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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  

The concept of sustainable food and agriculture can be described as a world where food is 
nutritious and accessible to all, in which natural resources are managed in a way that supports the 
ecosystem, and functions to support current and future human needs. At the same time, farmers, 
pastoralists, fishermen, foresters, and villagers are actively involved in and benefit from economic 
development, have decent employment conditions, and work at fair prices. Women, men, and 
communities live in food security, control their livelihoods, and have equal access to the resources 
they use efficiently. 
The purpose of this article is to study the theoretical and methodological foundations of the 
formation of state food policy on the basis of sustainable development of the agricultural sector. 
A fundamental part of any strategy for more productive and sustainable development of agriculture 
and rural development is the access of farmers and food producers to markets with greater 
efficiency, transparency, and competitiveness. As the rural economy expands and rural and urban 
networks develop, this will include access to non-agricultural markets, as well as income generation 
in other non-agricultural sectors. More connected markets offer great opportunities for higher 
incomes, but there are also risks associated with longer food supply chains, in which external factors 
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play a greater role and smaller farmers have less control over resource prices and products. Although 
international commodity markets are more in demand, they tend to offer lower margins for small 
landowners and are more likely to be speculative and gain access through contracts. 
According to the five key principles of the strategy for the transition to more sustainable food and 
agricultural systems, twenty specific actions are proposed, each one describes the approaches, 
practices, policies and tools linking several CSWs, integrating three dimensions of sustainable 
development – economic growth, social inclusion and environmental protection – and involve 
participation and partnership between different actors in the food chain. The identified actions 
are aimed at supporting the country in selecting and identifying priority resources to accelerate 
progress. They identify sectoral synergies that can accelerate the achievement of national goals 
and deliver results for many of the goals and objectives of the 2030 Agenda: national growth, rural 
revival, and wealth of natural resources. 
Keywords: food security, food security system economic development, sustainable development 
of the agricultural sector, agriculture, rural revival. 

 
Вступ 

Участь у сучасних виробничо-збутових ланцюгах, що торгують сільськогосподарською 
продукцією в межах країни або за її межами, вимагає бізнес-орієнтованих підходів, що включають 
набір навичок управління фермою як на виробництві, так і на етапах збуту. Підтримуючи створення 
організацій виробників для надання послуг та висловлення занепокоєнь фермерів, країна повинна 
відігравати більш активну роль як координатор та регулятор, щоб гарантувати, що послуги, які 
пропонуються все більшою кількістю суб’єктів, відповідають заявленим вимогам продовольчого 
забезпечення населення.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування державної політики 
продовольчого забезпечення населення на основі сталого розвитку аграрного сектору. 

Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження були 
поставлені завдання: проаналізувати процедури та формування функціонуючої інституційної 
структури на державному рівні для сталого виробництва продовольства та ведення сільського 
господарства, дослідити ключові принципи та відповідні дії реалізації стратегії переходу до сталого 
виробництва продовольства та сільського господарства. 

Методика досліджень 
Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія, наукові роботи 

вітчизняних вчених із проблем формування державної політики продовольчого забезпечення 
населення на основі сталого розвитку аграрного сектору. У процесі дослідження використовувалися 
такі методи: монографічний, наукової абстракції, спостереження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Включення сталого виробництва продовольства та ведення сільського господарства 

до національних стратегій розвитку та планів дій вимагає розробки процедур та формування 
функціонуючої інституційної структури.  

Загальна концепція, розроблена ФАО в рамках сприяння сталого розвитку виробничих систем, 
може бути основою стратегії пришвидшення переходу до більш стійких продовольчих та 
сільськогосподарських систем. Стратегія має базуватися на п’яти принципах, що збалансовують 
соціальний, економічний та екологічний аспекти сталості, та забезпечують основу для розробки 
адаптованої державної політики, програм, нормативних положень та стимулів1. Реалізація п’яти 
ключових принципів стратегії переходу до більш стійких продовольчих та сільськогосподарських 
систем передбачає виконання певних конкретних дій (рис. 1).  

Інтегровані та взаємопов’язані, двадцять заходів поєднують між собою багато вимірів 
сільського господарства та розвитку сільських територій із більш широкою програмою розвитку 
країни, закладаючи основу для стійкого суспільства.  

1. Сприяння доступу до виробничих ресурсів, фінансів та послуг. 
Підвищення продуктивності праці є ключовим фактором для трансформації засобів існування 

мільйонів українців. Проте багато домогосподарств та дрібних фермерів на селі не мають доступу 

 
1 Food and Agriculture Organization United Nations (2020). Homepage <http://www.fao.org> (2022, липня, 01). 
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до ресурсів та послуг1. Без розвинутої сільської інфраструктури провідні світові виробники 
продовольства не можуть в повноцінно брати участь у місцевій економіці, місцеві виробники 
не можуть ефективно займатись підприємницькою діяльністю та збільшувати свої доходи, молодь 
покидає село. Потрапивши в порочне коло бідності, вони вразливі до кліматичних потрясінь і часто 
змушені застосовувати технології, які шкодять навколишньому середовищу та погіршують стан 
природних ресурсів. 

 

Рис. 1. П’ять ключових принципів та відповідні дії реалізації стратегії переходу  
до сталого виробництва продовольства та сільського господарства  

Джерело: узагальнено автором 

 
1 Лагодієнко, В. В., Федорчук, О. М., Протосвiцька, О. І. (2020). Управління конкурентоспроможністю 

аграрних підприємств в умовах сталого розвитку. Український журнал прикладної економіки, 5 (2), 289-295. 

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-34. 

•Сприяння доступу до виробничих ресурсів, фінансів та послуг

•Підключення дрібних землевласників до ринків

•Заохоченнядиверсифікації виробництва та доходів

•Розширення знань виробників та розвиток їх потенціалу

Зростання продуктивності, зайнятості та доданої вартості 
в продовольчих системах

•Покращення якості ґрунтів та відновлення земель

•Захист водних ресурсів та подолання дефіциту води

•Збереження біорізноманіття та захист функцій екосистем

•Зменшення втрат, заохочення до повторного використання та переробки та 
сприяння сталому споживанн

Захист та збереження природних ресурсів

•Розширення можливостей людей та боротьба з нерівністю

•Просування гарантованих рівних прав володіння та користування для чоловіків та жінок

•Використання інструментів соціального захисту для підвищення продуктивності та доходів

•Поліпшення харчування та сприяння збалансованому харчуванн

Підвищення рівня життя та сприяння інклюзивному 
економічному зростанню

•Запобігання та захист від криз: підвищення стійкості

•Підготовка до надзвичайних ситуацій і реакція на них

•Вирішення проблем змін клімату та адаптація до них

•Посилення стійкості екосистем

Посилення стійкості людей, громад та екосистем

•Розширення політичного діалогу та координації

•Посилення інноваційної політики

•Адаптація та вдосконалення інвестицій та фінансів

•Посилення сприятливого середовища та реформування інституційної бази

Пристосування управління до нових викликів
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Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– створення умов для інклюзивної трансформації сільської території вимагає інвестування 

в базову інфраструктуру: дороги, ринки, наземний та водний транспорт, телекомунікації та сховища. 

Це означає надання більш широкого доступу до землі, ресурсів, послуг, фінансів, технологій та 

сучасних інструментів для виробництва енергії; 

– підвищення продуктивності можна досягти, надаючи дрібним фермерам доступ до якісного 

насіння та посадкових матеріалів відповідних сортів сільськогосподарських культур1; 

– зменшення залежності громади від віддалених ринків, посередників та коливань цін 

на продовольство можна подолати шляхом децентралізації доступу до ресурсів, фінансів та 

технологій. Місцеві харчові системи будуть зміцнені, тоді як продукція вищої вартості 

та сертифікована продукція може бути реалізована на більших ринках2; 

– спрямування ресурсів на сільські райони обіцяє вигоди, які виходять за межі села. У міру 

трансформації сільського ландшафту економічна діяльність як на фермах, так і поза фермами буде 

покращуватись завдяки створенню шкіл, медичних центрів та соціальних служб для підтримки нових 

громад. 

2. Підключення дрібних землевласників до ринків. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– макроекономічна основа, включаючи вдосконалення інфраструктури, суспільні благ, 

нормативно-правові акти, а також політику та правове середовище, дозволять дрібним фермерам 

сімейним фермерам отримати більший доступ до ринків3; 

– великі та середні підприємства можуть допомогти дрібним землевласникам отримати доступ 

до ряду послуг, включаючи вдосконалену інформацію про ринок та правила безпеки харчових 

продуктів, а також зосередити увагу на виробництві та маркетингу з доданою вартістю; 

– державні закупівлі можуть допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування 

отримати доступ до ринків, забезпечуючи при цьому маргіналізованим споживачам доступну та 

поживну їжу в періоди ринкових збоїв4. Прикладом можуть бути продовольча допомога та шкільне 

харчування, коли дрібні фермери пов’язані з попитом на продукти харчування 

та сільськогосподарську продукцію; 

– розуміння наслідків торгових обмежень та спотворень на сільськогосподарських ринках, 

включаючи усунення експортних субсидій, буде важливим для формування здорових, стійких та 

добре функціонуючих національних та міжнародних ринків продукції сільського господарства 

та використання можливостей, які пропонує торгівля5; 

– вирішення проблеми гідної зайнятості для молоді у сільському господарстві та сільській 

місцевості буде корисним не лише для досягнення цілей соціального розвитку, але й для сприяння 

сертифікації сільськогосподарської продукції на експорт6; 

– доступ до технологій прискорює зміни. Пристрої управління даними, такі як мобільні 

телефони та додатки, здатні передавати інформацію про ціни швидко, прозоро і точно, а також 

сприяти переговорам, об’єднуючи виробників і торговців. 

3. Заохочення диверсифікації виробництва та доходів. 

Вирощування багатьох культур приносить суспільству значну користь, яка виходить далеко 

за межі ферми. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва не тільки забезпечує 

збереження біорізноманіття, покращує якість ґрунтів та рослин, зменшує вплив шкідників, хвороб чи 

екстремальних погодних умов, але також приносить більші винагороди фермерам та місцевій громаді 

за рахунок покращення харчування, створення робочих місць та збільшення доходів. За наявності 

 
1 Бабич, М. М., Загребаленко, Ю. Ю. (2016). Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор 

забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт, 13-14, 24-29. 
2 World Bank (2019). Амбітні реформи для швидкого економічного зростання 

<https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2019/11/19/ambitious-reforms-for-stronger-economic-growth-in-ukraine> 

(2022, липня, 01). 
3 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
4 Болдуєв, М. В. (2017). Державне регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та забезпечення 

продовольчої безпеки України. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво, 1, 21-25. 
5 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
6 Гмиря, В. П. (2019). Продовольча безпека як головний вектор розвитку економіки країни. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України, 6, 8-13. 
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інтегрованих систем виробництва фермери все ще можуть утримувати сім’ї за рахунок інших джерел 

доходу, якщо дохід втрачається внаслідок іншої діяльності. Поєднання сільськогосподарської та 

несільськогосподарської діяльності допомагає забезпечити заробіток сільських домогосподарств 

у неврожайний сезон або в умовах екстремальних кліматичних умов. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– диверсифікація виробництва, яка сприяє стабілізації доходів домогосподарств, зміцненню 

стійкості до кліматичних змін та стихійних лих та зменшенню вразливості до таких потрясінь, як 

раптове підвищення цін на продовольство, яке може бути згубним для бідних людей з огляду на їх 

обмежений доступ до кредитів та заощаджень; 

– збільшення різноманітності виробничої діяльності в різні періоди року допомагає уникати 

інтервалів у зайнятості, які часто поєднуються з проблемами продовольчої безпеки та харчуванням; 

– системи землеробства, які інтегрують різні культури та домашню худобу, допомагають 

забезпечити потреби сільських господарств у харчуванні, сприяючи продовольчій безпеці та 

дієтичному різноманіттю, особливо при просуванні місцевих сортів сільськогосподарських культур 

та порід тварин1;  

– диверсифікація сприяє збереженню якості ґрунтів та збереженню біорізноманіття, що є 

важливим для майбутнього виробництва їжі в країні, оскільки база природних ресурсів 

та екосистемних послуг є основою всіх продовольчих та сільськогосподарських систем2. 

4. Розширення знань виробників та розвиток їх потенціалу. 

Обмін знаннями, нарощування потенціалу та інвестування в інноваційні технології є частиною 

переходу до стійких систем харчування та сільського господарства. Але за останні роки відбулись 

значні зміни у розширенні знань. Системи, що орієнтуються зверху вниз і орієнтовані на технології, 

поступово замінюються інтегрованими, орієнтованими на ринок та такими, що управляються 

фермерами, та часто включають процеси за участю різних зацікавлених сторін.  

Дрібні фермери та господарства населення все частіше розглядаються як повноправні партнери 

в аналізі ситуації та виявленні проблем, а також у перегляді дослідницьких та консультативних 

послуг. Тенденція полягає в тому, що системи розповсюдження знань стають все більше 

плюралістичними, де державний сектор, приватні агенти, організації громадянського суспільства та 

неурядові організації надають фермерам знання, виходячи зі своїх областей знань. 

Для створення кращих робочих місць та більших можливостей для гідної роботи обмін 

знаннями та інновації у сільській місцевості повинні зосередитись на розвитку потенціалу 

за підтримки: 

– об’єднання знань сільськогосподарських виробників через «польові» школи фермерів, 

які просувають агро-екосистемні технології ведення сільського господарства, зміцнення розуміння 

та обізнаності щодо перспектив зайнятості в сільській місцевості в контексті більш екологічних 

систем харчування; 

– виходу за межі сільського господарства, щоб забезпечити молодь навчанням та освітою 

щодо стійкого соціально-економічного підприємництва, включаючи людські навички та зв’язок 

сільського господарства з промисловістю та послугами. 

5. Покращення якості ґрунтів та відновлення земель. 

Здоровий ґрунт дає здорову їжу та краще харчування. Розміщуючи чверть біологічного 

різноманіття планети, ґрунт забезпечує кругообіг поживних речовин для життя рослин і тварин, 

слугуючи основою для кормів, палива, клітковини та медичних продуктів, а також багатьох інших 

екосистемних послуг. Критично важливий для забезпечення чистою водою, запобігання 

опустелюванню та забезпечення стійкості до повені та посухи, ґрунт складає найбільший басейн 

наземного органічного вуглецю, пом’якшуючи наслідки зміни клімату за рахунок зменшення викидів 

парникових газів. Однак сьогодні нераціональні методи землекористування та антропогенний фактор 

сягають критичних меж. Інтенсивні технології у землеробстві виснажують поживні речовини в ґрунті 

швидше, ніж вони здатні утворити. Неправильний обробіток ґрунту, видалення органічних речовин, 

надмірне зрошення водою низької якості та надмірне використання синтетичних добрив 

та пестицидів призводять до втрати родючості ґрунту, забруднення та деградації. 

 
1 Котикова, О. І. (2017). Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: 

соціальний блок. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 1 (93), 26-37. 
2 Там само. 
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Стійке управління ґрунтом дешевше, ніж відновлення функцій ґрунту. 

У зазначеному контексті слід наголосити на наступних тезах:  

– комплексні підходи, такі як управління вододілами та стале управління земельними 

ресурсами, застосовують принципи сталого управління ґрунтами та вирішують проблеми, 

що виходять за межі фермерського господарства1; 

– хоча вирубка лісів та зміна землекористування, які є основною причиною виснаження ґрунту 

у всьому світі, в основному спричинені зростанням продовольчих потреб, звіт ФАО «Стан лісів світу» 

демонструє, що збільшення сільськогосподарського виробництва не обов’язково повинно 

відбуватися за рахунок лісів; 

– добровільні керівні принципи сталого управління ґрунтами, затверджені ФАО у 2016 році, 

містять набір технічних та політичних рекомендацій, що базуються на науці, практично доведені та 

широко прийняті серед багатьох зацікавлених сторін. 

6. Захист водних ресурсів та подолання дефіциту води. 

Якісне сільське господарство та поживна їжа залежать від чистої та прісної води. Як життєвий 

шлях екосистем, вода має важливе значення для всіх аспектів соціального, економічного та 

екологічного розвитку. Це має вирішальне значення для викорінення бідності, продовольчої безпеки 

та стійкості до природних та техногенних катастроф, відіграючи при цьому ключову роль в адаптації 

до зміни клімату. Аграрний сектор використовує значну частину питної води. На урожай та худобу 

вже припадає 70 відсотків усіх видобутих водних ресурсів у всьому світі. Забір води для зрошення та 

скотарства, ймовірно, збільшиться, оскільки глобальне зростання населення та економічний розвиток 

збільшать попит на їжу. У багатьох місцях вода, а не земля, є обмежуючим фактором для 

виробництва. Побудова безпечного світу з точки зору наявності водних ресурсів ототожнюється 

з безпечною питною водою, санітарією та гігієною, стійким управлінням та освоєнням водних 

ресурсів та захистом водних біологічних ресурсів, управлінням стічними водами та якістю води. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– створення прозорих та ефективних механізмів управління є важливим для розподілу води 

серед конкуруючих секторів, таких як сільське господарство, промисловість та містобудування. 

Міжгалузеве співробітництво у сфері водних ресурсів на всіх рівнях через інклюзивний процес 

із залученням усіх зацікавлених сторін повинно бути частиною державної програми сталого 

управління водними ресурсами; 

– політика, законодавство та фіскальні заходи мають суттєвий вплив на управління водними 

ресурсами, включаючи ціни на енергію або субсидії, торгові угоди та збереження навколишнього 

середовища екосистем. Зокрема, ліси мають життєво важливе значення для регулювання та 

забезпечення прісною водою, тоді як лиманні екосистеми, які слугують середовищем існування для 

морських видів та простором для розмноження видів риб, зазнають впливу, коли вода нижчої якості 

досягає океанів;  

– підвищення ефективності використання води у сільському господарстві потребуватиме 

розвитку потужності на всіх рівнях. Для задоволення майбутніх потреб у паливі та продовольстві 

знадобляться більш глибокі знання, дослідження, інновації та впровадження для більш стійкого 

використання води. 

7. Збереження біорізноманіття та захист функцій екосистем. 

Біорізноманіття є невід’ємною частиною здоров’я екосистем, важливе для збільшення 

виробництва продуктів харчування та необхідне для забезпечення засобів до існування. Збереження 

та використання широкого спектру місцевого різноманіття рослин та тварин забезпечує 

пристосованість та стійкість до змін клімату, виникаючих хвороб, навантаження на запаси кормів та 

води та змін потреб ринку. Використання екосистемних послуг зменшує потребу у зовнішніх 

ресурсах та підвищує ефективність. 

Однак сьогодні багата світова спадщина агробіорізноманіття знаходиться під загрозою. Такі 

фактори, як зміна землекористування та деградація земель, забруднення навколишнього середовища, 

інвазійні чужорідні види, деградація середовищ існування, зміна клімату та закислення океану 

зменшують кількість видів, збіднюючи їх генетичне різноманіття та піддають екосистеми 

навантаженню за межами їх можливостей до самовідновлення. Водночас системи виробництва 

 
1 Котикова, О. І. (2017). Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: 

соціальний блок. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 1 (93), 26-37. 
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продуктів харчування втрачають різноманітність. Зараз лише 30 сільськогосподарських культур 

забезпечують 95 % енергетичних потреб людини, і лише п’ять з них – рис, пшениця, кукурудза, просо 

та сорго – забезпечують близько 60 відсотків1. П’ять видів тварин – велика рогата худоба, вівці, кози, 

свині та кури – забезпечують приблизно третину середньодобового споживання білка. Використання 

такої невеликої кількості видів збільшує вразливість сільськогосподарських систем та ставить 

під загрозу продовольчу безпеку та харчування. 

Актуалізація тематики біорізноманіття в сільському господарстві вимагає реалізації низки 

ініціатив, визначених у Десятилітті біорізноманіття ООН (2011-2020), а також глобальних планів дій, 

прийнятих Комісією з генетичних ресурсів для виробництва продовольства та ведення сільського 

господарства: 

– створення національних інституцій та законодавства щодо управління генетичними 

ресурсами; 

– моніторинг біорізноманіття рослин та тварин для виявлення сортів рослин та порід худоби, 

що перебувають під загрозою зникнення2. Інвентаризації генних банків та переписів порід 

забезпечать динамічну оцінку існуючого різноманіття рослин і тварин та рівня його збереження; 

– регулювання доступу та встановлення зобов’язань щодо сумісного розподілу вигоди 

від використання генетичних ресурсів. Це підтверджується Міжнародним договором про генетичні 

ресурси рослин для виробництва продовольства та ведення сільського господарства та його 

декларацією про те, що 64 найважливіші культури складатимуть пул генетичних ресурсів, доступних 

кожному;  

– зупинення деградації та відновлення природних середовищ існування, зокрема в гірських, 

лісових, прісноводних та прибережних середовищах, шляхом створення природоохоронних 

територій. Дослідження стимулів для екосистемних послуг, що застосовуються до збереження 

біорізноманіття. 

8. Зменшення втрат, заохочення до повторного використання та переробки та сприяння 

сталому споживанню. 

Щороку світ втрачає або втрачає близько третини їжі, яку він виробляє. Втрати їжі та харчові 

відходи негативно впливають як на споживачів, так і на виробників: зменшення пропозиції веде 

до зростання ціни. Вони становлять загрозу продовольчій безпеці, марне витрачання ресурсів, надмірне 

навантаження на екосистему та небезпеку для навколишнього середовища у вигляді викидів 

парникових газів. Усі учасники харчового ланцюга можуть зіграти свою роль у зменшенні втрат, 

повторному використанні, переробці та просуванні стійких моделей споживання. Ключовою частиною 

стратегії є оцінка ситуації (кількісні показники втрат продовольства) та аналіз вплив рішень на технічну 

та економічну доцільність, вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, соціальну прийнятність 

та екологічну стійкість. В цілому, пропозиції можна згрупувати за такими напрямами: 

1) Політичні. Політичні рішення можуть передбачати впровадження організаційно-

економічних механізмів по скороченню втрат продовольства, харчових відходів та перевиробництва, 

просвіти та пропаганди щодо переходу до поживних та безпечних дієт, що сприятимуть зменшенню 

негативного впливу на навколишнє середовище та енергоспоживання; 

2) Технологічні. Обмін знаннями та технологіями для зменшення післязбиральних втрат 

сільськогосподарської продукції; 

3) Економічні. Стимули для стійкого споживання та виробництва повинні бути включені 

в продовольчі системи та харчові ланцюги, щоб споживачі та виробники при прийнятті рішень 

усвідомлювали екологічні та соціальні наслідки; 

4) Екологічні. Повторне використання та переробка залишків шляхом компостування, яке може 

забезпечити поживні речовини для ґрунтів та кормову базу для тваринництва;  

5) Енергетичні. Використання внутрішніх відновлюваних джерел енергії сприятиме 

зменшенню енергетичного сліду виробництва та споживання продуктів харчування. Енергетичні 

системи харчування можуть допомогти вирішити енергетичну проблему, пов’язану з розширенням 

доступу до енергії та сприянням переходу до стійких низьковуглецевих енергетичних систем. 
9. Розширення можливостей людей та боротьба з нерівністю. 

 
1 Лагодієнко, В. В., Чайковська, М. А., Лагодієнко, В. В. (2018). Сталий розвиток агропродовольчої сфери 

Причорноморського регіону. Український журнал прикладної економіки, 3(4), 93-102.  

<http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/ujae_2018_r03_a12.pdf> (2022, липня, 01). 
2 Там само. 
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Сільське населення відноситься до найбільш маргіналізованих верств суспільства. Порівняно 
з міським населенням, сільські жителі мають обмежений доступ до знань, інформації та ресурсів, а 
тому, часто сільське населення не в змозі в повному обсязі скористатися тими можливостями, які 
надає децентралізація. Як світові виробники продуктів харчування та власників (розпорядників чи 
користувачів) природних ресурсів визнання справедливої вартості своєї роботи в рамках стійкої 
продовольчої системи має центральне значення для усунення нерівності і досягнення багатьох цілей 
Порядку денного на період до 2030 року. 

Ключовим є усунення структурних обмежень та надання дрібним виробникам та фермерам 
інструментів та можливостей для створення стійких засобів до існування. У цьому аспекті важливими 
є політика та інвестиції, спрямовані на підвищення доступу до ресурсів, процесу прийняття рішень та 
участі дрібних виробників та фермерів, можуть створити умови для інклюзивного національного 
зростання. 

Конкретні заходи повинні бути спрямовані на сільську молодь та вразливі групи населення. 
Інвестиції в молодь – найкращий спосіб гарантувати стійке національне зростання. Створення 
належного середовища, в тому числі шляхом розвитку навичок та стимулювання, може допомогти 
у створенні потенціалу, новаторського та підприємницького потенціалу лідерів та виробників. 
Програми соціального захисту, такі як, наприклад, шкільне харчування та медичне обслуговування, 
суттєво допомагають населенню, які живуть у складних умовах. 

10. Просування гарантованих рівних прав володіння та користування для чоловіків та жінок. 
Забезпечення прав володіння (користування, розпорядження) та доступу до землі є одним 

з найбільш ефективних способів зменшення вразливості фермера, підтримки більш ефективних і 
довгострокових інвестицій в їх землю, збереження природних ресурсів та сприяння більш 
продуктивній і стійкій практиці. Добре продумані системи володіння і користування забезпечують 
більш справедливий доступ і допомагають зменшити конфлікти, які викликають останнім часом через 
масштабну консолідацію (10000 і більше га) продуктивних земель одним землевласником. 
Гарантовані права володіння ресурсами сприяють приватним інвестиціям, але при цьому слід 
забезпечити право громади на доступ до земель загального користування (прибрежні землі, 
пасовища, ліси та ін.).  

В умовах запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення 
в Україні, цінним є Перший набір узгоджених принципів і міжнародно визнаних стандартів, 
Добровільні керівні принципи відповідального управління землекористуванням, рибальством і лісами 
в контексті національної продовольчої безпеки (VGGT), який забезпечує основу для розробки 
стратегій, політики, законодавства і програм. 

11. Використання інструментів соціального захисту для підвищення продуктивності 
та доходів. 

Виробники продуктів харчування, зокрема дрібні землевласники та фермерські господарства, 
дуже вразливі перед ризиками і потрясіннями: конфлікти, хвороби, посухи та інші негативні наслідки 
зміни клімату1. Тому соціальний захист відіграє ключову роль у зменшенні рівня бідності в селах. 
Забезпечення базового доходу та пільгове кредитування допомагає почати свій власний бізнес 
з метою отримання прибутку та сприяє самозайнятості. Отже, інвестиції в соціальний захист, 
особливо в поєднанні з цільовими заходами в інтересах бідних, зокрема в сільській місцевості, 
можуть мати далекосяжні наслідки для скорочення бідності, економічного зростання і створення 
стійких засобів до існування. 

Дослідження схем соціального захисту, що реалізуються по всьому світу, виявили спільні риси 
з позитивними результатами в наступному: 

– наявність продовольства, що допомагає підтримувати низькі ціни на основні продукти 
харчування; 

– зниження ризику стихійних лих, подолання надзвичайних ситуацій та криз, адаптація 
до зміни клімату і пом’якшення його наслідків, зменшення деградації навколишнього середовища; 

– людський капітал, ключ до продуктивності праці і можливості працевлаштування; 
– інвестиції в малий бізнес, що приносить дохід від діяльності2; 

– можливості працевлаштування в сільському господарстві і агробізнесі. 

 
1 Урба, С. І. (2019). Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої 

безпеки України. Молодий вчений, 7(1), 146-152. 
2 Шойко, В. А. (2017). Сутнісна характеристика державного регулювання продовольчої безпеки. Ефективна 

економіка, 11 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_59> (2022, липня, 01). 
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12. Поліпшення харчування та сприяння збалансованому харчуванню. 

Недоїдання у всіх його формах – недоїдання, дефіцит мікроелементів, ожиріння та хвороби, 

пов’язані з харчуванням, – є високими економічними і соціальними втратами для країни. Часто 

вважається само собою зрозумілим, що сільське господарство і продовольчі системи забезпечують 

потреби людей у харчуванні. Однак це не так. Політика в галузі сільського господарства, орієнтована 

виключно на продуктивність, часто сприяє обмеженій кількості сільськогосподарської продукції, що, 

як правило, знижує доступність різних продуктів харчування, особливо в сільських районах, 

що призводить до погіршення стану харчування людей. 

Створення чутливих до харчування сільськогосподарських і продовольчих систем вимагає 

вжиття заходів на всіх етапах харчового ланцюга, щоб цілий рік забезпечувати споживачів 

безпечними і поживними продуктами: 

– програми шкільного харчування за участю місцевих виробників, крім синергізму між 

сільським господарством та харчуванням, сприятимуть покращенню харчування учнів1. Сприяння 

споживання поживних продуктів місцевого виробництва сприяє розвитку місцевої економіки; 

– промоція різноманітних продуктів харчування. Дослідження недостатньо використовуваних 

продовольчих культур і порід тварин та реалізація цього потенціалу може зіграти важливу роль 

в поліпшенні стану харчування сільського і міського населення; 

– недоїдання впливає на потенціал розвитку і здоров’я громадян і місцевих громад. 

Прискорення зусиль по боротьбі з усіма формами недоїдання розкриє людський потенціал і буде 

стимулювати позитивні зміни. 

13. Запобігання та захист від криз: підвищення стійкості. 

Повторення криз та катастроф підриває зусилля країни по викоріненню бідності, голоду 

і недоїдання та досягненню сталого розвитку. Сільське господарство зазнає серйозних ударів – 

на галузь припадає близько чверті всіх втрат і збитків, спричинених стихійними лихами, 

катастрофами та змінами клімату. Ці ситуації, головним чином, зачіпають сільських мешканців, 

які покладаються на сільське господарство, як джерело їжі та доходів, а це – третина населення 

України. Люди зі стійким джерелом існування можуть краще запобігати та зменшувати вплив 

катастроф на їхнє життя. Вони можуть краще протистояти втратам, відновлюватися та адаптуватися, 

коли катастрофі неможливо запобігти. 

Запобігання та попередження негативних наслідків катастроф передбачає об’єднання безлічі 

зацікавлених сторін від державних служб та місцевої влади до фермерів та домогосподарств, 

що включає: 

– покращення доступу до знань, технологій і послуг для тих, хто піддається найбільшому 

ризику, а також зміцнення інституційного і технічного потенціалу на всіх рівнях для зниження ризику 

лих. У цьому сенсі для України безперечно важливим документом є Сендайська рамкова програма 

по зниженню ризику лих на 2015-2030 роки, в якій визначено цілі та пріоритети дій; 

– підвищення стійкості сільського господарства означає диверсифікацію видів діяльності: 

активів і джерел доходу відхід від монокультури і інтенсивних сільськогосподарських систем, 

які більш уразливі для потрясінь2; 

– застосовуння передових методів, таких як управління грунтовим покривом і підвищення 

вмісту органічної речовини в ґрунті; 

– поєднання якісної інформації про кліматичні зміни з систематичним використанням 

інформаційних і комунікаційних технологій, щоб допомогти фермерам більш ефективно вирішувати 

проблему мінливості клімату; 

– системне та комплексне надання змістовної інформації та аналіз слабких та сильних сторін 

для прийняття рішень. 

14. Підготовка до надзвичайних ситуацій і реакція на них. 

Надзвичайні ситуації значно більше впливають на дрібних виробників та фермерів. Коли 

наступає криза, вони часто потрапляють в епіцентр, втрачаючи не лише врожаї, але й свої обмежені 

виробничі фонди. Ці групи населення більше не можуть підтримувати себе і часто пов’язані 

з міграційними потоками. 

 
1 Шелудько, Л. В. (2019). Значення розвитку продовольчих банків для продовольчої безпеки в Україні. 

Галицький економічний вісник, 6, 46-55. 
2 Лагодієнко, В. В. (2007). Щодо напрямів державної підтримки агропромислового виробництва при вступі 

України до СОТ. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 3(42), 1, 168-180. 
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Як частина зусиль щодо зменшення ризику стихійних лих та підвищення стійкості, люди 

повинні мати можливість передбачати потрясіння і кризи, реагувати на них та відновлюватися після 

них. Це означає передачу інформації для протидії загрозам, таким як повені та посухи, які можуть 

завдати шкоди активам, знищити виробництво або забруднити джерела води. 

В контексті зазначеного, слід звернути увагу на: 

– спеціальне планування на випадок виникнення особливо небезпечних хвороб рослин і 

тварин або пошкоджень шкідниками; 

– підвищення готовності, яке включає плани дій в надзвичайних ситуаціях для різних секторів 

сільського господарства, механізми координації, інформування громадськості та навчання. 

Це включає забезпечення запасів насіння і кормів; безпечні сховища для насіння та врожаю; 

складування сільськогосподарських інструментів; створення фондів надзвичайної допомоги; 

– відновлення активів після стихійних лих, які становлять основу засобів до існування 

сільського населення, і відновлення місцевих виробничих потужностей з виробництва продовольства 

стійких до потрясінь і екстремальних явищ. 

15. Вирішення проблем змін клімату та адаптація до них. 

Зміна клімату вже стала реальністю для фермерів і виробників продовольства в країні. Наслідки 

екстремальних погодних умов завдають шкоди інфраструктурі, знищують врожаї, руйнують природні 

ресурси і створюють загрозу для видів.  

Можна окреслити такі напрями вирішення проблеми: 

– потрібен доступ до технологій, ринків, інформації та фінансових інвестицій для адаптації 

виробничих систем і методів ведення господарства до зміни клімату; 

– застосування «кліматичного» підходу до сільського господарства, який розроблений і 

просувається ФАО, що спрямований на вирішення трьох основних завдань та сприяє синергізму між 

ними: стійке підвищення продуктивності сільського господарства і доходів; адаптація і підвищення 

стійкості до зміни клімату; скорочення викидів парникових газів;  

– у секторі лісового господарства дії, спрямовані на скорочення викидів, що скорочують 

викиди в результаті збезлісення і деградації лісів, а також збалансоване управління лісовим 

господарством, збереження і збільшення накопичень вуглецю в лісах, вносять значний вклад 

в зусилля щодо пом’якшення наслідків зміни клімату. 

16. Посилення стійкості екосистем. 

Існує компроміс між стійкістю екосистеми і інтенсифікацією сільського господарства. 

Інтенсифікація сільського господарства зазвичай досягається за рахунок спеціалізації, що включає 

великомасштабне виробництво окремих культур або інтенсивне тваринництво. Однак дослідження 

підтверджують, що вирощування монокультур, не можуть компенсувати значні витрати на ресурси 

та забруднення екосистеми. Інтенсифікація створює навантаження на систему, особливо там, 

де ресурсна база невелика, як у випадку з дрібними землевласниками. І навпаки, чим більше 

елементів інтегровано в систему землеробства, тим більш стійкою вона стає: інтегровані системи, 

які включають сівозміни, рослинництво та тваринництво, агролісомеліорацію, водне господарство, 

продемонстрували свою здатність справлятися з мінливістю клімату для забезпечення продовольчої 

безпеки і засобів до існування. Інші ініціативи ландшафтного та територіального розвитку включають 

аналіз взаємозв’язків між міським і сільським ландшафтом та потоками продовольства, зміцнення 

соціально-екологічної стійкості за допомогою планування землекористування та ін. 

Системно-орієнтовані підходи можуть вирішити більшість проблем стійкості та сприяти 

досягненню цілей Порядку денного на період до 2030 року за допомогою комплексних дій.  

17. Розширення політичного діалогу та координації. 

Комплексний та трансформаційний характер Порядку денного 2030 вимагає політики, яка 

систематично враховує міжгалузеві зв’язки та підтримує комунікацію та співпрацю між різними 

секторами. Зокрема, продовольчий та сільськогосподарський сектор повинні взаємодіяти у прагненні 

досягнення сталого розвитку, що передбачає моніторинг відповідних галузевих політик, 

картографування та аналіз взаємодії та компромісів між економічною, соціальною та екологічною 

сферами, оцінку стану стійкості системи продовольчого забезпечення та сектору сільського 

господарства, а також визначення ключових проблем, їх причин та драйверів у галузях. Виконання 

вказаних завдань передбачає наступні дії: 

– проаналізувати як галузева політика взаємодіє з національними цілями та завданнями ЦСР. 

Наприклад, сільське господарство є найбільшим споживачем води. Енергія потрібна для виробництва 
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і розподілу як води, так і їжі, а значна частина споживання енергії припадає саме на етапи 

виробництва та постачання продуктів харчування. Політичні рішення, що приймаються в кожному 

із цих секторів, можуть мати значний вплив на інші, а між зацікавленими сторонами може виникнути 

напруга внаслідок реальних або передбачуваних компромісів між різними цілями; 

– створити партнерські відносини, які працюють у встановлених нормативних рамках, та 

інвестувати для розвитку спроможності держави до координації1. Стратегічне партнерство між 

державними та недержавними суб’єктами має вирішальне значення для мобілізації ресурсів2. 

Для цього потрібні інституційні структури, які дозволяють обмінюватися інформацією та думками, 

розподіл ролей та відповідальності, а також механізми відстеження результатів. Багатоцільові 

платформи за участю зацікавлених сторін створюють спільний простір для пошуку рішень 

досягнення спільних цілей, допомагаючи мобілізувати потенціал, технології, фінансові потреби та 

доступ до виробничих ресурсів; 

– взаємодіяти з підприємцями та використовувати потенціал приватного сектору, включаючи 

фермерські господарства, кооперативи, малі та середні підприємства, а також міжнародні корпорації3. 

Партнерство особливо актуальне в виробничо-збутових ланцюгах, де виробники, уряди та приватні 

суб’єкти можуть спільно працювати над досягненням більшої стійкості; 

– посилити вплив та активність виробників, особливо малих. Організації виробників можуть 

допомогти дрібним виробникам отримати доступ до ряду послуг, включаючи повну інформацію про 

ринок, розповсюдження інформації та можливість ведення колективних переговорів. Вони також є 

ефективним засобом розширення можливостей дрібних виробників, зокрема жінок та молоді. 

18. Посилення інноваційної політики. 

Інновації є ключовим фактором досягнення більшості, якщо не всіх, ЦСР та головним рушієм 

перетворень в сільському господарстві та сільській місцевості. Інновації стосуються не лише 

технологій та практики, таких як вдосконалення сортів сільськогосподарських культур, 

агроекологічних методів, біотехнології та фінансових інструментів, а й такі організаційних форм, 

таких як державно-приватне партнерство та фермерські кооперативи. 

Незважаючи на світовий прогрес, більшість людей, які проживають у сільській місцевості, як і 

раніше, позбавлені переваг соціальних та технічних змін. Щоб виправити це, уряди та партнери 

повинні заохочувати інновації, що приносять користь дрібним фермерам, вирішуючи такі питання, 

як підвищення стійкості, зростання доходів та зменшення ризиків, у тому числі шляхом створення 

нових ринкових можливостей та заохочення диверсифікації, а також за рахунок зменшення 

виснаження та деградації природних ресурсів. Вирішення зазначених питань передбачає реалізацію 

наступних кроків: 

– збільшення інвестицій у науково-дослідні роботи, послуги з розповсюдження знань і 

консультування, а також в розвиток потенціалу для поліпшення національних систем 

сільськогосподарських інновацій4. Технічні зміни необхідні не тільки для поліпшення розведення 

худоби і підвищення врожайності, але і для зниження споживання води, підвищення стійкості 

до шкідників і хвороб, підвищення стійкості сільськогосподарських культур і худоби до зміни клімату; 

– сприяти інноваціям для дрібних землевласників та за їх участю. Існуючі ресурси і 

можливості в державному і приватному секторах повинні бути об’єднані для розробки простих, 

практичних рішень і надання послуг і продуктів, які в іншому випадку могли б бути недоступними 

для сільського населення. Цей вид інновацій може використовувати переваги нових технологій, таких 

як використання мобільних телефонів і соціальних мереж, для створення нових ринків в областях, де 

відсутня інфраструктура або відсутній досвід в логістиці та розподілі. 

19. Адаптація та вдосконалення інвестицій та фінансів. 

Забезпечення підтримки політики, що сприяє трансформації сільських територій, включає 

обґрунтування того, як інвестиції в стійкі системи виробництва продовольства і сільського 

 
1 Залізнюк, В. П. (2019). Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення 

продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід, 3, 123-127. 
2 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
3 Надвиничний, С. А. (2018). Сучасні умови формування та реалізації експортного потенціалу аграрної сфери 

регіонів України. Економічний аналіз, 28 (3), 56-61. 
4 Ягодзінська, А. С. (2018). Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. Глобальні принципи 

фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю (м.Харків, 8-9 листопада 2018р.), 421-426. 
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господарства можуть істотно сприяти досягненню більш широких національних цілей. Докази 

багатьох країн показують, що державні інвестиції у сільськогосподарські науково-дослідні роботи, 

освіту та доступ до інформації для виробників та у сільську інфраструктуру приносять набагато 

більшу віддачу, ніж інші витрати, такі як субсидії на виробничі ресурси. Виробники, включаючи 

дрібних землевласників, є головними інвесторами в сільське господарство, незважаючи на те, що 

дрібні фермери часто стикаються з певними ресурсними обмеженнями, включаючи доступ до ринків 

та фінансових послуг. Забезпечення рівних умов для дрібних землевласників і великих інвесторів 

важливо як з точки зору справедливості, так і з точки зору економічної ефективності. З цієї точки зору 

доцільними є такі заходи: 

збільшення інвестицій в сільську інфраструктуру1. Розкриття сільськогосподарського 

потенціалу району за рахунок державних інвестицій в базову інфраструктуру, таку як дороги, водні 

ресурси або ринки, дає фермерам стимул вкладати більше коштів в своє виробництво. В даний час 

доступний цілий ряд новаторських підходів до сільського фінансування та форм інвестицій, зокрема: 

фонди сільськогосподарських інвестицій, гарантійні фонди, організація виробників або ощадних та 

позичкових груп на базі громади для підвищення рівня фінансування при одночасному зниженні 

ризиків для інвесторів; 

сприяти фінансової грамотності та управлінських навичок, що дозволяє краще управляти 

ризиками і поліпшувати доступ до фінансування з офіційного банківського сектора; 

використання різних економічних інструментів у короткостроковій та довгостроковій 

перспективі на різних етапах2. Це може бути поєднання позитивних стимулів, таких як навчання, 

прямі виплати та компенсація за відведену землю або поліпшення доступу на ринок з інструментами 

регулювання, такими як обмеження та/або заборона використання земельних ресурсів, 

штрафи та податки. 

20. Посилення сприятливого середовища та реформування інституційної бази. 

Зміна інституційного ландшафту для надання послуг в сільській місцевості відображає 

зростаюче різноманіття суб’єктів приватного сектора, організацій виробників і громадянського 

суспільства. Ці численні суб’єкти передбачають зміну ролі держави від єдиного постачальника послуг 

до регулятора, координатора та посередника. Різноманітність постачальників послуг, знання і 

навички, які вони приносять, мають вирішальне значення для того, щоб виробники могли 

підвищувати продуктивність, раціонально розпоряджатися ресурсами, вести прибуткову діяльність, 

виходити на нові ринки і реагувати на них. Посилення сприятливого середовища та реформування 

інституційної бази передбачають: 

– стимулювання надання послуг в сільській місцевості та агровиробникам, зважаючи на їх 

інклюзивність і ефективність. Стимули та партнерські відносини можуть допомогти службам дістатись 

віддалених сільських районів та реагувати на те, чого раніше не вистачало з боку приватного сектору – 

в плані мотивації, держави – в ефективності, виробників – у можливостях та ресурсах; 

– підтримка інституційних змін шляхом мобілізації різних соціальних гравців, включаючи 

дрібних виробників3. Надання послуг в сільській місцевості та сільськогосподарським виробникам 

матиме синергетичний ефект в умовах реформування управління, включаючи демократизацію, 

децентралізацію та нові підходи до територіального розвитку, а також реформи управління 

державним сектором. Інклюзивна і поетапне інституційний розвиток сприяє довгостроковому 

підходу зі стійким впливом. Інклюзивний та поступовий інституційний розвиток сприяє 

довгостроковому ефекту зі стійким впливом. Інклюзивність вимагає визнання інтересів та конфліктів 

ключових акторів, водночас створюючи механізми, за допомогою яких місцеві громади можуть 

формулювати точки зору та вимоги; 

– зміцнювати інституції та інвестувати в можливості і знання місцевих суб’єктів. Оцінка 

можливостей місцевих суб’єктів та визначення потреб у організаційному розвитку повинні стати 

 
1 Ягодзінська, А. С. (2018). Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. Глобальні принципи 

фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю (м.Харків, 8-9 листопада 2018р.), 421-426. 
2 Гмиря, В. П. (2019). Фінансові інструменти підтримки виробництва аграрної продукції як невід’ємної 

складової продовольчої безпеки країни. Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка, 206, 147-161. 
3 Яремчук, Н. В. (2019). Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа 

національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід, 23, 70-79. 
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відправною точкою для створення більш ефективних інститутів для всіх. Необхідно систематичне, 

але індивідуалізоване зміцнення інституційного потенціалу, щоб всі учасники мали достатній 

потенціал для роботи з однаковою швидкістю; 

– створити надійну систему показників для моніторингу прогресу та формування підзвітності1. 

Важливим фактором у зусиллях щодо досягнення ЦСР, регулярний моніторинг та звітування можуть 

зробити спільні дії більш цілеспрямованими та сприяти формуванню обґрунтованої політики 

на основі фактів. Індикатори також слугуватимуть звітною карткою для вимірювання прогресу, 

розподілу ресурсів та підтримки впровадження у напрямку сталого розвитку, допомагаючи 

забезпечити підзвітність усіх зацікавлених сторін. 

Основоположною передумовою забезпечення сталого виробництва продовольства та ведення 

сільського господарства є створення сприятливого політичного середовища та необхідність галузевих 

міністерств змінити методи своєї роботи та координувати політику уряду. Перехід до більш стійких 

систем сільського господарства та продовольства вимагає розбудови політичних союзів та коаліції 

з різними учасниками процесу. Відповідно до заклику до трансформації Порядку денного 

до 2030 року, багато запропонованих підходів охоплюють різні сектори, залежать від співпраці 

з урядом та діалогу із зацікавленими сторонами. Вони вимагають від політиків визнати необхідність 

управління компромісами та визначити конкретні заходи для кращого узгодження багатьох цілей та 

системи стимулювання. Вони заохочують як правові рамки, що визнають та забезпечують права 

доступу для дрібних власників та місцевих громад, так і сприятливу політику стимулювання участі 

приватного сектору у стійкій ринковій діяльності. Механізми за участю багатьох зацікавлених сторін 

та нові форми структур управління підвищать відповідальність за політику, одночасно сприяючи 

мобілізації потенціалу, інформації, технологій та доступу до фінансових та виробничих ресурсів. 

Розкриття потенціалу приватного сектору має фундаментальне значення для прогресу. 

Взаємодія з підприємцями та використання ноу-хау приватного сектору, виробниками 

сільськогосподарської продукції, включаючи кооперативи, великі, малі та середні підприємства, а 

також міжнародні корпорації, є необхідною умовою реалізації Порядку денного до 2030 року. 

Партнерства з приватним сектором значно більше, ніж просто джерело фінансування, вони обіцяють 

розвиток технологій, передачу знань та інновації, створення робочих місць та альтернативні потоки 

доходу. 

Створення національних платформ впровадження ЦСР для розробки більш інтегрованих 

програм та політики, кращого взаємозв’язку різних цілей та завдань, моніторингу прогресу, 

виявлення та усунення бар’єрів на шляху змін буде вирішальним для реальних перетворень, 

що визначає шлях до сталого виробництва продовольства та сільського господарства. 

Висновки. Відповідно до п’яти ключових принципів стратегії переходу до більш стійких 

продовольчих та сільськогосподарських систем запропоновано виконання двадцяти конкретних дій, 

кожна з яких описує підходи, практики, політику та інструменти, що пов’язують між собою кілька 

ЦСР, інтегрують три виміри сталого розвитку – економічне зростання, соціальне залучення та захист 

навколишнього середовища – та передбачають участь та партнерство між різними суб’єктами 

харчового ланцюга. Визначені дії спрямовані на підтримку країни у виборі та визначенні 

пріоритетних ресурсів для прискорення прогресу. Вони визначають галузеві взаємодії, які можуть 

прискорити досягнення національних цілей та забезпечити результати для багатьох цілей та завдань 

Порядку денного 2030. Двадцять заходів пов’язують сектори сільського господарства та сільські 

території з більш широкою програмою розвитку країни, що охоплює ліквідацію бідності, створення 

робочих місць, національне зростання, відродження села та багатство природних ресурсів. 
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