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Сільські території відіграють важливу роль у соціально-економічному та екологічному
розвитку будь-якої держави, оскільки майже вся діяльність зосереджена у сільській
місцевості. Для поліпшення свого добробуту та якості життя людей на селі, а також
безпечного навколишнього середовища потрібно забезпечити збалансований розвиток
екологічної, економічної та соціальної складових. Тому ця робота присвячена розвитку
господарських відносин різних галузей (рослинництво, тваринництво) у сільській місцевості. Зроблено аналіз сільськогосподарської діяльності (рослинництво) у 2017−2020 рр.
за показниками: урожайність сільськогосподарських культур, посівні площі сільськогосподарських культур та кількість продукції сільського господарства власного виробництва, проданої домогосподарствами. Встановлено, що у 2020 р. урожайність
сільськогосподарських культур зменшилась від 3,12% (буряк цукровий) до 9,31% (зернові
та зернобобові), також зменшились посівні площі та кількість проданої продукції
виробництва. Аналіз сільськогосподарської діяльності (тваринництво) проводився за
такими показниками: наявність сільськогосподарських тварин, отримана продукція
тваринництва та продаж продукції власного виробництва і показав низхідну динаміку
у 2020 р. порівняно з 2017 р. Так, наявність сільськогосподарських тварин у 2020 р.
зменшилася від 3,4% (велика рогата худоба) до 20,04% (вівці), зменшилась і кількість
проданої продукції тваринництва з 12,04% (яйця) до 20,04% (вівці); водночас збільшилася кількість отриманої продукції. Все це свідчить, що сільськогосподарська діяльність
за галузями у сільській місцевості поступово занепадає. На нашу думку, збалансований
розвиток аграрної діяльності у сільській місцевості повинен бути в гармонії екологічної,
соціальної та економічної складових. Також потрібно відроджувати сільські території
завдяки оптимізації територіальної організації.
Ключові слова: земельні ресурси, урожайність сільськогосподарських культур, сільська
місцевість, рослинництво, тваринництво.

ВСТУП
Земля завжди була, є і буде основним
засобом виробництва сільськогосподарської продукції. Більша частина земельних
ресурсів зосереджена в сільських територіальних громадах і за основним призначенням є сільськогосподарськими. Сталий
(збалансований) розвиток — це такий розвиток, який покликаний задовольняти потреби нинішнього покоління не завдаючи
шкоди майбутнім, основою якого є економічні, екологічні та суспільні інтереси, без
яких не можливий і розвиток земельних
відносин сільських територіальних громад.
Земельні ресурси сільськогосподарського
призначення виконують низку функцій,
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які притаманні і сільським територіям. Це
екологічна, соціально-економічна, виробнича, соціально-демографічна та ін., а тому
питання збалансованого розвитку аграрної
діяльності у сільській місцевості наразі залишається актуальним [1; 2].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вище зазначеним питанням займалися
багато вітчизняних науковців. Зокрема,
проблемами соціально-економічного розвитку сільських територій присвятив свої
праці Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов
[1] та ін.; проблеми екологічної безпеки
агровиробництва у своїх працях висвітлюють Н.В. Зіновчук, О.І. Фурдичко,
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П.Т. Саблук [3–5]; проблеми сталого розвитку сільських територій привертають
увагу у дослідженнях А.М. Статівки,
М.М. Мельникова [6; 7]. Однак актуальною досі залишається проблема сталого
розвитку господарської діяльності в сільській місцевості.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Інформаційною базою дослідження є
вітчизняні законодавчі і нормативні акти
з питань економіки природокористування, охорони навколишнього природного
середовища, матеріали й звіти Державної
служби статистики України, інші джерела з
проблематики дослідження. Для виконання поставлених завдань використовували
такі методи досліджень: статистичний, порівняльний тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОРОРЕННЯ
Земельні ресурси є основою для існування людства та відіграють важливу
роль у сталому (збалансованому) розвит
ку суспільства, зокрема сільських територіальних громад. Оскільки земельні ресурси є основним засобом виробництва,
вони ще й виконують багато функцій,
зокрема екологічну, яка характеризується показниками (якість атмосферного повітря на території, де розташовані землі
сільськогосподарського призначення, стан
земель сільськогосподарського призначення, скиди шкідливих речовин у ґрунтові та
поверхневі водойми на території, де розташовані землі сільськогосподарського призначення; утворення відходів на території,
де розташовані землі сільськогосподарського призначення; забрудненість ґрунтів шкідливими речовинами, екологічний
стан довкілля у сільській місцевості та
ін.); економічну (площі земель сільськогосподарського призначення, врожайність
сільськогосподарських культур, кількість
працівників у сільському господарстві, заробітна плата працівників у сільському господарстві за категоріями робітників, сума
капіталовкладень в інноваційні технології,
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що зменшують негативний вплив сільського господарства на довкілля та ін.); соціальну (рівень зайнятості населення у сільському господарстві, рівень заробітної плати
сільського населення, валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу в
сільському господарстві, рівень інформованості й забезпеченість закладами відпочинку сільського населення та ін.) [8].
Земельні відносини, які виникають за
освоєння та ефективного використання
у сільській місцевості, а також охороні й
раціональному відновленню втрачених під
час господарської діяльності корисних властивостей землі, виділяються у соціальноекономічну категорію через унікальність
землі як об’єкта загальних багатоцільових
інтересів. Особливістю земельних ресурсів
є те, що вони одночасно виступають природним тілом, і товаром, який становить
систему товарно-грошових відносин як
соціально-економічну категорію [9–11].
Усі інтереси у сфері земельних відно
син поділяють на дві групи: еколого-техно
логічні інтереси, які включають (ступінь
господарської освоєності території, категорії і види цільового призначення, види
функціонального і дозволеного використання, інтенсивність експлуатації та антропогенний вплив) та соціально-економічну
групу (структура земельної власності за
складом, поєднанням і пропорціями, тобто
співвідношення між величиною земельної
власності держави, визначених груп населення і приватних осіб; великих, середніх і
дрібних власників; вітчизняних та іноземних землевласників тощо). Це можна віднести і до тих відносин, які відбуваються і
у сільській місцевості [9].
Земля в соціальному аспекті — голов
ний засіб виробництва і предмета праці
як у сільському господарстві, так і в лісовому, що є джерелом продовольства для
просторово-територіального базису розвит
ку продуктивних сил розселення. Так само
земля, як фізична основа та невід’ємна частина екосистем суші, з її ґрунтовим покривом є середовищем існування біогеоценозів
та географічних середовищ, які складають
«навколишнє природне середовище» [9].
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В економічному аспекті земля як базис фінансової системи була і залишається основним ресурсом оздоровлення економічної ситуації, що склалася сьогодні
у країні. Залучення до ефективного обігу
земельно-ресурсного потенціалу та вдос
коналення земельних відносин розглядається як пріоритетний напрям соціальноекономічного розвитку України [9].
Збереження та раціональне використання земельних ресурсів сільської місцевості сьогодні є найважливішим питанням
збалансованого розвитку будь-якої країни.
Розвиток господарства у сільській місцевості має більші природно-економічні можливості: вміст у рослинницькій та тваринницькій продукції корисних для здоров’я
людини мікроелементів, амінокислот, вітамінів тощо; сприятливі кліматичні умови
для вирощування сільськогосподарських
культур та тварин; високий професійний
досвід працівників сільського господарства, харчової промисловості, вікові хліборобські традиції селян [12–14].

У табл. 1 проаналізовано діяльність
господарств у сільській місцевості за основ
ними показниками (рослинництво).
У табл. 1 наведено показники основ
ної аграрної діяльності домогосподарств
у сільській місцевості (рослинництво) в
період 2017–2020 рр. Нами був зроблений
аналіз за такими показниками: урожайність сільськогосподарських культур (зернові та зернобобові культури, буряк цукровий, соняшник, картопля); посівні площі у
розрахунку на 100 домогосподарств (озимі
на зерно, пшениця, ячмінь, жито); кількість
продукції сільського господарства власного виробництва, проданої домогосподарствами (зернові та зернобобові культури,
буряк цукровий, соняшник, картопля),
Порівнюючи ці показники спостерігаємо,
що у 2020 р. порівняно з 2017 р. урожайність зазначених культур зменшились на
5,0% (картопля) та 9,31% (зернові та зернобобові культури). Також спостерігаємо,
що зменшились посівні площі на 3,89%
(пшениця) та 37% (ячмінь). Зменшилась

Таблиця 1. Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств
у сільській місцевості (рослинництво)
Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2020 р. до
2017 р., %

36,80
274,64
19,89
153,02

31,65
325,41
14,11
155,89

–9,31
–3,12
–8,37
–5,00

14,41
12,1
1,43
0,24

–5,38
–3,89
–37,00
–22,58

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
Зернові та зернобобові культури — усього
Буряк цукровий
Соняшник
Картопля

34,90
335,90
15,40
164,10

33,93
298,76
17,84
173,1

Посівні площі у розрахунку на 100 домогосподарств, га
Озимі на зерно — усього
Пшениця
Ячмінь
Жито

15,23
12,59
2,27
0,31

15,44
12,76
2,09
0,36

15,04
12,61
1,83
0,26

Кількість продукції сільського господарства власного виробництва,
проданої домогосподарствами, у розрахунку на 100 домогосподарств, ц
Зернові та зернобобові культури — усього
Буряк цукровий
Соняшник
Картопля

737,24
21,13
174,48
46,70

678,77
9,11
177,76
59,48

871,27
3,36
224,61
42,53

734,69
3,39
166,82
26,43

–0,35
–83,96
–4,39
–43,40

Примітка: складено авторами на основі [15–18].
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і кількість проданої продукції від 0,35% до
83,96% зернові й зернобобові культури та
буряк цукровий відповідно. Це вказує на
те, що у сільській місцевості погіршується
стан земельних ресурсів через внесення
мінеральних добрив та пестицидів, скиди
шкідливих речовин у ґрунтові та поверхневі водойми та ін. Хоча багато господарств
почало використовувати у своїй діяльності
органічні добрива, але цього недостатньо.
У табл. 2 проаналізовано діяльність
господарств у сільській місцевості за основ
ними показниками (тваринництво).
У табл. 2 наведено основні показники
сільськогосподарської діяльності тваринництва за 2017–2020 рр. Аналіз здійснювався за такими показниками: наявність
сільськогосподарських тварин, отриманої
продукції тваринництва та продаж продукції тваринництва власного виробництва
сільськими домогосподарствами. Згідно
із аналізом, у 2020 р. порівняно з 2017 р.
наявність сільськогосподарських тварин
у домогосподарствах зменшилася на 3,4%
(велика рогата худоба) та 20,04% (вівці).
Також зменшився продаж молока й мо-

лочної продукції тваринництва та меду на
12,04% і 76,74% відповідно. Водночас збільшилось у показниках отриманої продукції
молока, яєць та вовни. Все це засвідчує, що
галузь тваринництва у сільській місцевості
є доволі розвиненою, але починає занепадати. І причин може бути безліч: погіршення
якісного стану навколишнього середовища,
неналежне дотримання санітарних правил,
скид стічних вод тощо.
На нашу думку, одним із напрямів збалансованого розвитку аграрної діяльності
у сільській місцевості має бути гармонізація екологічної, соціальної та економічної
складових розвитку суспільства. Також напрямом формування розвитку сільського
господарства за галузями (рослинництво,
тваринництво) у сільській місцевості можуть бути як зовнішні (правова база, що
стимулює розвиток конкурентних відносин у селі, соціальна політика, спеціалізація, розвиток інфраструктури, інвестиційна
привабливість регіону та ін.), так і внут
рішні чинники (обсяги виробництва, використання природних ресурсів, екологічна
стійкість, рівень безробіття та ін.) [8].

Таблиця 2. Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств
у сільській місцевості (тваринництво)
Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2020 р. до 2017 р., %

Наявність сільськогосподарських тварин у сільських домогосподарствах
Велика рогата худоба
Вівці
Птиця всякого віку

526
544
572

518
462
520

497
468
525

508
435
481

–3,40
–20,04
–15,90

Отримана продукція тваринництва в сільських домогосподарствах
Молоко, кг
Яйця, шт.
Вовна, кг

2582,8
61,0
1,2

2763,1
62,0
0,6

2903,5
63,0
1,0

2676,8
63,0
3,0

3,64
3,28
150

Продаж продукції власного виробництва сільськими домогосподарствами
у розрахунку на 100 домогосподарств, ц
Молоко та молочні продукти
(у перерахунку на молоко)
Яйця, тис. шт.
Мед

588,29

614,41

561,23

386,78

–34,25

4,65
0,43

5,77
0,74

5,38
0,45

4,09
0,10

–12,04
–76,74

Примітка: складено авторами на основі [15–18].
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ВИСНОВКИ
Для забезпечення збалансованого розвитку аграрної діяльності сільських територіальних громад України за галузями
(рослинництво, тваринництво) потрібно
відроджувати сільські території завдяки
оптимізації територіальної організації,
створення сприятливих умов для сталого (збалансованого) розвитку та охорони

навколишнього середовища, поліпшення
демографічної ситуації у сільській місцевості, покращання соціальної та побутової
інфраструктури сільських жителів тощо.
Тому питання збалансованого розвитку
аграрної діяльності на територіях сільських
громад є актуальним і наші дослідження
будуть спрямовуватися на подальше їхнє
вивчення.
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