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На сучасному етапі економічного розвитку зе-
мельні ресурси зазнають серйозного негативного ан-
тропогенного впливу, що вимагає пошуку шляхів 
покращення їх використання й забезпечення еко-
логічної стійкості. Необхідною умовою мінімізації 
негативних екологічних наслідків для земель сіль-
ськогосподарського призначення є раціоналізація 
землекористування. Як засвідчує сучасна практика, 
раціональність землекористування залежить від ба-
гатьох факторів, зокрема від мотивації землевлас-
ників і землекористувачів та наявності достатніх фі-
нансових ресурсів.

Раціональне землекористування передбачає поєд-
нання двох складових господарювання: екологічної 
виправданості й економічної доцільності. Сучасне 
землекористування не можна назвати раціональним 
через недостатнє дотримання цих принципів. Осно-
вними причинами негативних явищ, які накопичи-
лись в аграрному використанні земель, є економіч-
ні (незацікавленість землекористувачів у екологічно 
безпечному землекористуванні, недостатнє фінансу-
вання заходів, спрямованих на раціональне вико-
ристання земельних ресурсів та їх охорону тощо) й 
адміністративні (недостатній контроль і відсутність 
жорстких санкцій за порушення земельного законо-
давства). 

Вагомий внесок у дослідження проблем раціо-
нального землекористування зробили такі вчені-еко-

номісти, як В.Г. Андрійчук, Д.І. Бабміндра, І.К. Би-
стряков, В.М. Будзяк, А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, 
О.Ю. Єрмаков, П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Фе-
доров, М.А. Хвесик, О.В. Шкільов та багато інших. 
Однак недостатньо дослідженими залишаються під-
ходи до стимулювання землевласників і землекорис-
тувачів ведення екологічно збалансованого й еконо-
мічно доцільного землекористування через створення 
їх об’єднань.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності 
створення об’єднань сільськогосподарських виробни-
ків як передумови раціоналізації аграрного землеко-
ристування.

Аналіз сучасного стану використання земельних 
ресурсів свідчить про його невідповідність вимогам 
раціональності. Україна володіє потужним землере-
сурсним потенціалом в аграрному секторі. Чорнозе-
ми займають приблизно 44% її площі, що відповідає 
майже десятій частині всіх світових запасів. Про-
те недосконалі технології землеробства, екстенсив-
ний характер сільськогосподарського виробництва, 
недбале ставлення до земельних ресурсів, що зна-
ходяться в розпорядженні суб'єктів економічної ді-
яльності, призводять до суттєвого погіршення якості 
ґрунтів та посилення проблем техногенного характе-
ру. Щороку в Україні відбувається утворення більше 
однієї тисячі гектарів порушених земель, що втра-
тили свою господарську й екологічну цінність через 
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зниження якості ґрунтового покриву внаслідок ви-
робничої діяльності людини або дії природних чин-
ників.

Сільськогосподарські угіддя в Україні характери-
зуються великим ступенем розораності. Так, у зоні 
Степу цей показник становить 81%; у лісостеповій 
зоні розораність сягає 82%; у зоні Полісся вона ста-
новить 66%. Загалом по Україні сільськогосподар-
ські угіддя становлять 69,2% від загальної площі 
земель, а рівень розораності – майже 54%. Такого 
рівня розораності не має жодна розвинена країна сві-
ту. Наприклад, у США розораність становить 20%, 
в Австралії – 10,1%, у Великобританії – 35,5% [1].

За цих умов необхідним є проведення еколого 
орієнтованої політики стимулювання раціонального 
аграрного землекористування й забезпечення дієвос-
ті механізму збереження родючості земель, які пере-
бувають у сільськогосподарському використанні, та 
зниження негативного антропогенного впливу на них. 

З отриманням Україною статусу незалежної 
держави сталися значні зміни й у системі аграрно-
го землекористування. На базі великих колектив-
них господарств були створені сільськогосподарські 
підприємства, сільськогосподарські кооперативи, 
сільськогосподарські акціонерні товариства, у роз-
порядженні яких опинилася значна частина сіль-
ськогосподарських угідь. З часом ці землі було роз-
пайовано та передано у приватну власність. Набуло 
поширення створення невеликих приватних фер-
мерських господарств. Станом на 1 січня 2013 року 
в Україні налічувалося 40 676 таких фермерських 
господарств, у користуванні яких перебувало 
4 389,4 тис. га сільськогосподарських угідь (що ста-
новить трохи більше ніж 10% усіх сільськогосподар-
ських угідь України) [2]. 

Останні тенденції свідчать, що в сучасних реалі-
ях невеликі фермерські господарства стикаються зі 
значно більшою кількістю проблем, ніж великі хол-
динги. Саме малі фермерські господарства найбіль-
ше потребують технічної допомоги у зв'язку з недо-
статньою кількістю технічних засобів для обробітку 
ґрунту і збирання врожаю та недосконалою ремонт-
ною базою. Крім того, їм значно важче отримати кре-
дитні кошти для ведення господарської діяльності, 
оскільки банки вкрай неохоче кредитують невели-
ких сільськогосподарських виробників через відсут-
ність достатніх гарантій повернення коштів. 

Парадоксальним є те, що Україна – аграрна краї-
на, а серед зареєстрованих 196 банків немає жодного 
спеціалізованого аграрного банку, де частка кредитів 
для сільського господарства у структурі кредитного 
портфеля становила б понад 50% [3]. 

У результаті упровадження заходів, спрямованих 
на збереження наявних та відновлення порушених 
земель сільськогосподарського призначення значно 
ускладнюється, оскільки фінансових ресурсів ледве 
вистачає на ведення звичайного сільськогосподар-
ського виробництва.

Зважаючи на це, для успішного функціонуван-
ня й отримання позитивних результатів господар-
ської діяльності, а також для створення передумов 
ведення раціонального аграрного землекористуван-
ня сільськогосподарським виробникам доцільно 
об’єднуватися. Однією із найпоширеніших форм та-
ких об’єднань є сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив.

Сільськогосподарський обслуговуючий коопера-
тив – сільськогосподарський кооператив, що утво-
рюється шляхом об’єднання фізичних та/або юри-
дичних осіб – виробників сільськогосподарської 

продукції для організації обслуговування, спрямова-
ного на зменшення витрат та/або збільшення доходів 
членів цього кооперативу під час провадження ними 
сільськогосподарської діяльності й на захист їхніх 
економічних інтересів [4]. 

Через сільськогосподарські обслуговуючі коопе-
ративи товаровиробники мають можливість здійсню-
вати спільну переробку продукції та її збут, спільну 
закупівлю й використання засобів виробництва, бу-
дівництво та експлуатацію сховищ і складських при-
міщень, сформувати великі партії продукції і скоро-
тити транспортні витрати окремого господарства на її 
реалізацію, задовольняти потреби споживачів щодо 
якості продукції. Однією з основних суттєвих переваг 
таких об’єднань є зниження витрат їх учасників. 

У сучасних умовах, фінансування виробничої ді-
яльності суб’єктів аграрної галузі здійснюється на 
75–80% за рахунок власних джерел, 6–9% – фінан-
сових ресурсів державного й місцевих бюджетів і на 
10–15% – кредитних ресурсів комерційних банків. 
Банківські кредити отримують лише 28% агропід-
приємств [5, c. 92.]. Останніми роками вітчизняна 
пряма бюджетна підтримка за кредитами була мен-
шою ніж 0,5% від валового внутрішнього продукту, 
або 3,3 долара з розрахунку на душу населення, що 
утричі менше, ніж у ЄС та в п`ять разів менше, ніж у 
США [6]. На сьогодні кредитне забезпечення аграрно-
го сектора економіки є недостатнім для підтримання 
розширеного відтворення і розвитку середнього й ма-
лого бізнесу на селі. Основними причинами такої си-
туації є висока вартість банківських кредитів, склад-
ність процедур їх одержання, неможливість надання 
в заставу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення або прав оренди на них, відсутність га-
рантійного механізму при залученні кредитів тощо.

Згідно зі статтею 205 Земельного кодексу України 
[7], надання податкових і кредитних пільг громадя-
нам і юридичним особам, які здійснюють за власні 
кошти заходи, передбачені загальнодержавними та 
регіональними програмами використання й охорони 
земель, є одним із інструментів економічного стиму-
лювання раціонального використання та охорони зе-
мель. Однак на сьогодні законодавство не передбачає 
механізму пільгового кредитування громадян і юри-
дичних осіб, які здійснюють за власні кошти заходи, 
передбачені загальнодержавними та регіональними 
програмами використання й охорони земель. 

Дослідження процесу кредитування за останні 
роки свідчить про нестабільну ситуацію в кредиту-
ванні сільського господарства. Банки неохоче креди-
тують аграрну сферу, оскільки у зв’язку з сезонністю 
виробництва та значною залежністю від зовнішніх 
чинників існує великий ризик неповернення кре-
дитних коштів. На практиці кредити значно легше 
отримати великим підприємствам, які є фінансово 
стабільними, тоді як малим підприємствам отримати 
кредит практично неможливо. З огляду на це, утво-
рення об’єднань сільськогосподарських виробників є 
передумовою зміцнення фінансової стабільності й за-
лучення додаткових кредитних коштів.

Кооперація була й залишається єдиним шляхом 
до збереження селянства в умовах процесів глоба-
лізації, агресивного наступу трансконтинентальних 
компаній, великого національного приватного бізне-
су, забезпечення продовольчого й соціального захис-
ту населення, економічної облаштованості і сталого 
розвитку сільських територій. Крім того, коопера-
тивним об’єднанням сільськогосподарських виробни-
ків легше здійснювати комплексні заходи щодо збе-
реження якості земельних ресурсів.
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За інформацією Міністерства аграрної політики, 
станом на початок 2012 року в Україні було заре-
єстровано 774 сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів, що на 30,5% більше, ніж у по-
передньому році. На 1 січня 2010 року в країні було 
зареєстровано 645, а на початок 2009 – 496 обслу-
говуючих кооперативів. За оперативними даними 
головних управлінь агропромислового розвитку об-
лдержадміністрацій станом на 1 січня 2013 року в 
Україні налічується 885 сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. Протягом 2012 року 
кількість сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів збільшилась на 111 одиниць. Найбільша 
кількість кооперативів налічується у Житомирській 
(105), Вінницькій (84), Івано-Франківській (71) об-
ластях. Найменша кількість таких кооперативів у 
Донецькій (10) та Хмельницькій (11) областях. Із 
загальної кількості реально здійснюють господар-
ську діяльність 626 кооперативів: з обробітку зем-
лі та збирання врожаю – 118, молочарських – 200, 
м’ясних – 20, плодоовочевих – 56, зернових – 31 та 
з надання інших послуг – 201. Це свідчить про пози-
тивну тенденцію розвитку кооперування в Україні. 

Окремої уваги заслуговують землі, на яких побу-
довані меліоративні системи. Зміни форм власності 
в аграрному секторі здійснювалися без урахування 
особливостей використання побудованих меліоратив-
них систем, що обслуговували значні масиви колек-
тивних господарств. Нинішні землекористувачі, во-
лодіючи земельним наділом, не здатні забезпечувати 
ефективне функціонування меліоративних мереж, 
що становить екологічну небезпеку. Кількість земле-
користувачів збільшилася в декілька разів, при цьо-
му зменшилася відповідальність за належне викорис-
тання меліоративних споруд, змінилася структура й 
належність внутрішньогосподарських меліоративних 
фондів, які у багатьох випадках фактично залиши-
лися без господаря. Внутрішньогосподарські частини 
меліоративних мереж було передано на баланси під-
приємств – правонаступників колгоспів і радгоспів, 
а інші – у комунальну власність органів місцевого 
самоврядування [8]. Результатом такого реформуван-
ня стала розпорошеність землекористувачів, кожен 
з яких на власний розсуд планує використання зе-
мельного паю. Це значно ускладнило, а в деяких ви-
падках зробило практично неможливим проведення 
меліоративних заходів комплексно, у повному обсязі 
й об’єктивно знизило якість водогосподарських екс-
плуатаційних послуг, що безпосередньо вплинуло на 
результати використання поліпшених земель.

З огляду на це, саме землекористувачі ділянок, 
на яких знаходяться частини меліоративної мере-
жі, повинні бути зацікавлені у створенні сільсько-
господарського обслуговуючого кооперативу у меж-
ах меліоративної системи. Це дасть змогу об’єднати 
зусилля для відновлення технічного стану мереж і 
забезпечення їх нормального функціонування, що в 
кінцевому підсумку спричинить раціоналізацію ви-
користання земельних ділянок та підвищення ефек-
тивності діяльності фермерських господарств. 

Цими об’єднаннями можуть бути такі [9, c. 210]:
- асоціації землекористувачів, які набули досить 

широкого розповсюдження в Європі, їх перевагами 
є збільшення обсягу залучених інвестицій на будів-
ництво й експлуатацію мереж, зацікавленість у роз-
витку та впровадженню інновацій, підвищення вро-
жайності сільськогосподарських культур (унаслідок 
ефективної експлуатації мереж і їх надійної роботи), 
зниження негативного впливу на навколишнє серед-
овище (за рахунок покращення ефективності вико-

ристання мереж, що знижує загрозу деградації ґрун-
тів) тощо. 

- корпоративно-договірні об’єднання, перевагами 
яких можуть бути залучення банківських, наукових 
і проектно-дослідницьких установ для розвитку інно-
ваційної діяльності в галузі та вкладення інвестицій 
у будівництво, реконструкцію й експлуатацію меліо-
ративних систем; 

- сільськогосподарські кооперативи, перевагами 
яких є збільшення обсягу інвестицій на будівництво 
й експлуатацію мереж, зацікавленість у впроваджен-
ні та розвитку інновацій, ефективна експлуатація 
мереж (за рахунок залучення водогосподарських ор-
ганізацій до участі в кооперативі), зниження нега-
тивного впливу на навколишнє середовище (за раху-
нок покращення ефективності використання мереж), 
відносна захищеність фізичних осіб;

- акціонерні товариства, переваги яких полягають 
у збільшенні обсягу інвестицій на будівництво й екс-
плуатацію мереж і розвиту інноваційної діяльності, 
зниженні негативного впливу на навколишнє серед-
овище.

Досвід провідних аграрних країн світу засвідчує 
також доцільність кооперації в забезпеченні фер-
мерських господарств технікою. Наприклад, у та-
ких розвинутих країнах світу, як США, Німеччина, 
Франція, Великобританія і Канада, від 20 до 70% 
фермерських господарств охоплені різними формами 
кооперування в купівлі, спільному використанні й 
обслуговуванні техніки [10, с. 86].

Основними причинами, які гальмують розвиток 
обслуговуючої кооперації в сільському господарстві 
України, є такі: недосконалість і неузгодженість 
чинного законодавства; нерозуміння суті коопера-
тивної ідеї; відсутність дієвої державної підтримки 
кооперативів; недостатня поінформованість сіль-
ських жителів; загальна недовіра населення до поді-
бних об’єднань; неналежна практична допомога ор-
ганів влади. 

Основними проблемами забезпечення ефектив-
ного розвитку сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів є такі: відсутність стратегічних і 
пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів на макрорівні й 
незацікавленість аграріїв у кооперації загалом; не-
забезпечення освітньою й організаційною діяльніс-
тю приватних структур і зацікавлених у створенні 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
суб’єктів тощо. Забезпечення ефективного розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
можливо лише за умови розробки та реалізації від-
повідної Державної цільової програми, яка має ба-
зуватися передусім на популяризації обслуговуючої 
кооперації в селах за всіма напрямами виробництва 
товарів і надання послуг [11]. 

Отже, стимулювання раціонального аграрного 
землекористування мусить починатися зі стимулю-
вання землекористувачів до об’єднання в сільськогос-
подарські обслуговуючі кооперативи. Це дасть змогу 
уникнути додаткових проблем з отриманням кредит-
них фінансових ресурсів і полегшить ведення сіль-
ськогосподарської діяльності. Особливо це стосується 
землевласників, що господарюють на земельних ді-
лянках, де знаходяться елементи осушувальних ме-
ліоративних систем. Об’єднання таких землекорис-
тувачів надасть можливість відновити й покращити 
технічний стан меліоративних систем, підтримувати 
їх у задовільному стані та забезпечити максималь-
но ефективне використання земель з регульованим 
водно-повітряним режимом. Крім того, об’єднання в 
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сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи має 
стати однією з передумов полегшення впроваджен-
ня заходів щодо збереження родючості ґрунтів, від-
новлення порушених сільськогосподарських земель і 
запобігання їх деградації, адже відокремленим гос-
подарствам в умовах низької державної підтримки 
таких заходів набагато складніше забезпечити поєд-
нання економічної ефективності землекористування 
з його екологічною виправданістю.
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Постановка проблеми. Сільське господарство є га-
луззю зі значним економічним потенціалом. Тенден-
ції розвитку суспільства пов’язані зі значним перегру-
пуванням, оскільки сучасна цивілізація вимагає все 
більшої концентрації населення у містах за рахунок 
зменшення сільського населення. Тому постають пи-
тання забезпечення населення продуктами харчуван-
ня, що в свою чергу вимагає інтенсифікації ведення 

сільського господарства. На сьогодні практично вже 
досягнута межа збільшення приросту врожайності 
природними методами, а отже, нагальним є питання 
використання ресурсного потенціалу країни. 

Розробка системи управління еколого-економіч-
ним потенціалом підприємства і принципових основ 
процесу формування еколого-економічного потенціалу 
є необхідними з метою максимально повної реалізації 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено проблему управління еколого-економічним потенціалом (далі – ЕЕП) аграрного підприємства. На основі 
системного підходу побудовано концептуальну схему управління ЕЕП. Проведено деталізацію економічних та екологічних скла-
дових потенціалу. 
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Заховалко Т.В., Максишко Н.К. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭЕКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье исследована проблема управления эколого-экономическим потенциалом (дальше – ЭЭП) аграрного предприятия. 
На основе системного подхода построена концептуальная схема управления ЭЭП. Проведена детализация экономических и 
экологических составляющих потенциала. 
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Zakhovalko T.V., Maksishko N.K. SYSTEM APPROACH TO ECOLOGICAL-ECONOMIC POTENTIAL MANAGEMENT OF THE 
AGRICULTURAL ENTERPRISE

It’s analyzed the problem of managing environmental and economic potential of the agricultural enterprise. It’s based on a systematic ap-
proach is based conceptual control scheme EEP. It’s researched conducted detailed economic and environmental components of the potential. 
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