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Висвітлено основні проблемні аспекти розвитку сільських територій з акцентуванням уваги

на екологічний аспект агровиробництва. Проаналізовано сучасний стан та перспективи основ�

них організаційно�правових форм господарювання: особистих селянських господарств, фер�

мерських господарств та сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів). Вивчено досвід

ЄС з тематики дослідження. Виявлено тенденцію до збільшення частки агрохолдингів, а також

їхнього земельного банку впродовж останніх років, внаслідок чого спостерігається виснажен�

ня та деградація земельних ресурсів разом із погіршенням соціально�економічного стану

сільських територій. Увагу зосереджено на необхідності забезпечення екологічної безпеки в

агровиробництві, у результаті чого покращиться екологічний, економічний та соціальний стан

сільських та інших прилеглих територій.

The basic problematic aspects of rural areas development with emphasis on the environmental

aspect of agricultural production are presented. The current state and prospects of the major types

of business entity — individual households, farms and agricultural enterprises (agricultural holdings)

are analyzed. It is studied the EU experience concerning the subject of the study. The trend to increase

the share of agricultural holdings and their land bank in recent years is observed, that is resulted in

the depletion and degradation of land resources together with the worsening of socio�economic

situation of rural areas. Attention is focused on the necessity of providing ecological safety in

agricultural production, thanks to what the environmental, economic and social status of rural and

other surrounding areas would be improved.
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налість системи земельних відносин. Станом на сьо�

годні, значна частина сільськогосподарських угідь пе�

ребуває в оренді. А за діючими договорами оренди зе�
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мель сільськогосподарського призначення практично не

існує механізму відповідальності за збереження якісних

властивостей грунту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням нашого дослідження було визначити

фактори впливу на екологічний стан земель сільсько�

господарського призначення в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних проблем розвитку

сільських територій та сучасний стан і перспективи ос�

новних організаційно�правових форм господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Станом на сьогодні проблема забезпечення еколо�

гічної безпеки вивчається досить поглиблено, резуль�

татом чого є наукові праці вітчизняних учених: П.Т. Саб�

лука, В.В. Юрчишина, М.А. Хвесика, Т.П. Галушкіної,

Н.В. Зіновчук, О.І. Фурдичка, О.І. Шкуратова та ін. Од�

нак, незважаючи на велику наукову цінність проведе�

них досліджень, проблема забезпечення екологічної

безпеки агровиробництва з урахуванням проблем

сільських територій висвітлена не у достатній мірі.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суспільно�економічні та політичні перетворення в

Україні, а також прагнення України інтегруватися у євро�

пейський та світовий простір зумовлюють підвищену

увагу до питань національної безпеки та її структурних

компонентів, серед яких чільне місце займає екологіч�

на безпека. З огляду на це, актуальними залишаються

питання забезпечення екологічної безпеки в сільсько�

господарському виробництві, від чого залежить стан на�

вколишнього природного середовища, здоров'я насе�

лення, якість і рівень продовольчого забезпечення, ек�

спортні можливості країни та ін. Адже Україна, будучи

агарною країною, характеризується великим природно�

ресурсним потенціалом, сприятливими географічними

та кліматичними умовами для ведення сільськогоспо�

дарської діяльності, саме тому агровиробництво повин�

но здійснюватись з урахуванням науково обгрунтова�

них рекомендацій, інноваційних підходів та пріоритет�

них напрямів сталого розвитку. Зокрема, роль екологі�

чної безпеки особливо зросла протягом останнього часу

у контексті концепції сталого розвитку сільських тери�

торій, адже саме на цих територіях в основному здійс�

нюється сільськогосподарська діяльність.

Незважаючи на те, що на сільських територіях Ук�

раїни частка людських ресурсів є значно меншою ніж

на міських територіях (69,1% проти 30,9%), однак у

структурі національного господарства країни чільне

місце займає саме аграрна галузь, адже серед країн

Європи Україна характеризується найвищим показни�

ком забезпечення сільськогосподарських угідь та

ріллі — 0,914 га та 0,716 га ріллі на особу. Крім цьо�

го, Україна продовжує лідирувати на світовому рин�

ку за виробництвом зернових культур, займаючи

третє місце по експорту зерна. За матеріалами агро�

порталу kurkul.com, Україна займає перше місце у

світі за обсягом виробництва соняшнику (10,5 млн т)

та експорту соняшникової олії (3,3 млн т), четверте

місце — з експорту кукурудзи (16,7 млн т), п'яте місце

— з експорту ячменю (2,3 млн т) та сьоме місце за

обсягом його виробництва (9,1 млн т), восьме місце

— за обсягом виробництва кукурудзи (22,8 млн т) та

десяте місце за обсягом виробництва пшениці (22,3

млн т). Таким чином, Україна отримує понад 11 млрд

доларів США від продажу сільськогосподарської про�

дукції.
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Таблиця 1. Організаційна структура товарного виробництва України

Джерело: [10].
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Таблиця 2. Ефективність виробництва зернових культур

Джерело: [2].
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В Україні до проведення земельної реформи домі�

нували сільськогосподарські підприємства з розмірами

земельних угідь у середньому 3,0—3,5 тис. га на одне

господарство. Після проведення земельних реформ

було сформовано господарські структури, які були зас�

новані на різних формах власності, створивши три мо�

делі господарських формувань:

— японська і китайська, де селянин господарює на

невеликих за розмірами земельних ділянках (до 2 га).

Подібними у нас є господарства населення, які не мо�

жуть оброблятися за допомогою сучасних технологій, і

тому їх використання не може бути ефективним;

— європейська, побудована на фермерських

господарствах, розміри яких від 10 до 100—150 га. В

Україні фермерських господарств нараховується понад

41,4 тис. із розміром землекористування в межах 104

га;

— американська, де розміри господарств у межах

1—2 тис. га і більше, в яких розвиток сільськогоспо�

дарського виробництва супроводжується використан�

ням сучасної техніки і технології, що дозволило підви�

щити продуктивність праці у 2—3 рази за останні 30

років. Кількість великих ферм у США, постійно

збільшується при цьому створюючи велику перевагу

державі на світовому ринку сільськогосподарської про�

дукції. В Україні таких господарств налічується близь�

ко 8 тис., які обробляють більше половини сільськогос�

подарських угідь України.

У таблиці 1 наведено організаційну структуру товар�

ного виробництва у розрізі організаційно�правових

форм господарювання.

Тому основним виробником сільськогосподарсь�

кої продукції, що експортується на зовнішній аграр�

ний ринок, є великі сільськогосподарські підприєм�

ства — агрохолдинги (у таблиці 2 наведено резуль�

тати ефективності урожайності зернових культур). У

той же час сільськогосподарська продукція, що ви�

рощена малими та середніми сільгоспвиробниками,

а саме власниками особистих селянських господарств

та фермерських господарств, в основному задоволь�

няє внутрішні продовольчі проблеми країни. Однак,

незважаючи на високі показники сільськогосподарсь�

кої продукції у світовому рейтингу, власники малого

та середнього аграрного бізнесу у кінцевому резуль�
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Рис. 1. Результати виробництва зернових культур у розрізі найбільших агрохолдингів
України у 2015 р.

Джерело: [2].
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Джерело: [2].

Рис. 2 Частка використання земель сільськогосподарсього призначення найбільшими
агрохолдингами України у 2015 р.
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таті отримують значно меншу економічну вигоду від

своєї діяльності, ніж власники великого аграрного

бізнесу, експортуючи сільськогосподарську продук�

цію за кордон. У даному контексті заслуговує на ува�

гу той факт, що у 13 статті Конституції України про�

писано, що земля та інші природні ресурси, які зна�

ходяться в межах території України є об'єктами пра�

ва власності Українського народу, а відтак — основ�

ним національним багатством [1].

Такий дисбаланс між організаційно�правовими

формами господарювання та недосконале реформу�

вання земельних відносин в Україні призводить до

загострення екологічних та соціально�економічних

проблем. Ситуація ускладнюється ще й тим, що прак�

тично відсутній механізм відповідальності за вико�

ристання земель сільськогосподарського призначен�

ня. Зокрема мова йде про агрохолдингові компанії,

що зацікавлені у максимальному прирості сільсько�

господарської продукції (на рисунку 1 відображено

основні результати виробництва зернових культур у

розрізі найбільших агрохолдингів України у 2015 р).

Тенденції останніх років свідчать про те, що відбу�

вається істотне зростання частки агрохолдингів у

структурі ВВП агарної галузі, наслідком чого є заб�

руднення навколишнього природного середовища та

зменшення зайнятості сільського населення, адже ці

структури часто ігнорують науково обгрунтовані ре�

комендації та методики здійснення агровиробницт�

ва, не завжди дотримуються сівозмін, використову�

ють хімічні засоби захисту рослин та пестициди

тощо. За цих умов ключовим стає питання забезпе�

чення екологічної безпеки як у процесі здійснення

сільськогосподарської діяльності, тобто її екологі�

зації, так і безпечне середовище існування для місце�

вих жителів.

Разом із погіршенням агроекологічних показників

земельних ресурсів, спостерігається і занепад соціаль�

ної інфраструктури прилеглих територій, а саме

сільських територій, адже власники агрохолдингів не

виконують свої зобов'язання, пов'язанні із наданням

фінансової допомоги на соціально�економічний роз�

виток села (на рисунку 2 відображено розміри агро�

холденгових господарств України у 2015 р). Таким чи�

ном, процес переходу від радгоспно�колгоспної сис�

теми до системи ринкових відносин супроводжувався

загостренням соціально�економічної кризи: депопуля�

цією і міграцією сільського населення, зокрема еко�

номічно активного (на сільських територіях рівень

бідності у 1,5 рази вищий, ніж на міських); суттєвим

скороченням частки робочих місць; зростанням

бідності; закриттям амбулаторно�поліклінічних зак�

ладів, дитячих садків та шкіл, бібліотек та будинків

культури; продовженням руйнації доріг з твердим по�

криттям; погіршенням житлово�комунального госпо�

дарства тощо.

Зауважимо, що важливим компонентом розвитку

національної економіки у країнах ЄС є збільшення об�

сягу інвестицій у розвиток сільських територій, на яких

зосереджено не тільки виробництво сільськогоспо�

дарської продукції, але й несільськогосподарських га�

лузей економічної діяльності, як от сфера послуг, лег�

ка промисловість, туристично�готельне підприємництво

та ін. Адже сільські території, будучи основним ареа�

лом для агровиробництва, є також місцем проживання

сільського населення, що характеризується певним

рівнем розвитку економічної діяльності, соціальної

інфраструктури, демографічними процесами, що без�

посередньо корелюють із показниками стану навколиш�

нього природного середовища. За цих обставин важ�

ливим завданням стає забезпечення екологічної безпе�

ки в агровиробницві, що передбачає урахування приро�

доохоронних заходів на прилеглих територіях, зокре�

ма сільських.

З огляду на це, Європейських Союз приділяє необ�

хідну увагу та здійснює ряд заходів спрямованих на еко�

логізацію сільського господарства та покращення умов

життєдіяльності на сільських територіях шляхом рати�

фікації цілої низки стратегічних Директив та створен�

ням структурних фондів, зокрема щодо забезпечення

сталого розвитку сільських територій спеціально ство�

реною структурою — Європейським фондом розвитку

сільських територій, який є відповідальний за надання

фінансової допомоги [3]. Разом з цим, у країнах Євро�

пи велику роль відіграє прийнятий в 2004 р. Європейсь�

кою комісією План дій ЄС щодо розвитку екологічно

безпечної сільськогосподарської продукції. Крім цьо�

го, за підтримки ООН було розроблено ряд пріоритет�

них програм природоохоронного спрямування, як�от:

"Порядок денний ХХІ століття" (Ріо�де�Женейро, 1992

р.), Кіотський протокол (Кіото, 1997 р.), "Декларація зі

сталого розвитку" (Йоганнесбург, 2002 р.) та ін. [4; 5;

6].

Таким чином, у світовому просторі поряд із та�

кими глобальними проблемами як продовольче за�

безпечення населення та якість питної води, подо�

лання бідності, проблеми пов'язані зі зміною кліма�

ту та з поновлюваними джерелами енергії, збере�

ження біорізноманіття, чільне місце займає пробле�

ма сталого розвитку сільських територій, зокрема,

у контексті забезпечення екологічної безпеки в аг�

ровиробництві. З огляду на популяризацію пріори�

тетних принципів концепції сталого розвитку, кож�

на країни ЄС повинна була розробити національну

стратегію розвитку сільських території, керуючись

основними завданнями Спільної Аграрної Політики

(конкурентоспроможність сільськогосподарської

продукції, екологізація сільського господарства,

диверсифікація економічних видів діяльності, підви�

щення соціальних стандартів життя сільського насе�

лення та ін.).

Для прикладу, розглянемо стан розвитку сільських

територій у провідній країні ЄС — Німеччині, що ха�

рактеризується високими показниками ВВП на одини�

цю робочої сили в сільському господарстві завдяки ве�

ликій частці капіталовкладень в аграрну галузь (6 млрд

євро на рік) [7]. Так, Національна стратегія Німеччини

розвитку сільських територій спрямована на створен�

ня багатофункціонального та конкурентоспроможно�

го сільського та лісового господарства, а також про�

дукції харчової промисловості для забезпечення не�

обхідних життєвих потреб населення. З огляду на це,

у Німеччині велика увага приділяється підвищенню

рівня професійної кваліфікації сільського населення

завдяки ефективній дуальній системі освіти, що по�
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єднує у собі шкільне та виробниче навчання, в резуль�

таті чого саме у Німеччині частка фермерів з високою

професійною кваліфікацією є найбільшою серед інших

країн ЄС.

Не менш важливим фактором успішного аграрного

розвитку в Німеччині, є орієнтація на принцип перехрес�

ної (взаємної) відповідальності (Cross Compliance), який

полягає у гармонійному поєднанні виробничої і приро�

доохоронної складової шляхом дотримання встановле�

них вимог щодо охорони навколишнього природного

середовища (наприклад, захист грунту від ерозійних

процесів, встановлення балансу між органічними речо�

винами у грунті, охорона земельних ресурсів, що тим�

часово виведені з сільськогосподарського обробітку та

ін.), від чого залежать прямі бюджетні виплати сільсько�

господарським виробникам [8].

Таким чином, пріоритетні цілі концепції сталого

розвитку сьогодні є особливо актуальними для Украї�

ни, зокрема, для забезпечення сталого розвитку

сільських територій, які, на жаль, перебувають у за�

тяжній соціально�економічній кризі. У результаті та�

ких негативних тенденції українське село, як фунда�

мент безпеки національної економіки та гарант подаль�

шого розвитку суспільства, продовжує вимирати. За

цих умов сільське населення не має належного досту�

пу до соціальних пакетів, медичного обслуговування,

культурного розвитку, а також не має доступу до якіс�

ної освіти. Все це свідчить про недосконалість зако�

нодавчого та державного регулювання розвитку

сільських територій як важливого структурного еле�

мента аграрної галузі та продовольчої безпеки Украї�

ни. На думку О.І. Шкуратова, такі механізми як ефек�

тивна цінова та інвестиційна політика, а також пільго�

ве оподаткування та кредитування є необхідними за�

ходами державного регулювання для покращення АПК

в цілому [9].

ВИСНОВКИ
Перехід на ринкові засади господарювання та об�

раний Україною європейський вектор її подальшого

розвитку обумовлюють актуальність модернізації си�

стеми національного господарства з урахуванням євро�

пейського досвіду. Проте реалії сьогодення, а саме за�

гострення геополітичної ситуації в Україні, економічні

та екологічні негаразди негативно впливають на про�

цес сталого розвитку, насамперед, сільських тери�

торій, наслідком чого є занепад соціально�економіч�

ної сфери села. З огляду на це, серед основних про�

блем, пов'язаних із забезпеченням процесу сталого

розвитку сільських територій є екологізація сільсько�

господарської продукції, тобто забезпечення екологі�

чної безпеки.
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