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Pavlyuk U.W. Formation of concept-terminology of the research of eco-
logical safety of population of large cities 

Reveal features of conceptual and terminological apparatus related with illuminati-
on of ecological safety of population in large cities. Outlined types of transition from envi-
ronmental safety to environmental danger. The major signs of ecological safety are 
analyzed. Is given built by the author concept- terminological system "environmental sa-
fety" – "environmental danger". 

Keywords: ecological safety, ecological danger, ecological risk, ecological threat, 
conceptual and terminological apparatus. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Структуровано систему факторів, які здійснюють переважаючий вплив на роз-
виток сільських територій країни. Основну увагу приділено зовнішнім факторам роз-
витку. Зроблено аналіз кожного з зовнішніх факторів та визначено його вплив на 
розвиток сільських територій. Подано пропозиції з вдосконалення дії кожного з виз-
начених у дослідженні зовнішніх факторів. 

Ключові слова: сільські території, фактори розвитку сільських територій. 

Обезлюднення сільських населених пунктів, занепад соціальної та ви-
робничої інфраструктур, збільшення кількості сільських мешканців, які про-
живають за межею бідності, є важливими сигналами для розроблення та про-
ведення системної державної політики сприяння стабільному розвитку 
сільських територій. Такий розвиток передбачає їх висхідний соціально-еко-
номічний розвиток, збільшення об'єму виробництва сільськогосподарської 
продукції, підвищення ефективності ведення сільського господарства, досяг-
нення максимальної зайнятості сільського населення і підвищення рівня його 
життя, раціональне використання земель тощо. 

Через недостатню увагу, приділену цій проблематиці з боку держави, 
проблеми розвитку сільських територій вирішуються точково, по мірі їх ви-
никнення. Такий підхід себе не виправдав. Ця проблема потребує системного 
підходу з проведенням комплексу заходів, спрямованих на розроблення ін-
вестиційної привабливості сільських територій, створення різноманітних 
преференцій для відкриття нових видів підприємницької діяльності, альтер-
нативних сільськогосподарській, розбудову сільської інфраструктури, дер-
жавну підтримку молодіжного кредитування тощо. 

Окремі аспекти розвитку сільських територій та їх проблемних питань 
розкрито у працях Ю. Губені, М. Барановського, О. Павлова, А. Третяка, 
К. Якуби, М. Орлатого. Питаннями депресивності сільських територій, визна-
ченню їх критеріїв займаються І. Прокопа, Л. Шепотько, О. Попова. Моно-
функціональний сільськогосподарський розвиток сільських територій є цен-
тральним питанням у дослідженнях вітчизняних учених Б. Пасхавера, 
П. Саблука, В. Юрчишина. Дослідженню ефективності господарств населен-
ня присвячений цикл робіт О. Онищенко. 
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Метою дослідження є розкрити особливості дії зовнішніх факторів 
розвитку сільських територій. 

Сільську територію здебільшого розглядають як територію, розміще-
ну поза межами міських поселень. Залежно від місця розташування, віддале-
ності від обласних чи районних центрів, набору ресурсів території, існують 
різні види сільських територій з різними потребами. Це потребує розроблен-
ня особливих заходів для кожної конкретної території. Розвиток сільських те-
риторій відбувається під впливом дії певних факторів, які є спільними для 
кожної сільської території, відмінним буде лише пріоритетність того чи ін-
шого фактора для кожної конкретної території. Зовнішні та внутрішні факто-
ри розвитку сільських територій представлено на рис. 

 
Рис. Фактори розвитку сільських територій 

Правовий фактор забезпечує розвиток сільських територій через 
прийняття і реалізацію нормативних документів на різних рівнях, які торка-
ються досліджуваного об'єкта. На сьогодні єдиним документом, де дано виз-
начення сільської території, є проект Закону України "Про планування тери-
торіальної інфраструктури сільської місцевості" (від 07.04.2005 р.) [1]. У 
ньому зазначено, що сільська територія – це територія, на якій частка сільсь-
кого населення у його загальній чисельності перевищує 15-50 %. 

У 2009 р. згаданий вище проект було замінено проектом Закону Укра-
їни "Про упорядкування сільської поселенської мережі, поглиблення принци-
пів місцевого самоврядування у сільській місцевості та сприяння деурбаніза-
ції народонаселення" (№ 4028 від 05.02.2009 р.) [2]. Цей Закон найбільш пов-
но з існуючих документів розкривав правові, економічні та організаційні заса-
ди щодо упорядкування сільської поселенської мережі, поглиблення принци-
пів місцевого самоврядування до найменших сільських поселень, прав і пов-
новажень сільських громад, а також їх взаємодію на території відповідних 
рад. У проекті дано визначення сільської місцевості як території, на якій роз-
ташовані сільські поселення (села, селища), сільськогосподарські та ін. угіддя, 
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ліси, водоймища, об'єкти транспортної та іншої інфраструктури, що обслуго-
вуються мешканцями сільських населених пунктів. Проте через рік з'яв-
ляється новий проект цього Закону "Про упорядкування сільської поселенсь-
кої мережі" [3], який вже визначає лише правові та організаційні засади щодо 
упорядкування сільської поселенської мережі. Розділ щодо принципів місце-
вого самоврядування у сільській місцевості, який охоплював питання обрання 
виборного сільської громади, економічної бази розвитку, фінансових ресурсів 
сільських громад тощо є вилучений з нового проекту Закону. Як наслідок, но-
вий проект цього Закону став суто декларативним документом, який жодним 
чином не вирішує проблем ресурсного забезпечення територіальної громади. 

Минулого року урядом затверджено "Концепція загальнодержавної 
програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року" (від 3 лютого 
2010 р., № 121-р) [4]. Маючи більш декларативний характер, позитивним є 
те, що вона засвідчила підвищену увагу держави до проблем розвитку сільсь-
ких територій. У ній немає чіткого визначення сільських територій та специ-
фіки сталого розвитку. 

Питання розвитку сільських територій регулюються також такими 
нормативно-законодавчими документами, як "Державна цільова програма 
розвитку українського села на період до 2015 р." (від 15 вересня 2007 р., № 
1158) [5]; Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на 
період до 2015 р." (від 18 жовтня 2005 р., № 2982-IV), в якому задекларовано 
комплексний розвиток сільських територій та вирішення соціальних проблем 
на селі як одну з стратегічних цілей державної аграрної політики [6]. Торка-
ються питань розвитку сільських територій також у Законі України "Про сти-
мулювання розвитку регіонів" (від 8 вересня 2005 р., № 2850-IV) [7], у "Кон-
цепції державної регіональної політики" (від 25 травня 2001 р., № 341/2001), 
в яких визначено критерії депресивності регіонів (сільських районів) та меха-
нізми стимулювання їх розвитку [8]. 

Правовий фактор потенційно здійснює переважаючий вплив на розви-
ток будь-якої сільської території, оскільки законодавчо визначає умови, нап-
рями, механізми, стимули тощо для розвитку сільських територій. Проте 
насьогодні цей фактор практично не здійснює комплексного впливу на пок-
ращення ситуації на сільських територіях. Більшість проблем територій вирі-
шуються розрізнено. Сільське господарство не отримує належної підтримки 
зі сторони держави. Окремі кроки в напрямі підвищення ефективності веден-
ня сільського господарства здійснюються безсистемно за відсутності розроб-
леної системи механізмів сприяння його розвитку на перспективу. 

Розвиток сільських територій відбувається також під впливом макро-
економічного фактора. Динаміка розвитку національної економіки здійснює 
безпосередній вплив на формування ситуації на сільських територіях. За умо-
ви стабільно зростаючої економіки зменшується рівень безробіття, більшими 
є розміри державних асигнувань на розвиток сільських територій і підтримку 
створення нових видів економічної діяльності на них, формується позитив-
ний інвестиційний імідж країни, що дає змогу залучати інвестиції у сільське 
господарство, розвиток інфраструктури, доступнішими є кредити тощо. Си-
туація є передбачуваною і сприятливою для всебічного розвитку сільської те-
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риторії. Зворотною є нинішня ситуація у країні: з відсутніми економічною 
політикою розвитку держави, чіткими орієнтирами розвитку, обмеженості 
бюджетних коштів, накопичення зовнішньої заборгованості тощо. 

Світові тенденції розвитку впливають як на загальний стан справ у 
країні, так і на певні галузі економіки. Зважаючи на переважний розвиток 
сільського господарства на сільських територіях, динаміка цін на світових 
біржах сільгосппродукції є орієнтиром для формування цінової політики на 
місцях. На сьогодні найбільш конкурентоспроможними є зернові продукти і 
соняшник. У 2009 р., зокрема, значно зросла рентабельність цукрового буря-
ку. Зростання цін на основні сільськогосподарські продукти покликане збіль-
шувати доходи сільських мешканців за умови зменшення диспаритету цін та 
сприятливої цінової політики держави. 

Інституційний фактор передбачає наявність інституцій, які займають-
ся питаннями розвитку сільських територій: спеціалізуються на фінансуванні 
розвитку сільських територій, наданні консультаційних та інформаційних 
послуг підприємцям, які планують займатись підприємницькою діяльністю 
на сільських територіях, та сільським мешканцям тощо. Ефективна дія цього 
фактора залежить значною мірою від реалізації правового фактора. Оскільки 
розроблення низки законодавчих документів (які торкаються питань розвит-
ку сільських територій), знаходиться лише на початковій стадії, вплив інсти-
туційного фактора залишається гіпотетичним. 

Європейська ж практика розвитку сільських територій вже давно діс-
тала своє інституційне оформлення. З 1988 р. активно діє Європейська робо-
ча група з питань розвитку сільських територій та відновлення села (ARGE). 
Для фінансування програм розвитку сільських територій створено такі інсти-
туції, як Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF), Європейський 
соціальний фонд (ESF), Європейський сільськогосподарський фонд орієнта-
ції та гарантій (EAGGF), Фонд фінансових інструментів підтримки рибаль-
ства (FIFG) тощо. 

Дія фінансового фактора охоплює бюджетний, інвестиційний та кре-
дитний фактори. Бюджетний фактор передбачає закладення коштів у бюдже-
ти всіх рівнів на потреби розвитку сільських територій. Оскільки законодав-
чого визначення поняття сільських територій не існує, тому в бюджеті перед-
бачаються видатки, насамперед на такі складові сільських територій, як соці-
альна сфера та сільське господарство. Теперішнє фінансування соціальної 
сфери села перебуває на надзвичайно низькому рівні, здійснюється точково 
без будь-яких програмних засад. Видатки на розвиток сільського господар-
ства також не покривають існуючі потреби у фінансуванні. 

Світовий досвід регулювання розвитку сільського господарства зас-
відчує про високий рівень підтримки державою, яка проявляється не лише у 
послабленому оподаткуванні суб'єктів цієї діяльності, але й у дотаціях, суб-
сидуванні чи відшкодуванні витрат на страхування сільськогосподарської ді-
яльності. Зокрема, у країнах ЄС витрати товаровиробника, пов'язані з будів-
ництвом та модернізацією сільськогосподарських комплексів, компенсують-
ся до 70 % їх вартості за рахунок держави. 
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У розвинених країнах відсоток державних витрат на сільське госпо-
дарство в структурі ВВП змінюється від 0,1 % (Нова Зеландія) до 4,1 % (Фін-
ляндія). У деяких країнах частка державних витрат на підтримку національ-
ного сільськогосподарського виробництва дорівнює або перевищує частку 
сільського господарства у ВВП. 

Окрім цього, відсутність розробленої системи агрострахування робить 
ведення сільського господарства в Україні надзвичайно ризиковим і непри-
вабливим для інвесторів. Зокрема, у США Федеральна корпорація зі страху-
вання врожаю компенсує близько 60 % загальної суми страхових внесків. 

Інвестиційний фактор передбачає здійснення інвестицій на сільських 
територіях. На сьогодні такі інвестиції здійснюються переважно у сільське 
господарство. Величина здійснюваних інвестицій залежить від іміджу країни, 
стабільності її економічного та політичного розвитку тощо. 

Більше ніж за тридцятьма видами сільськогосподарської продукції 
Україна входить до першої десятки за об'ємом їх виробництва у світі. З огля-
ду на це, Україна на сьогодні відчуває на собі пильний інтерес інвесторів, за-
цікавлених у розвитку цього ринку. Серед основних інвесторів у агропромис-
ловий комплекс України – Кіпр, Великобританія, Нідерланди, Данія та Ні-
меччина (всі є країнами ЄС, їх вклад становить 74 % від загального обсягу ін-
вестицій). Проте через існуюче несприятливе ділове середовище, інвести-
ційний клімат і надто високі витрати на ведення господарської діяльності, об-
сяг інвестицій залишається недостатнім. До того ж у рейтингу Світового бан-
ку "Ведення бізнесу – 2009" Україна займає 145 місце серед 181 держави за 
"простотою ведення бізнесу" [9]. Обмеження прямих іноземних інвестицій і 
приватних інвестицій у сільське господарство негативно впливає на ефектив-
ність ведення сільського господарства. 

Окрім цього, потрібно заохочувати інвестування саме з внутрішніх ре-
зервів країни. Частка ж іноземних інвестицій у структурі інвестицій у сільсь-
ке господарство як розвинених, так і тих, що розвиваються, країн є незнач-
ною. Так, у 2001-2002 рр. частка іноземних інвестицій, залучених у сільське 
господарство розвинених країн, становила менше 0,1 % загального обсягу за-
лученого іноземного капіталу. Навіть у країнах Центральної і Східної Європи 
частка іноземних інвестицій у сільському господарстві становила 0,4 %. Між-
народний досвід свідчить, що серед розвинених країн ЄС лише в Нідерлан-
дах обсяг інвестицій у галузь є значним, і їх частка в загальному обсязі іно-
земного капіталу в окремі роки перевищує 1 %. У більшості розвинених кра-
їн протягом багатьох років на сільське господарство іноземних прямих інвес-
тицій припадає не більше 0,1-0,2 % їх загального обсягу [10]. 

Ті ж інвестори, які працюють на сільських територіях, повинні вклада-
ти кошти не лише у розвиток власного бізнесу, але й скеровувати певну час-
тину коштів на розвиток тієї території, на якій вони працюють. Ця умова по-
винна бути обов'язковим пунктом інвестиційного договору, в якому б чітко 
прописувалась величина вкладень та їх об'єкти. 

Існуюча законодавча нестабільність у країні, мораторій на купівлю-
продаж земель сільськогосподарського призначення не сприяють залученню 
достатньої кількості інвестиційних ресурсів у сільську місцевість. Виходом з 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 

2. Екологія довкілля 129

даної ситуації може стати, зокрема, створення виробничих кооперативів у се-
лах. Співвласниками і засновниками повинні бути переробники та громадські 
формування села. Таким чином, переробник буде інвестувати у створення та 
будівництво молоко-приймальних пунктів у селах, технічне обладнання, ла-
бораторії, підвищення кваліфікації сільських мешканців тощо. А громадські 
формування будуть зобов'язані здавати сировину лише певному переробнику 
і виробляти її відповідно до показників безпеки. 

З метою заохочення інвестицій, держава насамперед покликана забез-
печити стабільність законодавчого поля, надійний захист прав власності, зни-
ження корупції, підтримку банківського сектору, використання міжнародних 
правил інвестування тощо. 

Розвиток будь-якої системи, тим більше такої складної, як сільська те-
риторія, є неможливим без наявності доступних фінансових ресурсів. Розви-
неність фінансової системи країни є важливим фактором розвитку сільських 
територій. Дія кредитного фактора передбачає, насамперед, забезпечення 
доступності кредитів (за процедурою отримання і за ціною), що є чи не ос-
новною передумовою для покращення умов життя на сільських територіях та 
модернізації агропромислового комплексу. 

Головною проблемою виробників сільськогосподарської продукції є 
постійний дефіцит оборотних засобів для дотримання технології виробниц-
тва як у рослинництві, так і тваринництві. Навіть у роки найбільшого фінан-
сування цієї галузі дефіцит коштів сягав 50 % від потреб. На сьогодні кредит-
ні ресурси сільськогосподарським виробникам видають лише кілька установ, 
а вартість кредитів є надзвичайно висока. Зростання вартості мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, дизельного пального тощо призводить до 
численних порушень технологій (що безпосередньо впливає на врожайність), 
недотримання норм сівозміни і нормативів вирощування культур. Збільшен-
ня споживання міндобрив в Україні останніми роками відбувається здебіль-
шого за рахунок азотних добрив, що може погіршити якість землі. Викорис-
тання калійних та фосфатних добрив зведено до мінімуму, оскільки їх пот-
рібно імпортувати [11]. 

В Україні досі немає спеціалізованої установи, яка б спеціалізувалась 
на кредитуванні сільськогосподарського виробника. Сьогодні банки фінансу-
ють сільське господарство на загальних умовах, що, зважаючи на специфіку 
ведення цього бізнесу, є надто обтяжливим для позичальника. Важливою пе-
редумовою зростання добробуту сільських мешканців є також доступність 
споживчих кредитів, зокрема на будівництво власного житла. Неможливість 
ж залучення зовнішніх коштів призводить до подальшого падіння ефектив-
ності ведення сільського господарства та якості життя населення. 

Розвиток сільських територій відбувається також під впливом ціново-
го фактора, як визначального фактора формування доходів сільських меш-
канців. Існуючий диспаритет цін на сільськогосподарську і несільськогоспо-
дарську продукції впливає на низьку рентабельність ведення сільського гос-
подарства і, відповідно, низький рівень життя населення. Такий стан справ 
значною мірою пов'язаний із відсутністю прогнозованої цінової політики на 
сільськогосподарську продукцію. Держава покликана затверджувати міні-
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мальні гарантовані ціни на основні види сільськогосподарської продукції на 
основі нормативних витрат з урахуванням продуктивності землі та сільсько-
господарських тварин, а також норм дохідності на задіяні у виробництві ре-
сурси, зокрема землю. 

Важливий вплив ціновий фактор здійснює і на формування структури 
посівів, оскільки основним критерієм для формування структури посівної 
площі виробника залишається ціна на відповідну продукцію. Різке зростання 
цін на світових ринках на переважно технічні культури призводить до змен-
шення площ під зерновими, овочевими культурами тощо. Окрім цього, виро-
щування таких культур, як соняшник і ріпак, сильно виснажує ґрунт, що пот-
ребує посиленого внесення добрив для відновлення його якості, що здебіль-
шого не робиться. Зокрема, соняшник у сівозміні може повертатися на попе-
реднє місце не раніше, як через 8 років. Неефективне використання ґрунтів і 
недотримання вимог сівозмін призвели до зниження його врожайності: якщо 
раніше врожайність становила близько 30 ц з га, то вже у 2010 р. – лише 15 ц 
з га (у Закарпатській обл. вона становила в середньому 12,5 ц з га) [12]. Ін-
формація щодо площ посівів соняшника подається аграріями завідома неточ-
ною, оскільки для господарств існує норма посадки соняшнику – не більше 
15 % від загальної площі землі. Паралельно з соняшником активно збіль-
шується площа посівів ріпаку, яку заплановано довести до 10 % в структурі 
посівних площ. Держава покликана здійснювати суворий контроль за форму-
ванням структури посівів відповідно до вимог технології вирощування. 

У 2000 р. рівень середньомісячної заробітної плати у сільському гос-
подарстві становив 48,3 % її рівня в економіці загалом. І хоча останніми ро-
ками заробітна плата в даному секторі зростає швидшими темпами, ніж її ве-
личина в середньому по економіці країни, проте такої динаміки недостатньо, 
щоби зрівнятися з нею (у 2010 р. її рівень не перевищував 65 % від рівня се-
редньомісячної заробітної плати в економіці Україні). Така ситуація пояс-
нюється зміною структури витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції. Витрати на оплату праці знизилися у 3 рази (порівняно з 1990 р.), 
що і вплинуло на такий низький рівень оплати праці у сільському господар-
стві. Водночас відбулося зростання частки матеріальних витрат за рахунок 
зростання вартості насіння і посадкового матеріалу та мінеральних добрив у 
два рази, вартості нафтопродуктів у три рази, оплати послуг і робіт, викона-
них сторонніми організаціями – у два і більше разів, зате зменшилась частка 
витрат на амортизацію і корми, що негативно вплинуло на оновлення фондів 
галузі та занепад тваринництва. Зростання вартості продукції і послуг, які ви-
користовуються при виробництві сільськогосподарської продукції, компенсу-
валося заниженою оплатою праці в галузі. 

Висновки. Державна політика сприяння розвитку сільських територій 
повинна враховувати наведені вище фактори, комплексна дія яких дасть змо-
гу максимально повно реалізувати ресурсний потенціал території та забезпе-
чити висхідний розвиток сільських територій. Його характерними ознаками 
стали б соціальність їх розвитку, ефективне ведення сільського господарства, 
формування продовольчої безпеки країни, деаграризацію та збереження при-
родного середовища. 
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Притула К.М. Анализ внешних факторов развития сельских тер-
риторий 

Структурирована система факторов, осуществляющих преимущественное вли-
яние на развитие сельских территорий страны. Основное внимание уделено внеш-
ним факторам развития. Сделан анализ каждого из внешних факторов и определено 
его влияние на развитие сельских территорий. Даны предложения по совершенство-
ванию действия каждого из определенных в исследовании внешних факторов. 

Ключевые слова: сельские территории, факторы развития сельских территорий. 

Prytula Kh.M. Analysis of external factors development of rural areas. 
System of factors which exercise the predominant influence on the development of 

rural areas of the country are structured. The main attention is paid to external factors of 
development. The analysis of each of the external factors is done and their influence on ru-
ral development is defined. The proposals for improvement of each of the identified exter-
nal factors are done. 

Keywords: rural areas, rural development factors. 
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