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ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ І ПОЛІТИКИ  
АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ - 

основні досягнення за 2011-2015р.р. 



I. Персональний склад відділу 

 Наукові співробітники 

Бородіна О.М. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України 

Прокопа І.В. – д.е.н., професор, чл.-кор. НААН України 

Попова О.Л. – д.е.н., професор 

Киризюк С.В. – к.е.н., ст.н.с. 

Риковська О.В. – к.е.н., ст.н.с. 

Яровий В.Д. – к.е.н., ст.н.с. 

Михайленко О.В. – к.е.н., ст.н.с. 

Бетлій М.Г. – н.с. 

Цибуляк В.Я. – к.е.н.  (декретна відпустка) 

Остапенко А.Ю. – к.е.н.  (декретна відпустка) 

Лук’янова М.М. – к.е.н.  (декретна відпустка) 

 



II. Напрями наукової діяльності відділу 

 (1)  Міжнародного спрямування (підтверджується співпрацею з 

міжнародними партерами, участь у наукових форумах за кордоном, виконанням 
спільних проектів, публікаціями у закордонних виданнях) 

• фундаментальні та прикладні дослідження економічних, 
соціальних та екологічних явищ і процесів в аграрній сфері з 
позицій взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку; 

• обґрунтування концептуальних засад державної політики 
сільського розвитку на основі стимулювання сільських громад 
до дій з використанням місцевих активів / капіталів (підхід 
«знизу-вгору»); 

• розробка основних засад становлення сільської економіки, що 
ґрунтується на використанні соціальних, інституційних та 
технологічних інновацій і локальних знань; 



 (2) Загальнонаціонального значення (розробки для 

центральних органів законодавчої та виконавчої влади, всеукраїнських 
об'єднань та асоціацій захисту села, участь у робочих групах,  
консультаційна діяльність) 

•обґрунтування екологічних імперативів сталого аграрного і 
сільського розвитку як взаємодії людей, навколишнього 
середовища, сільськогосподарської та іншої економічної 
діяльності для прогресу місцевих громад; 

• розроблення пропозицій щодо формування в Україні 
сприятливого економічного, соціального та інституційного 
середовища функціонування і розвитку сімейного типу 
господарювання у сільському господарстві; 

• узагальнення європейських підходів сільського розвитку для 
використання їх в Україні з урахуванням досвіду окремих країн-
членів ЄС та вітчизняних реалій. 



Наукова тематика відділу особлива і в 
певній мірі унікальна: 

За дослідженнями, які не мають 
аналогів в Україні, відділ є 
фундатором наукового напряму – 
«Сільський розвиток на базі громад», 
започаткованого 2009 р. у співпраці з 
USA University of Wisconsin Madison, 
College of Agricultural and Life Sciences 
у  рамках Програми академічних 
обмінів ім. Фулбрайта 



(1) На основі всебічного аналізу сучасних економічних, соціальних та екологічних 

процесів на селі доведено неоднозначність досягнутого аграрного зростання, 
розкрито супутнє йому загострення суперечностей між комерційними цілями 
великого капіталу (агрохолдингів) та потребою суспільства у доступному і 
безпечному продовольстві і одночасно – у збереженні потенціалу села, обґрунтована 
дуальність структури вітчизняного аграрного виробництва. 

 
  

III. Основні результати науково-дослідної діяльності  

1. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: 
сучасний вимір: монографія 

2. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в 
сучасній аграрній політиці: стаття 

3. Land grabbing by corporatization of agrarian sector: Ukrainian 
evidence: стаття 

 

Громадські слухання “Українське село і селянство в умовах холдингізації: чи будуть в 
Україні запроваджені європейські засади сільського розвитку?” (2015, 90 учасників) 

•Відгук Міністерства аграрної політики та продовольства України – про врахування 
при доопрацюванні проекту Закону України «Про сільське господарство», лист № 
11-2/497 від 13.09. 2011 р.  
• Відгук Міністерства екології та природних ресурсів України – про використання 
при підготовці проекту наказу Міністерства «Про затвердження правил ведення 
належної сільськогосподарської практики…», лист № 818 від 27.12. 2012 р. 
• Проект Закону України “«Про розвиток виробництва та споживання біологічних 
палив», від 24 травня 2012р. №4842-IV;   Лист до ВР (№ 135-13/265 від 
21.03.2011 р) 



(2) Розкрито гіпертрофованість дуальної структури вітчизняного аграрного 

виробництва;  обґрунтовано необхідність інституційного впорядкування аграрного 
устрою, основою якого є сімейний тип господарювання, та в якому гармонійно 
поєднуються с.-г. виробники різних розмірів та організаційно-правових форм. 
  

1. Українська модель аграрного розвитку та її 
соціоекономічна переорієнтація: наукова доповідь 
2. Господарства населення в сучасному аграрному 
виробництві і сільському розвитку: монографія 

3. Подолання структурних деформацій в аграрному 
секторі: інституалізація і модернізація малотоварного 
сільськогосподарського виробництва: стаття (Економіка 
України) 

У Законі України «Про внесення змін до ЗУ «Про фермерське 
господарство»  (№ 1067-VIII від 31 березня 2016 р.) реалізована 
ідея про формалізацію в Україні статусу сімейних фермерських 
господарств та положення про надання сімейним фермерським 
господарствам додаткової державної підтримки.  

Дискусія в рамках круглого столу “Співпраця держави та громадянського суспільства у 
підтримці розвитку сімейного фермерства і села в Україні” (2015, 40 учасників) 



(3) Розроблено основні засади соціоекономічної модернізації аграрного сектора 

як осучаснення процесів розширеного відтворення у сільському господарстві та 
сільському соціумі. 
  

1. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України 
(концептуальні положення): стаття 
2. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери 
на основі соціоекономіки: стаття 

Мінагрополітики України: Проект Концепції 
«Соціоекономічна модернізація аграрного сектору 
України». Пропозиції щодо удосконалення державної 
аграрної політики в частині модернізації аграрного 
сектору та розвитку села 

Засідання круглого столу “Українська модель аграрного розвитку та її 
соціоекономічна переорієнтація” (2012р., 40 учасників) 



(4) Обґрунтовано концептуальні підходи та базові засади формування 

політики сільського розвитку в Україні як системи заходів з підвищення ділової та 
громадської активності членів сільських громад для використання ними локальних  
ресурсів і зовнішніх можливостей на засадах партнерства, в тому числі з державою, 
з метою поліпшення якості життя на селі, подолання бідності, оновлення людського 
капіталу, збереження локальних екосистем. 

Політика сільського розвитку на базі громад: 
наукова доповідь 

 

Національний дискурс під час круглого столу “Сільський 
розвиток на базі громад: виклики та можливості в 
умовах реформи самоврядування” (2016, 60 учасників) 

Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 2015 р. щодо статусу і 
функцій старости у селах і селищах, які увійдуть в 
об’єднану територіальну громаду (вих. № 135-13/299 від 
24.04.2014 р.). 
 
Розробки відображені у виступі Міністра агрополітики і у 
Резолюції Всеукраїнського форуму сільських та селищних 
рад, лист 18-3-13/624 від 07.06. 2011 р., лист 18-3-13/624 
від 07.06.2011 р. 



(5) Сформовано пріоритетні напрями реалізації політики сільського 

розвитку на середньострокову перспективу: 

 

- інституційна і фінансова підтримка малих (сімейних) господарств; 
- диверсифікація сільської економіки та підвищення добробуту селян; 
- місцевий розвиток за лідерства сільських громад (підхід «знизу-вгору»). 

Визначені напрями політики 

сільського розвитку закладені у 

“Національну стратегію та план дій 

розвитку сільського господарства та 

сільських територій України на 2015-

2020 роки”  

(Розділ 6, п.6.5; Розділ 7.) 



Монографії – 12, в т.ч.: 
• одноосібні – 4; 
• колективні – 1; 
• ювілейні – 2; 
• розділи в колективних монографіях – 5. 

Наукові доповіді – 8, в т.ч.: 
• під редагуванням науковців відділу – 3; 
• розділи в наукових доповідях – 5. 

Тези доповідей – 33 
Виступи у засобах масової інформації – 15 

 

Статті в наукових журналах, що індексуються провідними 
базами публікацій – 120 

  
  

IV. Наукові публікації: 
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11. Депресивність аграрних територій:

український вимір (стаття)

10. Коригування політики державної

підтримки сільського господарства України

9. Аграрний сектор: час принципово змінити

орієнтири розвитку (стаття)

8. Державна підтримка сільського

господарства: концепція, механізми,

7. Соціоекономчіна модернізація аграрного

сектору України (концептуальні положення)

6. Человеческий капитал как основной

источник экономического роста (стаття)

5. Соціальні аспекти розвитку сільських

територій (стаття)

4. Сільські території України: дослідження і

регулювання розвитку (стаття)

3. Сталий розвиток агросфери України:

політика і механізми (монографія)

2. Людський капітал на селі: наукові основи,

стан, проблеми розвитку (монографія)

1. Сільський розвиток в Україні: проблеми

становлення (стаття)

Індекс цитування

Статистика цитування наукових публікацій  за h-індексом  



 V. Наукова співпраця з міжнародними партнерами: 



SOW-VU & JRC IPTS – 2011-2012 

Виконувався спільно з 
Центром світових 
продовольчих 
досліджень  – SOW-VU 
(Нідерланди)  
                   & 
 Об’єднаним науковим 
центром Єврокомісії, 
Інститут перспективних 
технологічних 
досліджень – Joint 
research centre, 
Institute for Prospective 
Technological Studies of 
The European 
Commission's science 
and knowledge service –  
JRC IPTS, (Іспанія).  
 

(1) Міжнародний проект “Prospects of the Farming Sector and Rural 
Development in Ukraine”,  за фінансової підтримки Європейської комісії                                         



4.1.  Unlocking Ukraine's 

production potential / The 

Eurasian Wheat Belt and 

Food Security - Global and 

Regional Aspects / [Valeriy 

M. Heyets; Olena M. 

Borodina; Igor V. Prokopa]  

SOW-VU & JRC ІPTS 2013-2015 – продовження: Монографія 

«The Eurasian Wheat Belt 
and Food Security.Global 

and Regional Aspects», 2015 



(2)  
Польська Академія Наук  
Інститут сільського та  
аграрного розвитку 
(IRWIR PAN) 
 
спільний проект 
на замовлення та при 
фінансовій підтримці 
Міністерства сільського 
господарства і розвитку села 
Польщі 
 
Підготовлено звіт, 
результати використані 
Міністерством  



 (3) Міжнародний інститут прикладного системного аналізу – 
IIASA (Австрія) 

Виконувались спільні дослідження - моделювання аграрного виробництва з дотриманням 
принципів сталого сільського розвитку; моделювання впливу глобальних змін клімату на 

сільське господарство та ін., що відзначено у IIASA звіті “Land use change and 
agriculture program”(2012). 



В рамках виконання Контракту 
№AGRO-SC13-1A-030 підготовлено 
Звіт “Обгрунтування основних засад 
та механізмів створення Асоціацій 
дрібних землевласників в Україні”. 
У звіті проаналізовано передумови 
створення Асоціацій дрібних 
землевласників в Україні, визначено 
необхідність згуртування і 
самоорганізації селян-власників 
земельних ділянок (паїв) з метою 
підвищення їх конкурентоздатності на 
ринку оренди земель 
сільськогосподарського призначення. 
Визначено організаційні засади 
створення АЗВ.  

 (4) USAID, проект «АгроІнвест». 



(5) Організаційний супровід в Україні та науково-консультаційна підтримка  

аспіранта  Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces 
Ruraux (CESAER, Франція) П.Дефонтена  у відповідності до угоди про співпрацю 



VI. Наукова співпраця з українськими партнерами: 

- Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки НААНУ”(м.Київ) 
1. Спільне засідання науковців ДУ «ІЕП НАНУ» та ННЦ «Інститут аграрної економіки НААНУ» на 
тему «Український аграрний сектор: тенденції і альтернативи розвитку» (2012 р.); 
2. Спільне засідання науковців ДУ «ІЕП НАНУ» та ННЦ «Інститут аграрної економіки НААНУ» на 
тему «Перспективи фіскальної політики в сільському господарстві та АПК», за результатами 
якого підготовлено та передано МінАПК «Проект реформування системи оподаткування у 
сільському господарстві: концептуальні засади і напрями» та передано Міністру аграрної 
політики та продовольства України (2013 р.); 
3. Експертиза фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (2014-2015 рр). 
4. Співорганізація і проведення Лукіновських читань (2013-2015рр.). 

- Національний університет біоресурсів та природокористування України  
Курс лекцій з питань екологізації аграрного виробництва та економічного ризику, членство у 
Спеціалізованій вченій раді Д 26.004.01; 
- Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  
(співпраця у виконанні проекту «Обґрунтування основних засад та механізмів створення 
Асоціацій дрібних землевласників в Україні» (2013 р.)) 
- Житомирський національний агроекологічний університет (співпраця у виконанні 
проекту «Обґрунтування основних засад та механізмів створення Асоціацій дрібних 
землевласників в Україні» (2013 р.); підвищення кваліфікації аспірантів та магістрів «Аналіз 
пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних ринках», (2011 р.); 
- Сумський національний аграрний університет  (підвищення кваліфікації аспірантів та 
магістрів «Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на конкурентних 
ринках», (2011 р.). 



Захищені 4 дисертації з наукового ступеню доктора філософії 
аспірантами відділу та ін. установ під керівництвом науковців 
відділу. 

Вчене звання профессора - 3 співробітники відділу. 

Підвищення кваліфікації співробітниками відділу: 

   - стажування з отриманням відповідних сертифікатів (16) 
   - участь в конференціях закордоном (12)  

Премія НАН України для молодих вчених 2015 р. за серію робіт 

«Науково-прикладні засади формування сприятливого інституційного 
середовища сільського розвитку в Україні» (В.Цибуляк) 

 

VII. Підготовка наукових кадрів: 

Наукова школа за напрямом  
“Аграрні перетворення, сільський розвиток” 



VIII. Науково-експертна та консультаційна 
діяльність: 

(1) 

 

 
Науковими співробітниками відділу підготовлено 62 науково-

аналітичні записки. 
 
Отримано 23 схвальних відгуки щодо їх практичного 

використання. 
 
На замовлення органів державної влади, галузевих асоціацій 

та бізнесу здійснено експертні оцінки 38 документів 
(зауваження, пропозиції, коментарі, експертні висновки). 



(2) Експертна підтримка органів державної влади та управління: 

Міністерства і відомства 

Науково-аналітичні 
записки (в т.ч. проекти 
концепцій, стратегій, 

програм) 

Зауваження та 
пропозиції до 
законодавчих 

актів 

Коментарі, 
заключення 

  Кабінет Міністрів України 2 2 

  Комітети ВРУ (з питань аграрної політики та 
земельних відносин, з питань економічної 
політики)  

7 4 

  Міністерство аграрної політики та продовольства 
України 

26 15 2 

  Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України 

3 4 1 

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України 

2 6 

  Міністерство екології та природних ресурсів    
України  

1 

  Інші центральні органи виконавчої влади 3 2 1 



• Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). 
Developed conceptual framework for value-chain approach in ARD, conducted 

field research and developed evidence-based case-studies. Prepared and 
published final report “Processor driven integration of small farmers into 
value chains in Ukraine”. Report available at: http://www.fao.org/3/a-au851e.pdf  

•Chemonics International Inc., USAID проект «АгроІнвест». 
Договір про надання послуг AgroInvest-STCA-14-ІПК від 01.12.2012, м.Київ 

•    Міністерство сільського господарства Польщі. 
Договір №478 від 05.08.2015, м.Варшава 

•Фундація розвитку місцевої демократії Польщі, 2014-2016рр. 
•BSEC (Бізнес рада країн Чорноморського економічного 
співробітництва), Анкара.  

Report “Challenges and priorities for involvement of private sector in agri-food 
chains development of the Black Sea Economic Cooperation region”. 
Report available at: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2014/BSEC/PS_AFC_
en.pdf 

•Європейська мережа сільського розвитку - European Rural 
Development Network (ERDN)  

Контактна установа від України  http://www.erdn.eu/about-erdn/members/ 

 

(3)Експертна підтримка міжнародних організацій: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2014/BSEC/PS_AFC_en.pdf


1. Асоціація фермерів та приватних 
землевласників України. 
2. Всеукраїнська асоціація сільських та 
селищних рад. 
3. Спілка сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні. 
 4. Національна асоціація дорадчих служб  
 6.Викладачі, студенти (магістри) та аспіранти 
аграрних ВУЗів України. 
7. Голови  сільських та селищних рад. 
 
Підготовлені розділи Довідника : 

1.1 Сутність і політика сільського розвитку 
1.2 Сільська громада та її формування 
1.3 Сільська економіка і сільський розвиток 
3.1 Активи сільського розвитку на базі громад та 

їх капіталізація 
 

 

(4) Експертна підтримка - 
громадянське суспільство та бізнес-асоціації 



• Громадські слухання «Українське село і селянство в умовах холдингізації: 
чи будуть в Україні запроваджені європейські засади сільського 
розвитку?» (2015 р.); 

• Круглий стіл «Співпраця держави та громадянського суспільства у 

підтримці розвитку сімейного фермерства і села в Україні» (2015 р.); 

• Прес-конференція «Аграрний сектор: як забезпечити сталий розвиток» 

(2014р.);  

• Всеукраїнська конференція «Всесвітній день сільської жінки» (2014р.); 

•Круглий стіл «Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна 

переорієнтація» (2012 р.); 

• Міжнародний Workshop «Перспективи сільського господарства і 

сільського розвитку в Україні» (2012 р.). 

 

IX. Розповсюдження та популяризація знань, PR - 
діяльність: 



X. Напрями подальших досліджень 

 

(1) Посилення ролі людського капіталу та інновацій 
в системі сільського розвитку: 

• механізми розповсюдження знань та інновацій в 
сільському господарстві та сільській місцевості; 

• вплив людського та соціального капіталу на 
інноваційний сільський розвиток; 

• ідентифікація та типологізація суб’єктів 
господарювання у сільському господарстві; 

• формалізація і підтримка малих виробників 
сільськогосподарської продукції. 

 



(2) Екологізація аграрного виробництва і 
сільського середовища: 

• засади переведення сільського господарства на 
модель сталого екологічно безпечного розвитку 
і «зеленої» економіки; 

• інтеграція екологічних вимого в аграрну 
практику; 

• зміцнення потенціалу адаптації сільського 
господарства до зміни клімату. 

 



(3) Соціальна інтеграція та просторовий розвиток 
сільських громад 

• економічний розвиток громад на засадах 
соціальної інтеграції; 

• соціальне інвестування в розвиток сільських 
територій; 

• ланцюги взаємодії сільської та міської економік; 
• розвиток локальних систем  сільської 

інфраструктури на засадах державно-приватного 
партнерства; 

• просторовий розвиток сільських територій. 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

Національна академія наук України (НАНУ) 
Інститут економіки та прогнозування 

 

Відділ економіки і політики аграрних перетворень 
О.М. Бородіна  

 

Tel: (+ 38 044) 254 - 39 - 66   
Fax : (+ 38 044) 280 - 88 - 69 

 www.ief.org.ua 


