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USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES BY VARIOUS FORMS 

OF ENTREPRENEURSHIP 
 
У статті розглянуті особливості функціонування аграрного сектору країни, зокрема, 
своєрідні умови господарювання, які ведуть до появи різних форм ведення господарської 
діяльності в галузі. Відзначено, що на сьогоднішній день значимими є функції сільського 
господарства, які спрямовані на задоволення потреб в сільськогосподарській продукції, 
задоволення потреб в різноманітній продукції, зв’язки з ринком, потреби в ресурсах на 
виробництво конкретних видів продукції, пристосованість до природно-кліматичних та 
економічних умов, соціальні аспекти та форми ведення господарської діяльності. 
Підкреслено, що в умовах ринкової економіки форми ведення господарської діяльності 
базуються на різних формах власності, а це в свою чергу призводить до різних форм 
господарювання та визначає, що не одна з цих форм не може бути названа як найкраща з 
точки зору взаємодії інтересів землевласника та суспільства. 
Дослідження свідчать про наявність конфліктів, які виникають між землевласниками та 
орендарями землі стосовно строків оренди та які прослідковуються на всіх етапах 
розвитку земельних відносин. А також те, що в Україні відсутня дієва система 
контролю за якісним складом ґрунтів, яка б контролювала виконання заходів по 
збереженню та охороні земель сільськогосподарського призначення, що в подальшому 
призвела б до зменшення площ непродуктивних та малопродуктивних земель. 
Проведений аналіз показує, що результатом впровадження технологій агрохолдингами в 
основному є виснаженням ґрунтового покриву, мінералізацією ґрунтів та їх забрудненням 
через те, що вони використовують так би мовити «уявні» технології у виробничих 
процесах, а отже завдають серйозної шкоди землям сільськогосподарського 
призначення. У статті акцентується увага на тому, що вирішення проблем, які склалися 
у сільській місцевості потребує використання комплексного підходу, що формування 



земельних відносин повинно базуватися на визначенні форм землекористування, які є 
найбільш ефективними, підтримці усіх форм земельної власності з боку держави, 
сприянню виробникам сільськогосподарської продукції у розширеному відтворенні на 
засадах сталого розвитку, а значить враховуючи екологічні, соціальні, економічні 
фактори і умови функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм 
власності з метою збереження й відтворення родючості земель сільськогосподарського 
призначення. 
 
The article deals with the peculiarities of the agricultural sector of the country, particularly 
peculiar economic conditions leading to the emergence of various forms of business activity in 
the industry. It is noted that today the functions of agriculture are important, which are aimed at 
meeting the needs of agricultural products, meeting the needs of diverse products, market 
relations, resource requirements for the production of specific types of products, adaptability to 
climatic and economic conditions, social aspects and forms of economic activity.  It is 
emphasized that in the conditions of a market economy, the forms of economic activity are based 
on different forms of ownership, which in turn leads to different forms of management and 
determines that not one of these forms can not be called as the best in terms of interaction 
between the interests of the landowner and society. 
Studies indicate the presence of conflicts that arise between landlords and tenants in respect of 
the lease term and are traceable at all stages of development of land relations. Also, the fact that 
Ukraine does not have an effective system for monitoring the quality of soil, which would control 
the implementation of measures for the conservation and protection of agricultural land, which 
in future would reduce the area of unproductive and unproductive land.  
The analysis shows that the result of the introduction of technologies by agroholdings is mainly 
the depletion of soil cover, mineralization of soils and their contamination because they use so-
called "imaginary" technologies in production processes, and thus cause serious damage to 
agricultural lands. The article focuses on the fact that solving problems that have arisen in rural 
areas requires the use of an integrated approach that the formation of land relations should be 
based on the definition of land use forms that are most effective, support of all forms of land 
ownership by the state, promotion of agricultural producers in extended playing on the 
principles of sustainable development, which means taking into account environmental, social 
and economic factors and operating conditions of agricultural entrepreneur, leaf of different 
ownership to preserve fertility and reproduction of agricultural land. 
 
Ключові слова: земельні ресурси, форми власності, господарська діяльність, 
землекористування, агрохолдинги, сільське господарство, сільськогосподарські 
підприємства. 
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Постановка проблеми. Для розвитку та функціонування будь-якої держави необхідний 

високорозвинений аграрний сектор та виробництво достатньої кількості сільськогосподарської продукції 
для забезпечення потреб суспільства. На рівень економічного розвитку країни впливають форми власності 
на земельні ділянки, засоби виробництва продукції, що виготовляється, а отже і форми господарювання. 

В Україні сформована та діє аграрна економіка ринкового типу, яка включає різні організаційно-
правові форми підприємств. Різні форми господарської діяльності є початковою формою системи 
виробництва  аграрної продукції, зайнятості землекористувачів та джерелом їх додаткових (а інколи навіть 
єдиних) прибутків, які здатні забезпечити матеріальні, житлові, побутові  потреби населення. 

Відповідно, обґрунтування теоретичних основ функціонування форм господарської діяльності в 
сільському господарстві зробить можливим їх узагальнити, а також обґрунтувати перспективи та 
пріоритетні напрями розвитку місцевості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання процесу формування відносин 
власності на сільськогосподарські землі приділено багато уваги. Цим проблемам присвячені наукові праці 



таких вчених як: О. Бородіна, І. Прокопа [3], О. Луців [5], А. Новікова [6], А. Третяка [7]. Забезпечення 
раціонального використання земельних ресурсів, розвиток суб’єктів господарювання агросфери, управління 
використанням та відтворенням земельних ресурсів знайшли своє відображення в наукових працях учених 
економістів-аграрників М. Щурика [1], О. Чаплигіна, А. Шиян [2], М. Маніліч, Н. Штогринець [12], 
Попрозман Н.В. [13]. Питанням організаційно-правового регулювання обігу земель та його особливостям в 
своїх роботах приділяли увагу І. Кошкалда [8], С. Хлопот [9], В. Алексеєв [10]. 

Але останнім часом потребують поглибленого дослідження питання власності та ринку землі, так як 
велике скупчення землеволодінь, притаманне в останні десятиріччя нашій державі, викликає соціально-
майнове розмежування в сільській місцевості, надзвичайно високі рівні прибутків агрохолдингів та 
корпорацій завдяки різниці між суспільною та індивідуальною вартістю товару, безробіття селян, їх 
збіднення, виключення зі сфер життєдіяльності сільського населення на підставі расових, релігійних, 
етнічних, тендерних, культурних чи інших ознак, і призводить до істотної зміни або втрати 
колишнього соціального статусу, соціальних зв'язків, системи ціннісних орієнтацій.  

Навіть те, що технології стають більш модернізованими - продуктивність сільськогосподарських 
земель росте дуже повільно або можна сказати зменшується. А, отже, дослідження та вдосконалення 
питання власності на землю є актуальним на сьогоднішній день. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення аналізу існуючих форм власності на 
земельні ресурси та форм господарювання сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельні ресурси є однією з найголовніших умов 
існування населення будь-якої держави та її національним багатством, яке знаходиться під особливою 
охороною. Сільськогосподарськими є землі, які надаються для виробництва сільськогосподарської продукції, 
здійснення робіт, які пов’язані з науково-дослідною та навчальною діяльністю, місцем розміщення споруд, 
будівель, систем та галузей, які необхідні для нормальної роботи аграрного сектору. Такими землями 
можуть володіти на правах власності члени суспільства, юридичні особи, територіальні товариства і сама 
держава, і це значить, що ці суб’єкти на законодавчому рівні мають право на: землеволодіння (утримання 
земельних ділянок у своєму господарському підпорядкуванні на юридичних правах з чітким визначенням 
прав та обов’язків землевласника; землекористування (механізм користування землею, який виник в країні 
під дією об’єктивних умов чи впроваджених державою; земле- розпорядження (встановлення напрямку 
використання землі згідно об’єктивних умов і цілей, що стосуються з життям та стосунків людей). 

Власністю на землю прийнято називати комплекс виробничих відносин між людьми з приводу 
привласнення землі як предмета природи та найголовнішого інструменту виробництва у сільському 
господарстві. Ці відносини є головною умовою життя та діяльності суспільства та матеріальним базисом 
його існування [6]. 

Формування форм власності на землю в нашій країні починається з ухвалення нормативно-
законодавчих документів і поділяється на такі види як: державна, комунальна (або муніципальна) та 
приватна. Землі України знаходяться у власності держави, не враховуючи земельні ресурси приватної або 
комунальної власності та реалізовується через Кабінет Міністрів України, обласних, міських та районних 
державних адміністрацій у відповідності до законодавства, та застосовуються відповідні умови для того, 
щоб задовольнити земельні інтереси всіх суспільних суб’єктів [7]. 

Що стосується державної форми власності, то вона задовольняє інтереси всього населення, має 
можливість забезпечити найліпші умови для землекористувачів, які користуються земельними 
ділянками, що знаходяться у державному володінні. При цьому земля може бути орендована на великий або 
навіть на невизначений термін. Право державної власності на земельні ділянки має пріоритет завдяки 
визначенню у законодавчому порядку земель, що не підпадають під категорію передачі їх у комунальну 
власність.  

Приватна власність на землю вважається самою успішною формою власності. Наприклад, якщо 
землевласник водночас займається і виробництвом продукції, вона зумовлює турботливе використання 
господарем земельних ресурсів. В той же час широке використання землі (мається на увазі застава, продаж, 
передача її в оренду та ін.) дає змогу землевласнику пристосовуватись до змін ринкових умов [8]. Право 
приватної власності на землю значить, що чітко визначена територія належить відповідній особі. В 
аграрному секторі приватна власність має деякі недоліки і це пояснюється тим, що в деяких випадках 
можливе виникнення протиріч між інтересами землевласника та суспільства. Вони можуть виникати через 
зміни кон’юктури ринку, яка може спровокувати досить інтенсивне землекористування. Це можна побачити 
тоді, коли спостерігається підвищення цін на продукцію сільськогосподарського виробництва, що 
призводить до підвищення її виробництва, не зважаючи на порушення системи сівозмін та інших вимог 
раціонального використання земельних ресурсів [9].  

Буває так, що приватна власність викликає суперечності у питаннях орендних відносин, так як 
орендар зацікавлений в оренді земельної ділянки на довгий період часу, так як він матиме можливість 
одержувати додатковий продукт, що пов'язаний зі збільшенням продуктивної здатності цієї ділянки і 
враховуючи це, землевласник в момент укладання нової угоди має змогу здати земельну ділянку більш 
вигідно. Землевласник навпаки ж прагне здати земельну ділянку на короткий термін. Конфлікти, що 
виникають між землевласниками та орендарями землі стосовно строків оренди прослідковується на всіх 



етапах розвитку земельних відносин. А вирішити це питання, як правило, заважає саме приватна власність, і 
це являється одним з її недоліків.  

Земельні ділянки, які на праві власності належать жителям, які об'єднані постійним проживанням в 
межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями – у 
відповідності до Конституції України вважаються самостійною формою власності. До муніципальної 
(комунальної) власності належать ті земельні ресурси, що знаходяться в межах населених пунктів, не 
враховуючи ті, що знаходяться у державній та приватній власності, а ще землі за їх межами, де 
розміщуються об’єкти комунальної власності. До суб'єктів права муніципальної власності 
на землю відносять адміністративно-територіальні одиниці, які можуть з’єднувати належні їм землі, що 
перебувають у комунальній власності. 

Отримати право комунальної власності можна через передачу територіальним 
спільнотам земельних ділянок, що перебувають у державній власності; придбання їх для громадських 
потреб та примусовий перехід прав власності по причині суспільної потреби; отримання спадщини, 
вимогою якої є переведення землі територіальним спільнотам; отримання земельних ділянок через договір 
купівля-продажу, дарування, коли землевласник добровільно відмовляється від земельної ділянки на 
користь територіальних спільнот або їх конфіскація у випадках, що передбачені законом. (рис. 1) [10].  

 
 

25,5

17,4

31,1

10,4

Приватна власність, млн. га Державна власність, млн. га

Комунальна власність, тис. га Колективна власність, тис. га

 
 

Рис. 1. Структура власності с/г земель (станом на 27.02.2017) 
Джерело: сформовано на основі [11] 

 
Сільськогосподарські підприємства можна вважати головними у виробництві продукції аграрного 

сектору та поділяються на: державні сільськогосподарські підприємства та виробничі кооперативи, 
господарські товариства, особисті селянські господарства та фермерські господарства. Державні 
підприємства повинні вести свою діяльність беручи за основу здійснення державної політики, а тому їм 
необхідно мати високу продуктивність та використовувати новітні технології. Підприємства, що діють на 
основі державної власності повністю фінансуються державою.  

Колективні – це вид підприємств, що теж займаються виробництвом аграрної продукції та 
утворились з колгоспів, але їх економічна система здійснення заходів по контролюванню господарської 
діяльності основана на правах власності селян паями на землю та майно і їх пріоритетом є, те що вони 
зберегли розвинену виробничу структуру та отримання прибутків відбувається об’єктивно, чесно та на 
пайовій основі. Але кількість таких господарств зменшилась майже до нуля.  

На сьогоднійшій день з’явились нові форми організації виробництва – так звані агропромислові 
об’єднання. Це так звані спеціалізовані або комбіновані підприємства, які пов'язані між собою не лише 
технологічно, а й організаційно та юридично і займаються виробництвом одного чи декількох видів 
продукції. 

Ще одним із видів підприємств є товариства, які можуть бути з обмеженою відповідальністю, 
додатковою або повною і регулюються Господарським кодексом України. 

Також існує така організаційно-правова форма підприємств – як приватні підприємства. Власник 
землі підписує угоду з іншими власниками земель, які має намір взяти в оренду, в якому вказується розмір 
орендної плати та забов’язання кожної сторони. 



В Україні переважає фермерське господарство – це «форма господарювання громадян із створенням 
юридичної особи, які мають намір займатися виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою 
та реалізацією з метою одержання прибутку на земельних ділянках, наданих їх для ведення фермерського 
господарства на законодавчому рівні». 

Останнім часом розвиваються так звані спільні підприємства, які утворюються за рахунок 
інвестицій вітчизняних та закордонних інвесторів, які разом займаються господарською діяльністю. 

Дані підприємства відрізняються своєю потужністю та розмірами, в яких переважає холдинговий 
вид діяльності.  

Також поділяють види ведення господарської діяльності в залежності від їх розмірів і 
виокремлюють: агрохолдинги (підприємства, в розпорядженні яких можуть знаходяться від 10 і навіть 
більше 100 тисяч га земель); підприємства, що виробляють велику кількість сільськогосподарської продукції 
(користуються від 3 до 10 тисячами га земель); підприємства, що виробляють середню кількість 
сільськогосподарської продукції (користуються декількома тисячами га); фермерські господарства 
(користуються декількома сотнями га) та селянські подвір’я (в них лише від 1 до 2 га земельних угідь) [12] 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств по Україні 

Рік 
Господарські 
товариства 

Приватні 
підприємства 

Виробничі 
кооперативи 

Фермерські 
господар-

ства 

Державні 
підприєм-

ства 

Підприєм-
ства інших 

форм 
власності 

2012 8121 4183 856 40732 294 1680 
2013 8295 4153 810 40856 278 1466 
2014 7539 3732 664 39632 225 1333 
2015 7241 3504 624 39563 213 766 

Джерело: сформовано на основі: [4] 
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Рис. 2. Короткостроковий прогноз кількості фермерських господарств 
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Рис. 3. Короткостроковий прогноз кількості господарських товариств 
 

Як можна побачити на  діаграмі, в Україні, на даний час, переважна більшість з усіх форм власності 
належить фермерським господарствам та господарським товариствам. Але щорічно їх кількість зменшується. 
Враховуючи короткостроковий прогноз динаміки фермерських господарств та господарських товариств 
можна зробити висновок, що ця тенденція збережеться та їх кількість кожного року буде все меншою. 

Основною цілю діяльності агропідприємств є збільшення прибутку, або за рахунок збільшення 
виробництва тих видів продукції, що найкраще продаються та зменшенню витрат (враховуючи оплату праці 
та орендну плату за землю), або через виснажливе використання ресурсів місцевості. [3, с. 89].  

Розглядаючи питання завдання шкоди земельним ресурсам, то найбільш негативно на земельний 
фонд впливають агрохолдинги, через те, що вони використовують так би мовити «уявні» технології у 
виробничих процесах, вони завдають серйозну шкоду землям сільськогосподарського призначення. 

Результатом впровадження технологій в основному являється виснаження ґрунтового покриву, 
мінералізація ґрунтів та їх забруднення. Це відбувається по причині того, що строки оренди земель 
агрохолдингами не дають можливості досягнення балансу між використанням, збереженням та охороною 
земель. За статистикою в Україні більше ніж 800 тис. га земель -  які деградовані, малопродуктивні та 
піддалися техногенному забрудненню і підлягають консервації; 141 тис. га порушених земель мають 
потребу в рекультивації та 253 тис. га малопродуктивних земель  - поліпшення; 10,6 млн. га орних земель – 
еродовані, втрати органічної речовини складають 30%, орні ґрунти у підорному шарі ущільнені, знижуються 
запаси поживних речовин [2]. 

Ще однією причиною такого використання землі є те, що великі сільськогосподарські підприємства, 
в середньому, майже половину договорів оренди земельних паїв, укладають з селянами пенсійного віку на 
середньостроковий період тобто 6-10 років, а договори довгострокової оренди від 10 років становлять лише 
15% [5, с. 38]. Тобто, умови, строки оренди, склад орендодавців, та аграрна політика фінансової підтримки 
та стимулювання, що існує на сьогоднішній день не дають можливості сприяти належному використанню 
землі та її охороні. Такий механізм стимулювання, що застосовується в нашій державі повністю зв’язаний з 
кількістю виробленої та реалізованої валової продукції сільського господарства, в цей же час майже 80% 
підтримки одержують саме агрохолдинги. Не виконують умови збереження та охорони ґрунтів і дрібні та 
середні сільськогосподарські підприємства.  

На даний час, можна дійти висновку, що за тими показниками збільшення обсягів виробництва та 
реалізація сільськогосподарського виробництва, насправді прихована шкода, заподіяна земельним ресурсам.  

В Україні не має дієвої системи, яка б увесь час спостерігала за якісним складом ґрунтів, 
контролювала виконання заходів по збереженню та охороні земель сільськогосподарського призначення. 
Якщо і надалі ігнорувати ці питання, то в подальшому це призведе до збільшення площ непродуктивних 
земель, вирощування рослинницької продукції, на яких стане просто неможливим [1, 13, с. 152-154]. 

Висновки. Власність на землю була і буде головним аспектом у механізмі земельних відносин. 
Земельні відносини стосуються всіх сфер економічної діяльності, утворюють та забезпечують умови для 
ефективного розвитку системи національного господарства, на підставі великої зацікавленості у результатах 
праці. Формування земельних відносин повинно базуватися на визначенні форм землекористування, які є 
найбільш ефективними, підтримці будь-якої форми земельної власності з боку держави, сприянню 
виробників сільськогосподарської продукції у розгортанні виробництва, утворенні такої економіки, яка була 
б заснована на двох окремих економічних системах, що співіснують на одній географічній території і 
основою якої мають бути різні форми власності на землю. 



Взагалі, вирішувати проблеми, що склалися у сільській місцевості необхідно використовуючи 
комплексний підхід, а саме: удосконалення законодавчих та правових норм економічної складової системи 
господарювання з точки зору розвитку аграрної галузі; збільшення економічної ефективності 
агропромислового комплексу; розвитку механізму державної підтримки та стимулювання аграрної галузі; 
розроблення системи, що обмежувала б процвітання агрохолдингів, та направляла частину їх доходів на 
розвиток сільської місцевості; сприяння розвитку соціальної галузі; підняття якості життя населення, що 
проживає у сільській місцевості для того, щоб не допустити виселення жителів із сільської місцевості; 
підвищення рівня екологічної безпеки природних ресурсів та екологізацію сільського господарства. 
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