нанесення фінансових збитків українським 

аграріям та на порушення балансу світової торгівлі.  

Як повідомив Міністр агрополітики М.Сольський у одному з своїх інтерв’ю, в 

українських портах наразі знаходиться 57 суден, у яких – 1,25 млн тонн зерна та 

насіння олійних культур.  

Залізницею за березень вивезено близько 200 тисяч тонн аграрної продукції. Можна 

вийти на обсяг експорту залізницею до 1,5-2 млн тонн, але для цього потрібно 

суттєво наростити технічну спроможність (і не лише з українського боку), а це 

неможливо зробити одразу. 

Прес-служба Міністерства економіки повідомила 11, що у березні 2022 року експорт 

українських товарів скоротився вдвічі, а імпорт – більш ніж утричі. Особливо 

постраждало вивезення металів та сільськогосподарської продукції, водночас обсяг 

                                                           
10 Інтерв'ю Миколи Сольського "Економічній правді"  

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/14/685728/ 
11 https://agropolit.com/news/23560-ukrayina-udvichi-skorotila-eksport-cherez-viynu-rozvyazanu-rosiyeyu--
mineoknomiki  

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/14/685728/
https://agropolit.com/news/23560-ukrayina-udvichi-skorotila-eksport-cherez-viynu-rozvyazanu-rosiyeyu--mineoknomiki
https://agropolit.com/news/23560-ukrayina-udvichi-skorotila-eksport-cherez-viynu-rozvyazanu-rosiyeyu--mineoknomiki
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експорту низки товарів з глибокою переробкою у порівнянні з довоєнним часом 

практично не змінився 12. 

Значними є втрати переробних та торгівельних підприємств – через скорочення 

ринку, порушення виробничих ланцюжків, знищення складів і логістичних центрів. 

Наразі жодної компенсації бізнес не отримує, хоча втрати фіксуються для майбутніх 

відшкодувань (можливо, за рахунок очікуваних репарацій від країни-агресора). 

Спостерігається гострий брак та перебої з постачанням пального, насамперед 

дизпалива – через значні військові потреби, а також через цілеспрямоване 

руйнування ворогом інфраструктури забезпечення пальним (нафтобази, 

транспортні вузли). За оцінками експертів, українські аграрії наразі лише на 60% 

забезпечені паливом. Однак ці проблеми активно вирішуються Урядом, у т.ч. з 

допомогою наших партнерів. Так, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон 

нещодавно заявила, що Європейський Союз докладатиме максимум зусиль для 

підтримки енергетичного сектора України, насамперед забезпечення паливом її 

агросектора, аби уникнути продовольчої кризи 13. 

Бракує міндобрив та засобів захисту рослин – також значною мірою через проблеми 

з логістикою. До прикладу, рівень забезпечення азотними добривами за 

експертними оцінками – 68% 14. 

Є значні втрати сільськогосподарської техніки – через її пряме знищення, 

ушкодження чи повне знищення внаслідок використання ворогом для військових 

потреб, а також через викрадення. Окрім того, постачальники техніки не 

поспішають надавати навіть вже законтрактовану техніку фермерам на 

прифронтових територіях через ризик її втрати.  

Тваринництво також зазнає суттєвих втрат внаслідок війни: спостерігається нестача 

кормів, є проблеми з переробкою, ускладнена логістика постачання та збуту, також 

є непоодинокі випадки знищення російською армією поголів’я та виробничих 

потужностей. 

2.2 ПОТЕНЦІЙНІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗМІНИ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ 

Війна призведе і до значних довгострокових наслідків в усіх сферах, окремі з яких 

вже можна прогнозувати, а інші ще не піддаються прогнозуванню, оскільки війна 

триває. 

 

 

                                                           
12 Це дуже цікавий факт, який непрямо підтверджує обґрунтованість наших подальших міркувань щодо 
доцільності зміни структури аграрного виробництва та, відповідно, структури експорту аграрної продукції 
13 http://reform.energy/news/es-robitime-vse-abi-zabezpechiti-ukrainu-palivom-nasampered-dlya-silskogo-
gospodarstva-evrokomisar-z-energetiki-20103  
14 https://kurkul.com/news/30116-dlya-posivnoyi-agrariyam-ne-vistachaye-palnogo-ta-azotnih-dobriv--eksperti  

http://reform.energy/news/es-robitime-vse-abi-zabezpechiti-ukrainu-palivom-nasampered-dlya-silskogo-gospodarstva-evrokomisar-z-energetiki-20103
http://reform.energy/news/es-robitime-vse-abi-zabezpechiti-ukrainu-palivom-nasampered-dlya-silskogo-gospodarstva-evrokomisar-z-energetiki-20103
https://kurkul.com/news/30116-dlya-posivnoyi-agrariyam-ne-vistachaye-palnogo-ta-azotnih-dobriv--eksperti
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2.2.1 ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 

В Україні внаслідок війни очікується жорсткий дефіцит людських ресурсів, причому 

тут також можна впевнено прогнозувати значні диспропорції в регіональному 

розрізі.  

Прямі людські втрати хоча й вже вимірюються десятками тисяч людей, та все ж поки 

що складають відносно невеликий відсоток від загальної чисельності населення. На 

жаль, ми поки що не знаємо, якою буде ця цифра на кінець війни. Російська армія 

діє поза всіма правилами ведення воєнних дій, а тому в підсумку людські втрати 

можуть бути значно більшими. 

Головною причиною нестачі людських ресурсів є внутрішнє переміщення населення 

та еміграцію. За кордон за час війни виїхало приблизно 5 млн осіб, а це понад 10% 

населення України. Всередині країни внаслідок війни на цей момент змінили своє 

місце проживання орієнтовно 6-7 млн осіб. Тобто, загалом більш як третина 

населення України вимушена була покинути свої домівки. Зараз почався зворотній 

процес повернення у звільнені від ворога регіони та міста. Але поки йде війна, ця 

динаміка є дуже непередбачуваною. 

Відомий демограф Елла Лібанова наводить дані, згідно з якими у Сербії свого часу 

третина населення втекла від війни за межі країни, і з цієї третини третина не 

повернулися назад. Скоріш за все, і в Україні буде схожа картина – можна 

прогнозувати, що принаймні 1-2 мільйони українців найближчим часом не 

повернуться в Україну.  

Не секрет, що багато українців завжди мали бажання знайти роботу за кордоном, 

але не завжди могли виїхати. Зараз така можливість з’явилася, і нею безсумнівно 

скористалися не тільки ті, хто реально втікав від жахів війни, а й ті, хто й так мав 

намір виїхати за кордон. 

Щоправда, процитоване вище опитування компанії Gradus Research демонструє 

доволі оптимістичні тенденції: якщо на початку березня з тих, що виїхали за кордон, 

дійсно понад третина (35%) не планували повертатися, то на кінець березня цей 

показник впав до 8%. Вочевидь, це зумовлено тим, що є дуже високим і неухильно 

зростає відсоток українців, які впевнені у перемозі (з 82 до 90%) та у тому, що 

Україна стане сильнішою після війни (з 77 до 82%).  

Довідково: Інше опитування, проведене Центром Разумкова (респондентів, які 

перетинали кордон в період з 15 березня до 1 квітня), дало дещо інші, хоча й 

порівнянні результати: 79% біженців планують повернутися, 10% не планують, а у 

11% виникли труднощі з відповіддю 15 

Більшість вимушених емігрантів вочевидь вже усвідомили, що у післявоєнній Україні 

з’являться абсолютно нові можливості – для роботи, для самореалізації, для 

                                                           
15 https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukrainski-bizhentsi-nastroi-ta-
otsinky?fbclid=IwAR1FCBG2VEkJIdikdArJW1YzVnQjPKGTAMi_MdiekmfpPwz8kIdZxift-EU  

https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukrainski-bizhentsi-nastroi-ta-otsinky?fbclid=IwAR1FCBG2VEkJIdikdArJW1YzVnQjPKGTAMi_MdiekmfpPwz8kIdZxift-EU
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukrainski-bizhentsi-nastroi-ta-otsinky?fbclid=IwAR1FCBG2VEkJIdikdArJW1YzVnQjPKGTAMi_MdiekmfpPwz8kIdZxift-EU
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достойного життя, і люди мають намір скористатися цим шансом, щоб заново 

налагодити чи навіть підвищити свій добробут. Бо все ж простіше повернутися у 

звичне, рідне середовище, аніж намагатися з нуля адаптуватися у чужому. До того 

ж, рівень патріотизму українців наразі дуже високий – і це також важливий чинник, 

який повертатиме людей в Україну. Тому можна висловити обережний прогноз щодо 

того, що абсолютна більшість вимушених емігрантів повернуться в Україну. Але 

реалізація цього прогнозу вирішальним чином залежатиме як від результатів війни, 

так і від практичних дій української влади та світової спільноти після нашої перемоги. 

В Україні мають бути створені максимально привабливі умови для роботи та життя 

– це буде важливо і для України, і для Європи, яка нині потерпає від величезної 

кількості біженців-українців.  

2.2.2 ЕКСПОРТ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ 

Україна наразі є однією з найбільших країн-експортерів соняшника та соняшникової 

олії (перше місце у світі), а також зернових (четверте місце). Однак за час війни – 

через проблеми зі здійсненням експорту з України – відбудеться вимушена 

переорієнтація окремих країн на інших експортерів, унаслідок чого Україна може 

частково втратити свою долю на світовому ринку.  

Відтак, виникає логічне запитання: чи варто Україні після війни й надалі прагнути 

залишатися найбільшим експортером олійних і зернових? Чи не варто 

переорієнтувати аграрний сектор (принаймні, частково) на інші напрями?   

При цьому слід взяти до уваги, що крупнотоннажне виробництво олійних та 

зернових культур не надто сприяє зайнятості у сільській місцевості, а відтак не 

забезпечує належний рівень життя людей у селах. Окрім того, загальновідомо, що 

олійні культури виснажують ґрунти. А нині така спеціалізація ще й впирається у 

зруйновану інфраструктуру та логістику виробництва, зберігання та експорту. 

То, можливо, і український експорт у найближчому майбутньому має стати дещо 

іншим: більш дороговартісним та менш тоннажним.  

Тут може йти мова про вирощування більш маржинальних та більш трудомістких 

культур (у т.ч. овочівництво, ягідництво тощо), а також про більш глибоку 

переробку аграрної продукції. Перспективним у цьому сенсі виглядає розвиток 

тваринництва та переробки тваринницької продукції – і не лише птахівництва, яке 

займало панівні позиції у останні роки. 

2.2.3 САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ПРОДОВОЛЬЧА 

БЕЗПЕКА 

У разі збереження воєнної загрози на більш тривалий період (що дуже вірогідно, на 

жаль) державі буде потрібно також серйозно подбати про самозабезпечення 

домогосподарств та громад продуктами харчування. Фактично, у кожному 

домогосподарстві, у кожному селі, у кожній громаді (чи, принаймні, у громадах по 

сусідству на засадах кооперації) має вирощуватися все, що потрібно для 
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самозабезпечення – умовний кошик життєво необхідних продуктів. Результатом 

таких спільних зусиль держави, місцевого самоврядування та громадян має стати 

ґарантоване забезпечення населення необхідними харчовими продуктами та 

ліквідація залежності від будь-яких логістичних проблем. У цьому контексті доцільно 

було б також розвинути мережу магазинів, складів, дрібних виробництв хліба, 

молочних та інших базових продуктів. Бо ми вже мали на Сумщині 16 і ще, на жаль, 

певно матимемо сумні приклади, коли в окремому селі фактично настає гуманітарна 

катастрофа –  бо на місці немає продуктових запасів, а село війною повністю 

відрізане від інших населених пунктів, звідки у мирний час йшло постачання і куди 

люди їздили за продуктами. 

На самозабезпечення домогосподарств спрямована, зокрема, нова ініціатива «Сади 

Перемоги» 17, яка підтримується міжнародними партнерами та профільними 

міністерствами 18. Ця всеукраїнська ініціатива має на меті досягти ефективного 

використання громадянами доступних земельних ділянок і ресурсів для 

вирощування продуктів харчування задля недопущення продовольчої кризи в 

Україні. 

2.2.4 РЕГІОНИ 

У результаті війни можуть кардинально змінитися уявлення про перспективи 

розвитку окремих регіонів, їхню інвестиційну привабливість та спеціалізацію. 

Тому вже зараз потрібно думати про нові підходи до державної регіональної 

політики, які дозволять забезпечити післявоєнне відновлення та наступний розвиток 

регіонів і громад. Потрібна нова типологія територій, яка буде враховувати реалії, 

що склалися через війну.  

Якщо раніше регіони ділилися насамперед за географічними критеріями (до 

прикладу, гірські території), то зараз ключовим як для людей, так і для інвесторів 

може стати фактор безпеки, який корелює із віддаленістю регіону від кордонів з 

потенційним агресором. Цей чинник може відчутно сповільнити процес повернення 

людей у потенційно менш безпечні регіони та спричинити до зміни планів 

підприємців щодо розміщення там нового чи відновлення існуючого бізнесу. Також 

потрібно брати до уваги фактор переміщення людей та бізнесів: у «тилових» 

регіонах збільшується кількість населення через внутрішнє переміщення та 

з’являються робочі місця через релокації підприємств.  

                                                           
16 Саме на Сумщині, у Новослобідській громаді стався випадок, коли люди загинули по дорозі на ринок – у 
селі не було хліба та інших продуктів харчування, і люди змушені були йти на ринок в сусідню громаду 
17 Фейсбук-сторінка ініціативи: https://www.facebook.com/SadyPeremohy/ 
18 Кампанія ініційована проєктом міжнародної технічної допомоги «Супровід урядових реформ в України» 
(SURGe) та реалізується спільно з Мінрегіоном і Мінагрополітики 

https://www.facebook.com/SadyPeremohy/
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На врахування цих нових реалій мають бути спрямовані нові зміни до закону «Про 

засади державної регіональної політики», які зараз Мінрегіон готує для подання на 

розгляд профільного комітету ВРУ 19. 

Деякі промислові регіони взагалі можуть перетворитися на аграрні – через зазначені 

вище причини, а також через руйнування промислової інфраструктури, відновлення 

якої може бути економічно невигідним, та через фактичне знелюднення окремих 

територій і цілих міст.  

2.2.5 ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ПРОДОВОЛЬСТВА 

Більше уваги державі доведеться приділяти закупівлям продовольства – як для 

забезпечення продовольчої безпеки держави, так і для підтримки 

сільгоспвиробників.  

Державні закупівлі можуть частково зняти напругу, що утворилася через труднощі 

з експортом – держава може викупити у експортерів більше продовольства у 

державні запаси. На ці потреби державі слід буде винайти додаткові бюджетні чи 

інші ресурси.   

Днями АТ «Аграрний фонд» повідомив20 про початок реалізації програми закупівлі 

зерна майбутнього врожаю. Заявлено, що фонд працює як з малими, так і великими 

сільгоспвиробниками, які мають успішний досвід вирощування зернових культур. 

Авансові платежі фонд здійснює під заставу майбутнього врожаю в розмірі 50-70% 

від вартості законтрактованого зерна.  

Нещодавно Прем’єр-міністр також заявив 21 про те, що Уряд закупить 10 мільйонів 

продуктових наборів для тимчасово переміщених осіб. Подібні ініціативи держави 

одночасно і сприяють вирішенню гуманітарних проблем, і підтримують 

агровиробників. 

3. ПОТРЕБИ В АДАПТАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ 

Держава в умовах війни вимушена швидко і чітко реагувати на потреби економіки. 

Насамперед, йдеться про оперативні, поточні рішення влади, спрямовані на 

вирішення нагальних проблем життєдіяльності бізнесу, громад, людей під час війни.  

Але при цьому не слід забувати і про роботу над стратегічними рішеннями, які у 

перспективі мають сформувати нову політику держави після війни. Від 

обґрунтованості та правильності цих рішень залежатиме те, наскільки швидко 

                                                           
19 Законопроект Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної 
політики", № 5323 від 01.04.2021 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562  
20 http://agrofond.gov.ua/news/list/923--at-agrarnij-fond-rozpochinaje-vesnyanu-kampaniju-zakupivli-zerna-
vrozhaju-2022-roku/  
21 у інтерв’ю телемарафону «Єдині новини» 5 квітня 2022 року 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562
http://agrofond.gov.ua/news/list/923--at-agrarnij-fond-rozpochinaje-vesnyanu-kampaniju-zakupivli-zerna-vrozhaju-2022-roku/
http://agrofond.gov.ua/news/list/923--at-agrarnij-fond-rozpochinaje-vesnyanu-kampaniju-zakupivli-zerna-vrozhaju-2022-roku/
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відбудеться відбудова та економічне відновлення України, а також її інтеграція в 

Європейське співтовариство.  

3.1 ОПЕРАТИВНІ РІШЕННЯ ВЛАДИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ 

Влада, розуміючи ключове значення економіки під час війни, намагається всіляко 

сприяти будь-якій економічній активності, зокрема й діяльності сільгоспвиробників. 

Особливість ситуації в аграрному секторі полягає в тому, що саме на період війни 

припала посівна кампанія – визначальний і дуже капіталомісткий етап циклу 

аграрного виробництва. А тому рішення Уряду та Верховної Ради України, які 

стосуються аграрної сфери, мають бути максимально оперативними та своєчасними.  

Головним чином ці рішення мають бути спрямовані на спрощення умов та процедур 

для бізнесу – для того, щоб бізнес міг працювати, швидко перелаштовуватися, 

переорієнтовуватися на інші ринки. 

За період воєнного стану рішеннями Мінагрополітики та Уряду України спрощено чи 

вдосконалено низку процедур та знято низку перепон для аграріїв: щодо 

сертифікації насіння; щодо експорту та ліцензування дозволених груп товарів; щодо 

полегшення доступу до пального, пестицидів та агрохімікатів; щодо скасування 

акцизу та зниження ПДВ на пальне; щодо ліцензування експорту кукурудзи й 

соняшникової олії; щодо спрощення фітосанітарних заходів; щодо реєстрації 

сільськогосподарських машин та механізмів; щодо пакування і транспортування 

продовольчих наборів; щодо бронювання військовозобов’язаних для посівної 

кампанії22, 23.  

Також Кабінет Міністрів України створив Координаційну раду з питань логістики в 

сільському господарстві24, щоб оперативно вирішувати логістичні проблеми аграріїв. 

Спрощено доступ аграріїв до банківських кредитів. Станом на 13 квітня банками було 

видано кредити понад двом тисячам агровиробникам на суму майже 5,5 млрд грн, 

80% яких (4,4 млрд грн) було залучено за програмою портфельних гарантій. 

Розширено перелік агровиробників, які мають право на державну підтримку25. 

Відтепер державну підтримку може отримати будь-який український аграрій – 

фізична або юридична особа-резидент України (окрім тих, хто пов’язаний з 

державою-агресором чи терористами). 

Уряд додатково виділив 2,3 млрд грн на кредитну програму «5-7-9» та 

переформатував цю програму: 

Тепер кожен підприємець може отримати кредит під 0% в розмірі до 60 млн грн. 

Відсотки перед банком сплатить держава. Перезапуск та відновлення роботи бізнесу 

                                                           
22 https://minagro.gov.ua/news/perelik-sproshchenih-uryadom-procedur-dlya-agrariyiv-v-umovah-vijni 
23 https://agropolit.com/news/23662-nazvano-vajlivi-zakonodavchi-initsiativi-dlya-pidtrimki-agrosektoru-za-tijden 
24 Постанова КМУ від 9 квітня 2022 р. № 427 Про утворення Координаційної ради з питань логістики в 
сільському господарстві https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2022-%D0%BF#Text  
25 Внесено відповідні зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (Постанова КМУ від 
24.01.2020 № 28) та портфельних гарантій (Постанова КМУ від 14.07.2021 № 723) 

https://minagro.gov.ua/news/perelik-sproshchenih-uryadom-procedur-dlya-agrariyiv-v-umovah-vijni
https://agropolit.com/news/23662-nazvano-vajlivi-zakonodavchi-initsiativi-dlya-pidtrimki-agrosektoru-za-tijden
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2022-%D0%BF#Text
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— необхідна умова стійкості нашої економіки, тому допомагаємо (із звернення 

Прем’єр-міністра 26) 

За попередніми розрахунками Мінагрополітики, потреба аграріїв в кредитних коштах 

на посівну складає 50 млрд грн. Експерти банківського сектора заявляють, що банки 

готові кредитувати сільгоспвиробників: 

Згідно з опитуваннями великих банків, у ІІ кварталі 2022 року банки планують 

надати 68 млрд грн позик бізнесу, переважно сільгоспвиробникам, і з використанням 

державних програм підтримки (виконавчий директор Незалежної асоціації банків 

України Олена Коробкова 27) 

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав 

законопроект, яким пропонується спростити вимоги для ведення сільського 

господарства 28. 

Мінекономіки продовжує реалізацію програми з релокації (зміни місця 

розташування) українських підприємств 29, які знаходяться у зоні активних бойових 

дій. Бізнесу надається допомога в переміщенні обладнання, пошуку виробничих 

приміщень на більш безпечних територіях та розселенні працівників. Значна частина 

підприємств, які змінюють місце розташування – це аграрні переробні підприємства. 

Прем’єр-міністр Д.Шмигаль у зверненні від 12 квітня повідомив, що із зони бойових 

дій переміщено понад 250 підприємств, з яких 121 вже відновили свою роботу на 

новому місці, а ще 430 очікують своєї черги.  

Слід зауважити, що переміщення бізнесу на безпечні території є безумовно 

потрібною і корисною справою, однак водночас релокація спричиняє втрати для 

громад, які вже й так постраждали від війни – через втрату робочих місць та доходів 

місцевого бюджету. Тому, на наш погляд, держава мала би подбати про механізми 

згладжування негативного ефекту від втрати громадами їхніх бюджетоутворюючих 

підприємств. 

Зараз багато хто намагається формулювати власні пропозиції до органів влади щодо 

вдосконалення економічної політики держави, у т.ч. в аграрній сфері.  

Зокрема, Всеукраїнська аграрна рада спільно з професійними об’єднаннями 

оприлюднили свої пропозиції 30 до Уряду та Верховної Ради України, з яких варто 

виокремити пропозиції щодо скасування ввізних мит на сировину, дерегуляцію 

низки важливих процесів, лібералізацію та спрощення адміністрування податків, 

                                                           
26 https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-premyer-ministra1-ukrayini-denisa-shmigalya  
27 https://agropolit.com/interview/971-olena-korobkova-banki-planuyut-nadati-68-mlrd-grn-pozik-biznesu-
perevajno-silgospvirobnikam  
28 Законопроект 7264 «Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та 
постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану» 
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39402  
29 Релокація підприємств. Покрокова інструкція https://agroportal.ua/blogs/shcho-potribno-znati-biznesu-pro-
programu-relokaciji-pidpriyemstv 
30 Пропозиції ВАР та бізнес-асоціацій https://uacouncil.org/uk/post/ak-pokrasiti-ekonomicne-stanovise-v-
umovah-voennogo-stanu  

https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-premyer-ministra1-ukrayini-denisa-shmigalya
https://agropolit.com/interview/971-olena-korobkova-banki-planuyut-nadati-68-mlrd-grn-pozik-biznesu-perevajno-silgospvirobnikam
https://agropolit.com/interview/971-olena-korobkova-banki-planuyut-nadati-68-mlrd-grn-pozik-biznesu-perevajno-silgospvirobnikam
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39402
https://agroportal.ua/blogs/shcho-potribno-znati-biznesu-pro-programu-relokaciji-pidpriyemstv
https://agroportal.ua/blogs/shcho-potribno-znati-biznesu-pro-programu-relokaciji-pidpriyemstv
https://uacouncil.org/uk/post/ak-pokrasiti-ekonomicne-stanovise-v-umovah-voennogo-stanu
https://uacouncil.org/uk/post/ak-pokrasiti-ekonomicne-stanovise-v-umovah-voennogo-stanu
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скорочення державних видатків на пільги і дотації. Також пропонується вжити 

додаткових заходів для забезпечення експорту залізницею, врегулювати питання 

призову в ЗСУ працівників експортних галузей, забезпечити механізм відшкодування 

підприємцям за втрачені активи, щоб вони могли розпочати новий бізнес. Цікавою 

є ідея щодо створення комунікаційних платформ, які сприятимуть налагодженню 

бізнес-взаємодій та відновленню бізнес-ланцюжків. 

3.2 СТРАТЕГУВАННЯ АГРАРНОГО ТА СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 

На момент початку війни в Україні не було актуальної стратегії державної політики 

у сфері аграрного та сільського розвитку. Про необхідність ухвалення такої стратегії 

багато і довго говорилося на всіх рівнях, однак документ так і не було ухвалено. 

Підтвердження відсутності такого галузевого стратегічного документу знаходимо на 

сторінці «Реформи, стратегії та програми» сайту Мінагрополітики 31, на якій є лише 

шість документів, жоден з яких не є галузевою стратегією. 

Першою у цьому переліку є «Національна економічна стратегія на період до 

2030 року» (НЕС-2030), яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів 

України навесні 2021 року від 03.03.2021 р. № 17932. Це доволі ґрунтовний 

рамковий документ, у якому є ціла низка положень щодо аграрного сектору та 

сільського розвитку – ці сфери навіть виділено в окремий напрям.  

На наш погляд, важливим моментом є те, що у НЕС-2030 вперше об’єднані в одне 

ціле дві політики: аграрна та розвитку села. Завдання щодо підходів до формування 

політики сформульовано так:  

«Для розвитку аграрного сектору України та розв’язання галузевих проблем 

необхідно запроваджувати системність, прогнозованість, обґрунтованість та 

ефективність у формуванні та реалізації державної політики у сфері сільського 

господарства та розвитку села...» 

Водночас, відповідний напрям 9 стратегії має назву, яка стосується лише аграрного 

сектору («Агропромисловий сектор та харчова промисловість»), а серед 

стратегічних цілей за цим напрямом немає жодної цілі, яка б стосувалася сільського 

розвитку. 

Загалом, питанням політики сільського розвитку в стратегії приділено мінімум уваги. 

Завдання цієї політики сформульовані всього в одному (!) з дванадцяти пунктів 

однієї з семи стратегічних цілей, яка стосується аграрної політики: 

11. Підтримка та розвиток 

сільських територій 

підтримка сільського розвитку та збереження 

традиційного способу життя у сільській місцевості, 

підвищення добробуту сільського населення, 

саморозвитку та самореалізації сільського населення  

                                                           
31 https://minagro.gov.ua/napryamki/programi-rozvitku-apk 
32 Постанова КМУ від 03.03.2021 р. № 179 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF  

https://minagro.gov.ua/napryamki/programi-rozvitku-apk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF
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диверсифікація сільської економіки, створення умов для 

розвитку бізнесу, розвитку сільського зеленого туризму  

сприяння забезпеченню сільських мешканців 

соціальними, культурно-освітніми, побутовими 

послугами та об’єктами соціальної інфраструктури  

створення Фонду розвитку сільських територій  

Серед очікуваних результатів за напрямом лише один пункт із семи стосується 

сільського розвитку, але його формулювання є дуже загальним та викликає низку 

запитань, на які вочевидь мала б відповісти секторальна стратегія (якої, нагадуємо, 

немає):  

покращення сільського розвитку та якості життя в сільській місцевості. 

Відповідно до п.2 постанови Уряду про затвердження НЕС-2030, ця рамкова 

стратегія мала б стати основою всіх секторальних стратегій і програм: 

«Стратегія є основою під час розроблення міністерствами… проектів програмних і 

стратегічних документів».  

Тому при розробленні нової стратегії аграрного та сільського розвитку слід 

обов’язково брати за основу цей рамковий документ (хоча після війни його, 

вочевидь, доведеться кардинально переглядати, як і всі інші). 

Слід зауважити, що нам не вдалося знайти планів заходів з впровадження 

Національної економічної стратегії, зокрема планів Мінагрополітики в частині 

напряму 9. Також не вдалося знайти інформацію щодо моніторингу ходу реалізації 

НЕС-2030, хоча вже минуло майже рік з часу її прийняття, а у постанові про її 

затвердження визначено, що 

«моніторинг стану виконання Стратегії проводиться на єдиному веб-порталі 

електронного урядування». 

У жовтні 2021 року у одному з інтернет-видань була опублікована стаття одного з 

авторів НЕС-2030 33 щодо того, чи дотримується Уряд ухваленої стратегії, однак 

навряд чи цю статтю можна вважати звітом про виконання стратегії.   

Відтак, можна констатувати, на жаль, звичний для вітчизняного урядування факт, 

що з реалізацією стратегій у нас ситуація зазвичай є ще більш проблемною, аніж із 

їх розробленням. 

Примітно, що попередню рамкову стратегію під назвою «Стратегія сталого розвитку 

"Україна - 2020"», було затверджено у січні 2015 року 34, причому не рішенням 

Уряду, а Указом Президента. Відтак, немає підстав вважати, що згадана вище 

                                                           
33 Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра України. Чи 
дотримується Уряд економічної стратегії. Джерело: 
<https://biz.censor.net/columns/3294376/chy_dotrymuyetsya_uryad_ekonomichnoyi_strategiyi>  
34 Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12 січня 2015 року № 5/2015 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text  

https://biz.censor.net/columns/3294376/chy_dotrymuyetsya_uryad_ekonomichnoyi_strategiyi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
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«Національна економічна стратегія» є документом, який ухвалено на заміну чи в 

продовження попередньої «Стратегії сталого розвитку». Після вичерпання строків 

цей документ не було оновлено чи пролонговано. Немає також даних про 

результати його реалізації. У тексті стратегії згадки про сільський розвиток не було 

взагалі. Щоправда, у переліку 62 (!) реформ, необхідність реалізації яких була 

визначена стратегією, є і «Реформа сільського господарства та рибальства». Однак 

ця реформа ніяк в документі не деталізована, оскільки не увійшла до переліку 10 

пріоритетних реформ. Таким чином, у стратегії практично відсутня сільська та 

аграрна компонента, і ця деталь є важливою для розуміння тодішніх пріоритетів 

державної влади. 

Чинною на цей момент є також затверджена Урядом ще раніше (у 2020 році) 

Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року (ДСРР) 35, розроблення 

якої координував Мінрегіон. Одним із пріоритетних напрямів ДСРР визначено 

Розвиток сільських територій, у рамках якого визначено 17 завдань. З огляду на 

війну, і сама Стратегія, і пріоритетні напрями, і завдання потребуватимуть 

фундаментального перегляду, а тому немає змісту їх тут наводити. Але при 

визначенні нових пріоритетів та завдань у новій галузевій стратегії все ж варто буде 

взяти до уваги те, що здавалося важливим до війни. 

Примітно, що ДСРР після затвердження у 2021 році рамкової Національної 

економічної стратегії не зазнала жодних змін, хоча всі акти КМУ мали бути приведені 

у відповідність до НЕС-2030. Є сумнів щодо того, що йдеться про повну відповідність 

– скоріш за все, узгодження просто не було здійснено, як це у нас зазвичай буває.  

При розробленні нової стратегії також потрібно зважати на загальновизнані підходи 

та принципи ООН щодо забезпечення сталого розвитку. У цьому контексті слід взяти 

до уваги Національну доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017) 36 та 

керуватись відповідним Указом Президента 37, яким визначено, що: 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення 

проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів 

з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного 

вимірів сталого розвитку України. 

Зазначимо, що принаймні половина з сімнадцяти цілей сталого розвитку України до 

2030 року прямо чи опосередковано стосуються аграрної політики та політики 

сільського розвитку:  

1) подолання бідності; 

                                                           
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF/print  
36 Національна доповідь – на сайті Мінекономіки https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-
UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku  
37 Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 
року № 722/2019 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF/print
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
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2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і 

сприяння сталому розвитку сільського господарства; 

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у 

будь-якому віці; … 

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 

повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; … 

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, 

інших населених пунктів; 

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; 

13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками; 

… 

15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка 

процесу втрати біорізноманіття 

І насамкінець: нова секторальна стратегія має чітко корелювати з новими планами 

прискореної євроінтеграції України, які окреслюються саме зараз: 28 лютого Україна 

подала заявку на членство в ЄС, а 18 квітня 2022 року Президент України Володимир 

Зеленський вже передав главі представництва Європейського Союзу в Україні 

заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на 

членство в ЄС 38.  

4. ВИСНОВКИ. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На підставі викладеного вище опису та аналізу ситуації, а також з урахуванням 

міркувань, викладених автором у попередніх аналітичних оглядах, можна 

спробувати сформулювати чи актуалізувати деякі висновки та рекомендації 39 щодо 

державної політики у сфері аграрного та сільського розвитку.  

 Прискорена євроінтеграція України має стати однозначним пріоритетом – 

нова політика аграрного та сільського розвитку має враховувати необхідність 

якнайповнішого та якнайшвидшого виконання всіх умов набуття членства в 

Європейському союзі  

                                                           
38 https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-peredav-matti-maasikasu-zapovnenu-anketu-74405  
39 Висновки та рекомендації є виключно суб’єктивною точкою зору автора, оскільки засновані на його 
власному досвіді та аналізі, а відтак їх слід сприймати критично. Рекомендації автора в жодному разі не 
претендують на вичерпність – натомість, вони можуть стати частиною комплексного пакету рекомендацій 
українській владі, сформованого колективно. Автор готовий до публічної дискусії за участю інших експертів 
та зацікавлених сторін з метою формування такого пакету.  
 

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-peredav-matti-maasikasu-zapovnenu-anketu-74405
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 Нам потрібна нова візія українського села у рамках нової візії України – з 

метою її формування після війни має відбутися максимально широка, але не 

надто тривала суспільна дискусія. Ця візія має бути покладена в основу нової 

комплексної державної політики та нової стратегії аграрного та сільського 

розвитку 

o Підходи до просторового планування, забудови та інфраструктури 

сільських населених пунктів мають бути переглянуті – відбудова має 

відбуватися з урахуванням сучасних світових тенденцій та вимог 

 Слід забезпечити людиноцентричність державної політики – сфокусуватися 

на досягненні належного рівня якості життя сільського населення  

o Важливо забезпечити якомога більш привабливі умови для повернення 

людей на місця постійного проживання, а можливо навіть стимулювати 

переселення людей з міст на сільські території, створюючи там цікаві 

можливості для роботи та життя 

 Нарешті слід здійснити давно назріле злиття двох взаємопов’язаних політик: 

поєднати аграрну політику з політикою сільського розвитку, а також 

забезпечити максимальне їх узгодження з державною регіональною 

політикою 

 Комплексну політику аграрного та сільського розвитку слід переспрямувати у 

першу чергу на забезпечення продовольчої безпеки держави, кожної 

громади, кожного домогосподарства, а також на розвиток сільських територій 

та забезпечення добробуту сільських жителів 

o Акценти мають бути зміщені саме на розвиток сільських територій. 

Нова структура аграрного сектора має бути саме такою, яка 

забезпечить цей розвиток 

o Участь у забезпеченні світової продовольчої безпеки та, відповідно, 

крупнотоннажний експорт зернових та олійних – це, на наш погляд, не 

основний пріоритет. Питання щодо майбутньої структури українського 

експорту нам видається дискусійним  

 Слід нарешті запровадити в Уряді посаду Віце-прем’єр-міністра з 

регіонального та сільського розвитку – вищезгадане об’єднання політик 

доцільно здійснити саме під координацією такого віце-прем’єра 

 Потрібно впорядкувати міжвідомчі координаційні органи, які мають 

забезпечити взаємодію всіх відомств у процесі розроблення та реалізації 

цілісної державної політики сільського та аграрного розвитку 
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 Слід враховувати потенційну необхідність зміни спеціалізації 

регіонів/субрегіонів 

o При цьому необхідно буде окремо дослідити ситуацію з переміщенням 

людей та заново оцінити забезпеченість людськими ресурсами кожного 

регіону 

 Державну підтримку спрямувати в першу чергу на стимулювання малого та 

середнього аграрного бізнесу, сімейного фермерства, кооперації, 

забезпечення зайнятості та самозайнятості на селі. Також слід всіляко 

стимулювати несільськогосподарські види економічної діяльності на сільських 

територіях  

 Держава має сприяти підвищенню спроможності органів місцевого 

самоврядування у сфері аграрного та сільського розвитку, розвитку системи 

аграрного дорадництва 

 Стратегія сільського та аграрного розвитку до 2030 року має бути розроблена 

одразу після завершення війни Стратегія має стати документом, який 

дозволить на практиці впровадити нову комплексну політику – заходи з 

реалізації стратегії мають бути забезпечені фінансовими ресурсами з 

державного бюджету та з інших джерел. 

o При розробленні Стратегії доцільно базуватися на Національній 

економічній стратегії та Державній стратегії регіонального розвитку, 

однак усі стратегічні документи, ухвалені до війни, потребуватимуть 

обов’язкового перегляду та актуалізації  

o За можливості, Стратегію слід розробити до початку державного 

бюджету 2023 року, щоб у ньому вже були передбачені фінансові 

ресурси для реалізації заходів Стратегії 

 


