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В статті розглянуто проблемні питання використання природних ресурсів в аграрних 
підприємствах та вплив сільськогосподарського виробництва на стан навколишнього 
середовища сільських територій. Проаналізована взаємозалежність та взаємовплив 
природних ресурсів аграрної сфери, та запропонована система показників, що 
характеризують стан і використання природних ресурсів в процесі сільськогосподарського 
виробництва. Запропоновані підходи до збереження і відтворення природних ресурсів 
аграрних підприємств згідно з концепцією розвитку сільських територій з урахуванням 
фінансово-економічної, організаційної, правової, техніко-технологічної, еколого-економічної 
складових.  
Доведена необхідність системного підходу до збереження і відтворення природних ресурсів 
сільських територій з урахуванням специфіки агропромислового виробництва. 
Запропоновані підходи сприятимуть формуванню економічно вигідних умов для 
стимулювання накопичення аграрного капіталу, підвищення ефективності його 
використання як для розвитку аграрного підприємництва так і для розвитку сільських 
територій. Обґрунтовано вплив фінансових інструментів на забезпечення збереження та 
відтворення природних ресурсів сільських територій. 
 
The article deals with problematic issues of the use of natural resources in agrarian enterprises and 
the impact of agricultural production on the state of the environment of rural areas.The 
interdependence and mutual influence of the natural resources of the agrarian sphere are analyzed, 
and a system of indicators describing the state and use of natural resources in the process of 
agricultural production is proposed.Proposed approaches to preservation and reproduction of 
natural resources of agrarian enterprises in accordance with the concept of development of rural 
areas taking into account financial-economic, organizational, legal, techno-technological, 
ecological and economic components. 
The necessity of a systematic approach to preservation and reproduction of natural resources of 
rural territories is proved, taking into account the specifics of agro-industrial production.The 
offered approaches will promote formation of economically favorable conditions for stimulation of 
accumulation of agrarian capital, increase of its effective use both for development of agrarian 



enterprise and for development of rural territories.The influence of financial instruments on 
ensuring the preservation and reproduction of natural resources of rural areas is substantiated. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. 
Україна має виняткові природні багатства і вигідне географічне розташування, що створюють 

прекрасну основу для розбудови потужного аграрного сектору. Третина світових запасів найбільш родючого 
чорнозему разом зі сприятливим температурним режимом і опадами гарантують високу ефективність 
рослинництва, тваринництва і виробництва біомаси для біоенергетики. Процеси реформування аграрної сфери, 
що відбуваються на даному етапі в Україні, безпосередньо пов’язані з розвитком сільських територій і 
сільських громад, спрямовані на підвищення рівня продовольчої безпеки України, а саме нарощування 
виробництва продуктів харчування, поліпшення їхньої якості та збалансованості за поживними речовинами, що 
дозволить створити конкурентоспроможну економіку, інтегровану у світову господарську систему, наблизити 
сільськогосподарське виробництво до рівня економічно розвинених країн. З розвитком різних форм власності в 
аграрному секторі, впровадження засад сталого розвитку, питання збереження та відтворення сільських 
територій стає пріоритетним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Наукові публікації з питань теоретичного і прикладного висвітлення проблеми збереження і 

відтворення природних ресурсів аграрних підприємств в сучасних умовах мають важливе значення і 
викликають значний інтерес управлінських структур та представників аграрного бізнесу. Дана проблема 
прийняла багатогранний характер, що ускладнює її вирішення з урахуванням особливостей аграрного 
виробництва, оскільки є однією із складових забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України. 

Значний внесок у вирішення проблеми збереження та відтворення природних ресурсів аграрної сфери в 
цілому і аграрних підприємств зокрема внесли П.Т.Саблук, П.І.Гайдуцький, О.М.Онищенко, В.В.Юрчишин, 
М.А.Хвесик, які започаткували науково-практичну розробку реформування соціальних, земельних та майнових 
відносин, встановлення нових організаційно-правових форм в аграрному секторі. Проблеми формування 
ресурсного потенціалу АПК плідно розробляють А.Е.Юзефович, П.М.Макаренко, В.С.Шебанін, П.О.Мосіюк, 
галузеві відносини в АПК розкрито в роботах П.П.Борщевсьвого, О.М.Гаркуші, І.Н.Топіхи, Л.О.Мармуль, 
О.Ю.Єрмакова, В.Г.Андрійчука, В.П.Мартьянова, О.М.Шестопаль й ін. 

Подальшого дослідження вимагають такі проблеми, як економічна оцінка системи збереження і 
відтворення природних ресурсів аграрних підприємств; соціально-економічна спрямованість збереження та 
відтворення природних ресурсів сільських територій.  

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є дослідження теоретичних, методологічних і практичних аспектів збереження та 

відтворення природних ресурсів сільськогосподарських підприємств та сільських територій в цілому. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Достатній рівень забезпечення природними ресурсами – один із найважливіших чинників ефективного 

розвитку агропромислового виробництва. Сільськогосподарське виробництво надто ресурсномістке, оскільки 
використовується велика кількість трудових, матеріально-технічних, природних ресурсів. Їх кількісний та 
якісний склад, співвідношення між трудовими, матеріально-технічними і природними ресурсами з одного боку, 
та рівень як сумарної, так і поресурсної віддачі, з другого, визначають величину ресурсного виробничого 
потенціалу в конкретних природно-економічних умовах функціонування підприємств. Зміна стану природних 
ресурсів, їх якісні характеристики великою мірою залежать не від кількості тих чи інших складових елементів, 
а від характеру і ступеня їх участі в агропромисловому виробничому процесі. Складний екологічний стан 
природних ресурсів аграрної сфери потребує їх раціонального використання, збереження і відтворення та 
повинно здійснюватися саме в процесі аграрного виробництва.  

Ресурсна база, на основі якої повинні задовольнятися інтереси суб’єктів господарювання 
територіальних економічних систем і сталого розвитку сільських територій, може бути сформована шляхом 
відтворення територіальних природоресурсних активів. Для введення в обіг економічної системи нової маси 
таких активів необхідно забезпечити умови щодо:  

- чіткої специфікації прав власності – її диференціації на часткові правомочності;  
- створення вбудованих обмежень і захисних механізмів;  
- модернізації законодавства у сфері застави, сек’юритизації;  
- функціонування ліквідного ринку;  



- задоволення економічних агентів ресурсами;  
- гарантії проходження ресурсів через налагоджену інфраструктуру.[1] 
За останні десять років Україна, завдяки своїм ґрунтам і агрокліматичним умовам, істотно збільшила 

обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, ставши одним з провідних світових виробників та 
експортерів і посіла перше місце у світі за обсягами експорту соняшникової олії. Однак, при зростанні обсягів 
виробництва виникає потреба у формуванні політики, спрямованої на збереження і відтворення природних 
ресурсів для майбутніх поколінь, підвищення екологічної безпеки.  

Оцінка природних ресурсів є складним міжвідомчим завданням, а основні проблеми при цьому 
виникають через відсутність узгодженої методології економічних оцінок природних ресурсів і процесів 
ресурсоспоживання, відповідної правової і нормативно-методичної бази. Саме відсутність єдиних методичних 
підходів щодо соціально-економічної оцінки природних ресурсів сільських територій не дозволяє їх 
враховувати і відображати в складі національного багатства країни. Тому головне завдання аграрної науки 
полягає в розробці концепції економічної (вартісної) оцінки природних ресурсів сільських територій, що 
дозволила б виробити єдину систему показників оцінки різноманітних природоутворюючих компонентів та 
забезпечення умов розвитку сільських територій, оптимальних з точки зору узгодження інтересів економіки і 
природокористування. 

Відображена система показників, що характеризують стан і використання природних ресурсів задіяних 
у сільськогосподарському виробництві, складає методологічну основу, за допомогою якої може бути 
сформульована система базових показників для їх економічної оцінки. Показник витрат на збереження і 
відтворення природних ресурсів характеризує витрати з освоєння цілинних земель (вирубка лісів, осушення 
боліт та ін.); показник витрат на підтримку стану відтворюваних природних ресурсів (екосистем) поєднує 
витрати на підтримку родючості ґрунтів (внесення необхідних речовин замість тих, що виносяться разом з 
врожаєм; вартість моніторингу ґрунтів, меліорації земель).Витрати із запобігання антропотехногенного 
забруднення природних ресурсів передбачають вартість очисних споруд для зменшення забруднення 
атмосфери і води; витрати на терасування і обваловування схилів земельних ділянок, витрати на ліквідацію 
наслідків екологодеструктивної діяльності – вартість робіт з дезактивації забрудненої території; витрати на 
рекультивацію порушених земель; вартість осушення підтоплених територій; показник економічного збитку від 
порушення (забруднення) природних факторів, що характеризує втрати врожаю; втрати, пов’язані з додатковою 
захворюваністю населення; збиток від підвищеного зносу основних засобів тощо.  

Дана система показників дозволяє отримати цілий спектр еколого-економічних оцінок, різних за 
формою, але які мають єдину методологічну основу. Система оцінки природних ресурсів сільських територій 
залучених у сільськогосподарське виробництво є основою економічного регулювання їх використання, 
збереження і відтворення, сукупність складових якого можна відобразити наступним чином (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок елементів природно ресурсного потенціалу аграрних підприємств 

Розроблено на основі проведених досліджень 
 
Ефективність механізму раціонального використання та відтворення природних ресурсів можна 

досягти в результаті поєднання економічних та організаційних форм господарювання, спрямованих на 
досягнення мети – випуску максимального обсягу продукції при мінімальних витратах ресурсів та допустимого 
впливу на природне середовище. Дослідження показали, що запроваджені в Україні нормативи виплат за 
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забруднення довкілля та використання природних ресурсів значно занижені й не носять у повному обсязі 
компенсаційний характер. Необхідно відпрацювати механізм аграрних інвестицій, що враховуватиме 
відтворювально-природозберігаючу складову. В результаті аналізу існуючих джерел та методів фінансування 
аграрних інвестицій встановлено, що головним критерієм оптимізації співвідношення між власним, залученим 
та позичковим капіталом повинно бути забезпечення високої фінансової стійкості підприємств та максимізація 
суми прибутку від інвестиційної діяльності. Вибір методів фінансування інвестицій дозволяє розрахувати 
пропорції в структурі джерел інвестиційних ресурсів.  

Мотивація до залучення інвестицій у виробництво та природний ресурсний потенціал АПК залежить 
від фінансової стабілізації, гнучкості та стимулюючої направленості податкової політики, завершеності 
реформування форм власності (на продаж сільськогосподарських земель накладено мораторій до 2019 року). 
Створення сприятливого інвестиційного клімату в аграрній сфері та активізація інвестиційної діяльності всіх 
господарчих суб’єктів, враховуючи сучасне фінансове та матеріально-технічне становище підприємств аграрної 
сфери, потребують вирішення завдання якісної зміни підходів до управління АПК в цілому, кожної його галузі 
та господарюючого суб’єкта зокрема.  

Актуальність екологізації аграрного підприємства виявляє себе там, де підприємницька діяльність 
базується на використанні якісних властивостей природних ресурсів. Однак, експлуатація природних ресурсів – 
вигідний шлях вкладення капіталу, тому без стримуючих економічних механізмів, що забезпечують 
раціональний підхід до природокористування, вигода від такої діяльності може обернутися суцільними 
збитками для підприємств і трагедіями для суспільства. Одним з таких механізмів є страхування збитків і 
відповідальності за аварійне забруднення природного середовища. Розвиток ринку екологічного страхування 
стримується через відсутність досвіду на державному рівні та методології страхування екологічного ризику.  

Страхувальниками повинні виступати підприємства-користувачі природних ресурсів усіх форм 
власності. Об’єктом страхування є природні ресурси, що знаходяться у власності чи оренді 
сільськогосподарських підприємств. Як правило таким об’єктом виступають земельні ресурси, а страховий 
ризик полягає в зменшенні родючості ґрунтів згідно з нормами, вказаними в паспорті земельної ділянки. 
Страховою подією стає погіршення основних паспортних показників якості земельних ресурсів через гео-
кліматичні процеси, стихійні явища, неправомірні дії третіх осіб тощо. Розраховується розмір страхового фонду 
для збереження та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення за формулою: 

 

    (1) 
 
Де F – величина страхового фонду; 
S – площа земельних ресурсів сільськогосподарського призначення; 
Q – грошова оцінка 1 га земель сільськогосподарського призначення; 
T – розмір страхового тарифу, (%). 
Перспективним залишається напрямок розвитку функцій внутрішнього та зовнішнього прогнозного 

екологічного аудиту, як засобів оптимізації й активізації агарного підприємництва на засадах дотримання 
принципів екологічної безпеки, необхідності раціонального використання, збереження та відтворення 
природних ресурсів аграрної сфери.  

Екологічний аудит, маючи за головну мету визначення відповідності системи управління, з 
урахуванням екологічної складової, необхідним критеріям, сприяє підвищенню інвестиційної привабливості як 
окремих аграрний підприємств, так і сільських територій. При здійсненні екологічного аудиту проводиться 
оцінка ефективності заходів зі збереження і відтворення природних ресурсів з точки зору результативних 
показників господарської діяльності з урахуванням екологічних чинників.  

На державному рівні необхідно розробити інструменти фінансово-економічного заохочення суб’єктів 
господарювання до зниження обсягів шкідливих викидів і відходів виробництва, відновлення земельних, 
лісових, водних, повітряних ресурсів; важливу роль в цьому процесі повинні відгравати програми екологізації 
підприємницької діяльності та розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях, що в цілому 
сприятиме соціально-економічному розвитку сільських територій. 

Результати експертних оцінок щодо потреби в коштах (у%) на збереження і відтворення природних 
ресурсів, подані на рисунку 2. 
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Рис. 2. Потреби у коштах (%) на збереження і відтворення природних ресурсів сільських територій 

Розроблено на основі проведених досліджень 
 
Видатки на охорону навколишнього природного середовища повинні бути в обсязі, не меншому ніж 

надходження коштів до державного та місцевих бюджетів від збору за спеціальне використання природних 
ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, штрафних санкцій та відшкодування 
заподіяних збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 
«Головним джерелом видатків на охорону навколишнього природного середовища повинні бути кошти 
підприємств-забруднювачів, що зумовлює необхідність створення фінансового механізму залучення 
приватного капіталу в природоохоронну діяльність (наприклад, лізинг)» [2]. 

Реакція навколишнього природного середовища на викиди забруднюючих речовин загострюється - 
прискореними темпами відбувається зниження його здатності до самоочищення, і, як наслідок, проявляється 
негативний вплив на економіку і здоров’я людей. Екологізація агропромислового виробництва дозволить 
сформувати екологічно комфортне середовище для життєдіяльності населення, забезпечити його екологічно 
чистою сільськогосподарською продукцією.  

Висновки з даного дослідження 
Стан природних ресурсів сільських територій не тільки обумовлює ефективність функціонування 

агропромислового виробництва а й соціально-економічний розвиток сільських територіальних громад. 
Переважаючими видами природокористування в сільськогосподарському виробництві є земле- і 
водокористування. Основним, безальтернативним шляхом вирішення проблем збереження і відтворення 
природних ресурсів сільських територій у сучасних умовах є екологізація агропромислового виробництва, 
основні завдання якої полягають у впровадженні ресурсо-, енергозберігаючих технологій та альтернативних 
систем землеробства з обмеженням використання хімічних способів для підвищення родючості і захисту 
рослин з урахуванням асиміляційних можливостей агросфери. 

Дієвим інструментом забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств та 
розвитку сільських територій є стимулювання збереження і відтворення природних ресурсів, що полягає у 
розвитку економічних методів (планування, прогнозування, інвестування, кредитування, оподаткування, 
страхування, системи розрахунків, екологічного аудиту) та економічних важелів (механізму одержання 
прибутку, нарахування амортизації, одержання субсидій, дотацій, дивідендів, формування ціни 
продукції/послуг, страхових тарифів, кредитної та податкової ставок, платежів, штрафів тощо). Проведені 
дослідження доводять, що механізм фінансово-економічного заохочення виробників сільськогосподарської 
продукції до здійснення природоохоронних заходів повинен ґрунтуватися на системі методів прямого та 
побічного стимулювання. Побічну систему економічного стимулювання необхідно розвивати на підставі 
пільгового режиму оподаткування, різних видів пільгового кредиту, інших методів, які дозволяють виконувати 
роботи без виділення коштів з бюджету, за рахунок накопичення сільськогосподарськими товаровиробниками 
власних ресурсів. Однак, враховуючи значну обмеженість власних ресурсів сільськогосподарських підприємств 
необхідно стимулювати інвестиційну діяльність направлену на покращення родючості ґрунтів. Інвестиції 
розширюють спектр можливостей агропідприємців з огляду на розміщення продукції та ресурсів. Крім вибору 
технологій та культур, проблема оптимізації зараз включає розміщення ресурсів між різними видами продукції 
та майбутньою якістю земель.  

Складовою системи фінансування витрат на збереження і відтворення природних ресурсів сільських 
територій повинно стати екологічне страхування як економічний важіль, завдяки якому можна зменшити 
антропогенне навантаження на природне середовище. Екологічне страхування може бути добровільним, яке 
розглядається як вид підприємницької діяльності, а також обов’язковим, що передбачає наявність фінансових 
гарантій мінімального відшкодування збитку. 

Збереження і відтворення природних ресурсів сільських територій ґрунтується на комплексному 
підході і дозволяє регулювати економічні відносини при використанні та відновленні природних ресурсів, 
реалізувати обрану стратегію економічного відтворення природного ресурсного потенціалу АПК. Комплексний 



підхід до збереження і відтворення природних ресурсів сільських територій сприятиме підвищенню 
ефективності функціонування аграрної сфери в комплексі всіх її компонентів, впровадженню сучасних 
стандартів якості життя сільського населення; покращенню фінансових результатів діяльності агропідприємств, 
їх конкурентоспроможності. 
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