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Забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації
Агропромисловий комплекс України з його базовою складовою – аграрним сектором – є
системоутворюючим елементом вітчизняної економіки. Український аграрний сектор має виробничий
потенціал, який набагато перевищує потреби внутрішнього ринку. Це ланка, яка може стати рушійною
силою розвитку вітчизняної економіки та її ефективної інтеграції у світовий економічний простір.
Метою статті є визначення методів забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України в
контексті посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів. Головне завдання – виявити проблеми
забезпечення стійкого розвитку вітчизняного аграрного сектору в процесі його інтеграції у світовий
економічний простір. Розглянуто та вдосконалено категорію “стійкий розвиток аграрного сектору”.
Запропоновано включити до неї таку складову, як характеристика глобальних інтеграційних процесів.
Доведено, що стійкість розвитку аграрного сектору полягає в збалансованому поєднанні промислових,
економічних, соціальних, екологічних, інтелектуальних і глобалізаційних процесів.
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Обеспечение устойчивого развития аграрного сектора Украины в условиях глобализации
Агропромышленный комплекс с его базовой составляющей – аграрным сектором – является
системообразующим элементом отечественной экономики. Украинский аграрный сектор имеет
производственный потенциал, намного превышающий потребности внутреннего рынка. Это звено,
которое может стать движущей силой развития отечественной экономики и ее эффективной интеграции
в мировое экономическое пространство. Целью статьи является определение методов обеспечения
устойчивого развития аграрного сектора экономики Украины в контексте усиления глобализационных
и интеграционных процессов. Главная задача – определить проблемы обеспечения устойчивого развития
отечественного аграрного сектора в процессе его интеграции в мировое экономическое пространство.
Рассмотрена и усовершенствована категория “устойчивое развитие аграрного сектора”. Предложено
включить в нее такую составляющую, как характеристика глобальных интеграционных процессов.
Доказано, что устойчивость развития аграрного сектора состоит в сбалансированном сочетании
промышленных, экономических, социальных, экологических, интеллектуальных и глобализационных
процессов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, аграрный сектор, интеграция, глобализация, категория
устойчивого развития, Украина
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