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ВСТУП
Одним з основних аспектів аграрної політики України є побудова моделі
розвитку сільських територій, яка б відповідала стандартам розвиненої
європейської країни. Передумовою успішного впровадження реформ в Україні
є усвідомлення громадянами нашої держави європейського вектору розвитку як
складової національної ідеї, прийняття європейських цінностей як основи
свідомості, підґрунтя для формування господарських рішень. Сільський
розвиток є одним із пріоритетних напрямів економічної політики країн
Європейського Союзу (ЄС), рівень життя сільського населення у яких є одним
із найвищих у світі. Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку України та
укладену Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка дає змогу перейти від
партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції,
розробка стратегії сільського розвитку обов’язково має вибудовуватись з
урахуванням європейського досвіду, що підкреслює важливість та своєчасність
такого напряму наукових досліджень.
Європейський Союз несе відповідальність за стан розвитку територій та
рівень життя населення усіх своїх країн, надаючи всім рівний доступ до
консолідованої допомоги, в т.ч. щодо сільського розвитку. Сільські території
займають понад 90 % загальної площі країн ЄС, і на них мешкає 55 % всього
населення. Враховуючи це, в ЄС запроваджена спеціальна міждержавна
політика підтримки сільського розвитку, необхідність якої зумовлена нижчим
рівнем доходів мешканців сільських територій, нерівним доступом до сучасних
соціальних благ мешканців сіл та міст, більшими витратами на
життєзабезпечення, загостренням конкуренції в аграрному секторі тощо. З
іншого боку, життя у сільській місцевості дає й певні переваги – економічні,
соціальні, естетичні та ін.
Сучасний сільський розвиток зумовлений нагальною вимогою сучасності
позбутися негативних реалій, що накопичилися у аграрній сфері та на сільських
територіях. Для вибору стратегії соціально-економічного розвитку сільських
територій важливим є аналіз і оцінка існуючих проблем та ресурсів для їх
вирішення в конкретному регіоні. Регіональний підхід до забезпечення сталого
сільського розвитку є особливо актуальним через нерівномірність та
диспропорції у розвитку всієї сукупності соціально-економічних та екологічних
процесів, що є унікальними для кожної області та природно-економічної зони.
Волинська область розташована на крайньому північному заході України,
займає 3,3 % території України (20,1 тис. км2), де в 16 районах, містах та
селищах міського типу, станом на 1.01.2018 р. чисельність наявного населення
склала 1038,5 тис. осіб, з яких 495,8 тис. осіб (47,7 % від загальної кількості
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наявного населення області) – сільське. Основні соціально-економічні
показники Волинської області свідчать про аграрно-промислове спрямування
економіки досліджуваного регіону. Питома вага Волині у загальнодержавному
виробництві продукції сільського господарства у 2017 р. становила 2,8 %, у т.ч.
продукції рослинництва – 2,3 %; продукції тваринництва – 3,9 % [1].
Найгострішими проблемами сільської місцевості Волині є: стійке
скорочення чисельності сільського населення та його старіння; відсутність
мотивації до праці та низькі доходи сільських жителів; трудова зовнішня і
внутрішня міграція (особливо молоді); високий рівень безробіття; недостатній
рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, більша
частина якої виробляється господарствами населення, погіршення екологічної
ситуації на селі тощо. Вважаємо, що стратегія розвитку сільських територій
Волині повинна бути спрямована на гармонізацію економічного та соціального
розвитку й збереження довкілля на основі залучення громад до прийняття
стратегічних рішень на засадах вже сформованої в регіоні політичної та
культурної толерантності.
Вагомий внесок у вивчення теоретико-прикладних аспектів соціальноекономічного розвитку села зробили такі відомі вітчизняні вчені як:
О. Бородіна, О. Булавка, Л. Забуранна, В. Залізко, Т. Зінчук, Р. Косодій,
М. Малік,
О. Могильний,
О. Онищенко,
М. Орлатий,
І. Прокопа,
К. Прокопишак, М. Стегней, В. Терещенко, В. Юрчишин, К. Якуба та багато
інших. Науковий акцент на необхідності імплементації європейського досвіду
сільського розвитку в Україні має місце у працях В. Борщевського, Ю. Губені,
В. Зіновчука, С. Кваші, С. Киризюка, Н. Куцмус, О. Попової, Л. Михайлової,
М. Сахацького, О. Скидана та ін.
Варто зазначити, що науково-організаційні засади розробки стратегії
соціально-економічного розвитку сільських територій на регіональному рівні
досліджені ще недостатньо. Залишаються відкритими питання вивчення шляхів
забезпечення динамічного зростання і досягнення сталого сільського розвитку
Волинської області, зменшення природно-економічних асиметрій у
забезпеченні його зростання, оскільки сільські території області розташовані у
трьох природно-економічних зонах: Поліській, Лісостеповій та Перехідній. До
природно-економічної зони волинського Полісся відносять сільські території
Старовижівського, Любешівського, Любомльського, Шацького, Маневицького,
Камінь-Каширського та Ратнівського районів. До природно-економічної зони
Лісостепу області віднесені території Володимир-Волинського, Горохівського,
Іваничівського, Локачинського та Луцького районів. До Перехідної природноекономічної зони Волині віднесені Ківерцівський, Ковельський, Турійський та
Рожищенський райони.
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Складність, недостатня вивченість та невирішеність на теоретичному,
методологічному й прикладному рівнях окремих питань розробки стратегії
розвитку сільських територій на прикладі Волинської області зумовили
необхідність написання даної колективної монографії й підтверджують її
актуальність.
Метою роботи є – наукове обґрунтування та поглиблення теоретикометодологічних положень й розробка практичних рекомендації щодо
формування стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій Волині з
орієнтацією на євроінтеграційну перспективу України. Об’єктом дослідження
виступає процес формування та реалізації стратегії сільського розвитку в
умовах євроінтеграції (на прикладі Волинської області).
У першому розділі «Науково-теоретичні основи розробки стратегії
соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції»
розкрито науково-теоретичні основи розробки стратегій (сутність,
класифікацію, принципи та методичні підходи); обґрунтовано необхідність
організації стратегічного планування соціально-економічного розвитку
сільських територій в умовах євроінтеграції. Другий розділ «Європейський
досвід сільського розвитку: узагальнення, систематизація та врахування у
розвитку сільських територій України та Волинської області» присвячений
дослідженню досвіду сільського розвитку в країнах – членах ЄС, аналізу
існуючих стратегічних документів у галузі АПК та сільського розвитку, які
розроблені на Волині до 2020 р. У третьому розділі «Основні тенденції соціоеколого-економічного розвитку сільських територій Волинської області»
здійснено аналіз сучасного соціально-демографічного розвитку на сільських
територіях; проведено оцінку динаміки та виявлено основні проблеми
екологічного розвитку досліджуваної місцевості; визначено тенденції та
ідентифіковано організаційно-економічні проблем сільського розвитку Волині.
У четвертому розділі «Стратегічні орієнтири та перспективні напрями
соціально-економічного розвитку сільських територій Волині в умовах
євроінтеграційної перспективи» доведено необхідність використання
інструментів стратегічного управління (PRESTCOM- та SWOT- аналізу) для
визначення стратегії подальшого розвитку досліджуваного регіону; здійснено
структуризацію довгострокових й короткострокових цілей, розроблено низку
заходів задля забезпечення розвитку сільських територій Волині на основі
побудови «дерева цілей». Враховуючи те, що Волинська область є
прикордонною і межує із Польщею, її територія входить до транскордонного
об’єднання «Єврорегіон «Буг», особливо актуальним є вивчення та
імплементація позитивного досвіду європейських держав, щодо забезпечення
соціально-економічного розвитку сільських територій.
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РОЗДІЛ 1
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Для України є важливим світовий досвід стратегічного планування
соціально-економічного розвитку сільських територій, особливо країн із
високим рівнем соціальних стандартів життя та країн, що досягли сталих темпів
економічного зростання. Вивчення досвіду створення та реалізації такими
країнами стратегії сільського розвитку дозволяє вдосконалити вітчизняний
процес стратегічного планування і проводити стратегічне планування
відповідно до світових стандартів, зокрема, відповідно до сучасної практики
провідних європейських країн.
Термін «стратегія» при застосуванні процесу стратегічного планування в
окремій країні може бути застосований у двох значеннях:
детальний усебічний комплексний план, спрямований на втілення
місії (призначення, завдання) держави;
офіційний документ, який юридично закріплює результати
стратегічного планування на рівні держави.
Слово стратегія, походить від грецького «strategia» (stratos – військо,
ago – веду), мистецтво (наука) бути полководцем. Найважливіша складова
військового мистецтва, яка займається питаннями підготовки, планування і
ведення війни, військових кампаній та операцій, що вирішують результат війни
і саме в аналізі перебігу військових операцій, стратегія здобула найбільшого
поширення [2]. Використання поняття стратегії не є винятковою прерогативою
давніх греків. У Стародавньому Китаї у період між 480 і 221 р. до н. е. вже була
написана книга «Мистецтво стратегії», що доводить те, що вже у XIII ст.
поняття стратегії стало невід’ємним елементом світогляду людей. Автор даної
книги Сун Цу писав: «Той, хто одержав сотні перемог у сотнях конфліктів,
навряд чи має високу майстерність. Той, хто володіє високою майстерністю
використання стратегії, скоряє інших, не вступаючи з ними в конфлікт» [3].
Роком заснування бізнес-стратегії як галузі наукової та практичної
діяльності вважають 1911 р. – саме тоді у Гарварді почали викладати курс
бізнесової політики. Багато публікацій, що з’явилися у зарубіжній пресі до
1950 p., було написано керівниками фірм та компаній або їх радниками. У яких
під «стратегією» розуміли власну кар’єру та розкривали деякі принципи
досягнення свого успіху. Передумови для нових методологічних орієнтацій
поняття «стратегія» виникли в 50-і роки. Саме в цей період великі фірми,
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насамперед, американські, зіткнулися з серйозною потребою мати достатні
потужності для того, щоб протистояти експансії інших країн. Запропоновані
стратегічні рішення того періоду зводилися до необхідності здійснення
довгострокового прогнозування. Але з часом змінилися умови господарювання,
уповільнилися темпи зростання, загострилася конкуренція, посилилися
диверсифікаційні процеси. У період 60-х і на початку 70-х років як відповідь на
зміни у бізнес-середовищі з’явилися та почали активно розвиватися концепції і
методи стратегічного планування та управління. Саме на початку 60-х років
минулого сторіччя з’явилася відома праця А. Чандлера «Стратегія і структура»,
яка започаткувала появу низки наукових праць та розгортання теоретичних і
практичних досліджень, становлення даної галузі знань. Згідно з поглядами
А. Чандлера, стратегія – це «визначення основних довгострокових цілей та
завдань підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для
виконання поставлених цілей» [4]. З одного боку, таке тлумачення «стратегії»
спирається на традиційний підхід до її визначення як особливого методу
розподілу ресурсів між поточними і майбутніми видами діяльності. З другого
боку, у цьому визначенні основний акцент робиться саме на досягнення цілей.
Серед найбільш видатних праць, що стосуються поняття «стратегія»
необхідно відзначити книгу І. Ансоффа «Корпоративна стратегія», що багатьма
авторами оцінюється як перша наукова праця із стратегії [5]. Автор під
стратегією розумів набір правил для прийняття рішень, якими організація
керується у своїй діяльності. При цьому, виділяв чотири різні групи правил:
правила, що використовуються при оцінці результатів діяльності фірми;
правила, за якими укладаються відносини фірми з її зовнішнім оточенням;
правила, за якими встановлюються відносини та процедури в середині
організації; правила, за якими фірма здійснює свою щоденну діяльність [6].
У цей же час, Гарвардська бізнес-школа подала свою узагальнену
позицію, щодо стратегії в праці К. Ендрю «Концепція корпоративної стратегії»,
яку й сьогодні не може ігнорувати жоден працівник управління, який ставить
собі за мету розробку ефективної стратегії [7]. Саме в 60–70-і роки у даній
галузі науки і практики сформувалися дві школи: школа стратегії підприємства
та школа загальної політики. За своєю сутністю та вихідними теоретичними
позиціями ці дві течії можна було б назвати (і з часом це підтвердилося),
відповідно, школою стратегії за змістом і школою стратегії як процесу. На рівні
вихідного визначення можна вважати, що перша школа базувалася на тому, що
діяльність підприємства підпорядковується досягненню стратегічних цілей, а
друга школа керувалася тим, що принципові рішення приймаються і
виконуються у відповідності з певними правилами.
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З початку 80-х років наукова діяльність у галузі стратегічного
менеджменту почала швидко розвиватися, ідеї стратегії набували дедалі
більшого поширення та впровадження на підприємствах. Під впливом,
насамперед, визначальних праць М. Портера стратегія набула чіткої
концептуальності. Автор багато уваги приділив принциповим основам
формування теорії стратегії. На його думку, «враховуючи природу економічної
конкуренції, можна вивести чотири вихідні положення побудови теорії
стратегії: 1. Вибір підходу до побудови теоретичного підґрунтя; 2. Побудова
ланцюга причинності; 3. Визначення часового горизонту; 4. Доведення
правильності теорії через емпіричні докази» [8].
На даний період припадає і поява (або логічне продовження попередніх
теоретичних досліджень) нових принципових положень і акцентів у розробці
теорії стратегії. Йдеться, насамперед, про праці Г. Гамеля та К. Прахалади, в
яких автори «обґрунтовували необхідність переорієнтувати стратегічний аналіз,
розробку та виконання стратегії підприємства на формування та нарощування
базових
його
компетенцій,
тобто
перевага
віддавалася
внутрішньоорієнтованому підходу. За яким, відповідно до зростаючої динаміки
ринкових змін та розширення конкуренції, стратегія підприємства не може і не
повинна намагатися точно передбачити майбутні зміни на конкретних ринках»
[9, с. 112–121].
Думки сучасних західних дослідників щодо поняття «стратегії» в
загальному його визначенні сходяться, хоча при розшифровці окремих його
складових займають різні позиції. Так, американські вчені Г. Мінцберг,
Б. Альстренд, Дж. Лемпел, Дж. Б. Куїнн, С. Гошал вважають, що стратегія – це
«план, який інтегрує головні цілі організації, її політику та дії у певне
узгоджене ціле, яке повинне: містити чіткі завдання, досягнення яких є
вирішальним для загального результату справи; підтримувати ініціативу;
концентрувати головні зусилля в потрібний час у потрібному місці;
передбачати таку гнучкість дій, щоб використовувати мінімум ресурсів для
досягнення
максимального
результату;
здійснювати
скоординоване
керівництво; припускати коректний розклад дій; забезпечувати гарантовані
ресурси» [10, 11]. Зокрема, Г. Мінцберг визначає стратегію через комбінацію
5-ти «П»: 1. Стратегія – план дій; 2. Стратегія – прикриття, тобто дії, націлені
на те, щоб перехитрити своїх супротивників; З. Стратегія – порядок дій, тобто
план може бути нереалізованим, але порядок дій повинен бути забезпечений у
будь-якому випадку; 4. Стратегія – позиція в навколишньому середовищі, тобто
зв’язок зі своїм оточенням; 5. Стратегія – перспектива, тобто бачення того
стану, до якого треба прагнути [10]. Тобто, проблема стратегії трактується як
«уніфікований, вичерпний, цілісний план, який забезпечує виконання основних
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завдань підприємства». Будзан Б. наводить більш «м’яке» визначення,
підкреслюючи, що стратегія – це «набір правил, якими керуються в ухваленні
управлінських рішень, щоб забезпечити здійснення місій і досягнення цілей
організацій (підприємств)» [12, с. 71].
Також з позиції планування до визначення «стратегії» підходять такі
відомі науковці зі стратегічного управління, як А. Томпсон та А. Стрикленд:
«стратегія – це загальний, всебічний план досягнення цілей» [13]. Ототожнення
стратегії й плану бере свій початок з теорії ігор, де стратегія – це план дій у
конкретній ситуації, що залежить від вчинків опонента. Він поєднує планові
засади стратегії з поведінковими аспектами підприємства. Стратегія – це
специфічний управлінський план дій, спрямований на досягнення встановлених
цілей.
Щодо поглядів вітчизняних вчених-економістів на сутність стратегії, то
вони, як правило, під стратегією розуміють певну програму дій, що в
подальшому призводить до досягнення запланованого результату. Так, за
Т. А. Примаком: «стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка
визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та
розподіл ресурсів для їх досягнення. Стратегія формує цілі та основні шляхи їх
досягнення таким чином, що підприємство має загальний (такий, що об’єднує
всі підрозділи) напрямок роботи» [14]. За 3. Є. Шершньовою: «стратегія – це
комплекс програм, реалізуючи який компанія розраховує на значне поліпшення
своїх позицій на ринках» [15]. На практиці, у більшості випадків, розробку
стратегій необхідно починати з нуля.
Проблема інтеграції стратегічних намірів та практичних можливостей
суб’єкта також розглядається фахівцями, які працюють і у сфері маркетингу (це
пояснюється постановкою перед ними конкретних завдань щодо визначення
доступних шляхів забезпечення конкурентоспроможності підприємства). Так,
«класик» маркетингу Ф. Котлер розглядає стратегічне планування як
«управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між
метою і потенційними можливостями» [16]. Український дослідник О. Шубін
пропонує визначати стратегію як «напрямок діяльності підприємства,
заснований на сполученні ресурсів і компетенції організації, що має на меті
одержання конкурентних переваг на ринку» [17]. Із свого боку, О. Гончаренко
та Є. Лисицин трактують стратегію як категорію, «що встановлює
співвідношення між цілями політики і засобами їхнього досягнення» [18, с. 26].
Варто зазначити, що не вийшли за межі управлінських трактувань щодо
поняття «стратегія» і фахівці Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України та експерти Програми розвитку ООН, які у 2003 р. здійснили
спільний дослідницький проект «Стратегічні документи соціально10

економічного розвитку». Хоча у підсумковій аналітичній записці було надано
одразу три визначення стратегії: 1) «довгострокова узагальнена сукупність
взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні напрями розвитку
економіки, галузі, регіону тощо»; 2) «система концептуальних цілей та
інструментів для їх досягнення... те, що поєднує тактичні короткострокові дії у
систему, яка забезпечує високий результат... у цілому за стратегічний період»;
3) «довгостроковий узагальнений план управління обраною сферою або
системою» [19, с. 5].
Наведені управлінські визначення «стратегії» описують поведінкові
мотиви вибору стратегічних завдань і пріоритетів. Вони є продуктивними та
важливими для усвідомлення закономірностей стратегічної поведінки різних
суб’єктів: держави, регіонів, підприємств і т.д. Тому виникають дві однаково
загрозливі для перспектив суспільного розвитку крайності: з одного боку,
постають стратегічні цілі, відірвані від реальних можливостей їх виконання; з
іншого – поширюється поточне нерозуміння та не сприйняття тих чи інших
заходів економічної політики, орієнтованих на довгостроковий результат.
Стратегією не можуть бути визнані будь-які управлінські рішення, навіть
формально орієнтовані на довгострокову перспективу. Адже якщо стратегічні
цілі, не узгоджені з можливостями суб’єкту, не забезпечують його розвиток у
довгостроковій перспективі, то ця так звана «стратегія» виявляється
позбавленою сенсу, бо, зрештою, заперечує існування власного суб’єкта.
Узагальнення наведених визначень дає підстави для формулювання
специфічного визначення поняття «економічна стратегія» з точки зору
економічної науки. Економічна стратегія – це цілісна система дій суб’єкта,
спрямованих на реалізацію мети, завдань та пріоритетів його економічного
відтворення з урахуванням комплексу впливів ендогенних та екзогенних
чинників, розрахована на тривалий період [20, с. 19–27].
Підсумовуючи
результати
проведеного
дослідження
можна
стверджувати, що наразі немає загальноприйнятого та узгодженого визначення
поняття «стратегія». Ця категорія є досить складною і постійно
вдосконалюється. У сучасній економічній літературі існує два принципових
підходи до даного визначення. Одні автори розглядають його як процес
формування системи довгострокових цілей і вибору шляхів їхнього досягнення,
інші – тільки як «набір правил для прийняття рішень, якими організація
керується у своїй діяльності або як засіб для досягнення мети». Нам же
представляється більш логічним перше трактування поняття «стратегії», що
включає в себе як процес формування довгострокових цілей, так і процес
розробки шляхів їхньої реалізації.
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Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає
пріоритетні для підприємства (сукупності підприємств, галузі, регіону,
території, країни) проблеми, місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього
досягнення. Вона формулює цілі та способи їхнього досягнення так, щоб
вказати певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є
довгостроковим документом, результатом стратегічного планування.
Стратегічне планування доцільно розглядати як динамічну сукупність
взаємопов’язаних процесів, які логічно витікають один з одного і забезпечують
стійкий зворотний зв’язок (рис. 1.1.).
Визначення
стратегічних цілей
і завдань
Контроль і оцінка
результатів

Аналіз і оцінка зовнішнього
і внутрішнього середовища

Реалізація
стратегічного
плану

Визначення
стратегічних
альтернатив

Підготовка кінцевого
стратегічного плану

Вибір
стратегії

Рис. 1.1. Процес стратегічного планування
Джерело: адаптовано [21, с.25].

Слід зазначити, що процес формування стратегії повинен відбуватись як
взаємодія стратегічного мислення, формальної системи планування і поточних
ситуаційних рішень (рис. 1.2).
Стратегічне планування – це
складова, що передбачає
розробку і впровадження схем і
процедур прийняття рішень
Стратегічне мислення –
це складова, що базується
на перспективному
баченні реального
досягнення поставлених
цілей та місії

СТРАТЕГІЯ

Стратегічні управлінські
рішення – це складова, що
передбачає адаптацію
існуючої стратегії до
постійно змінних умов

Рис. 1.2. Схема формування стратегії
Джерело: адаптовано [22, с. 145].
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Необхідно зазначити, що переважна більшість вітчизняних і зарубіжних
авторів аналізують стратегію на мікрорівні, тобто на рівні підприємства (фірми,
компанії), і тільки в останні роки почали досліджуватися різні типи стратегій,
зокрема на рівні держави (регіону, галузей, областей, районів). Для досягнення
мети поставленого наукового завдання нами було досліджено та класифіковано
основні стратегічні документи соціально-економічного розвитку, які
розробляються в Україні (табл. 1.1.)
Таблиця 1.1. – Стратегічні і прогнозно-програмні документи
соціально-економічного розвитку України

Рівень

Стратегії
національного
розвитку
(макрорівень)

Вид документу
Державні стратегії економічного і
соціального розвитку країни
Стратегії (програми, плани) розвитку країни
Стратегії розвитку

Програми діяльності Кабінету Міністрів
України (КМУ)
Прогнози економічного і соціального
Стратегії
розвитку на середньострокову перспективу
(програми, плани)
Стратегії (програми) розвитку у сферах, що
розвитку на
потребують окремої уваги з боку держави
довго- та
Державні цільові програми.
середньострокову
Галузеві стратегії/програми розвитку
перспективу
Стратегії регіонального розвитку та
(макро- та
стратегії
економічного та соціального
мезорівень)
розвитку, розроблені на субнаціональному
та локальному рівні (стратегії розвитку
областей, міст, районів)

Розробники
Наукові інституції,
політичні партії, або
окремі політики
Громадські організації та
незалежні експерти

КМУ

Профільні міністерства
Місцеві органи
виконавчої влади

Слід зазначити, що стратегії регіонального розвитку спрямовані на
визначення цілей регіональної політики, завдань та інструментів для
розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу
конкретної території, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та
доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення
соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.
Регіональна стратегія визначає основні завдання місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на виконання зазначених
завдань.
У 2015 р. рішенням Волинської обласної ради затверджена «Стратегія
розвитку Волинської області до 2020 року» [23]. Стратегія розроблена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року
№ 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року».
13

Стратегічною метою регіонального розвитку області на період до
2020 р. є створення умов для збалансованого, спрямованого на підвищення
якості
життя
та
добробуту
населення,
розвитку,
зростання
конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційноінвестиційної моделі сталого розвитку, упровадження сучасних технологій,
комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл
області та розвитку громадянського суспільства.
Стратегічне бачення. Волинь – регіон для комфортного проживання
людей: край, де створено умови для розвитку економіки, заснованої на знаннях
та інноваціях, ефективного використання ресурсів, розвитку екологічної та
конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості економічно
активного населення; край, де дивовижна краса природи гармонійно
поєднується із самобутньою духовною та культурною спадщиною.
Місія. Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та
національних парків. З урахуванням стратегічної мети, бачення та місії
Стратегії сформовані стратегічні цілі та завдання на період до 2020 року, а
також очікувані результати від їх досягнення. Стратегія містить пріоритети
розвитку державної регіональної політики, ураховує стратегічну мету реалізації
державної регіональної політики та стратегічне бачення розвитку країни, а
також пріоритетні напрями розвитку області. Вона передбачає формування
плану заходів щодо реалізації державної стратегії, питання моніторингу та
оцінки її результативності. Вище вказаною стратегією визначені наступні цілі
розвитку області:
1.
Розвиток людського потенціалу;
2.
Волинь – туристична;
3.
Нова промисловість;
4.
Місцева енергетика;
5.
Волинське село.
Позитивним моментом є те, що окремим пріоритетним напрямом вище
вказаної стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 р. є сільський
розвиток. В табл. 1.2. наведено стратегічні та операційні цілі, завдання та
заходи щодо напряму «Волинське село».
Важливим фактором, визначеним у Державній стратегії, є необхідність
розгляду питання ефективності здійснення заходів спільно з питанням
проведення реформи адміністративно-територіального устрою, фіскальної
децентралізації, розвитку і стимулювання конкурентних засад економіки,
посилення ролі місцевого самоврядування тощо.
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Таблиця 1.2. – Стратегічні напрями, операційні цілі та заходи щодо
розвитку сільського господарства та сільських територій Волині
на період до 2020 р.
Напрям 5

Операційні цілі

ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО

5.1. Розвиток
сільських територій

5.2. Підвищення рівня
інноваційної та
інвестиційної
спроможності сільських
територій

Завдання та заходи
5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської
місцевості як сфери життя, діяльності та побуту
селян
5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського
виробництва, розвиток альтернативних видів
економічної діяльності у сільській місцевості для
отримання додаткових джерел доходу, створення
нових робочих місць.
5.1.3. Формування позитивного іміджу регіонів у
сфері туризму, в тому числі зеленого, аграрного,
екотуризму. Пропаганда народних промислів.
5.2.1. Запровадження новітніх технологій та
інновацій у розвиток агробізнесу
5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв
основним аспектам ведення аграрного бізнесу

5.3.1. Збільшення прибутковості
сільськогосподарського сектора, отримання
продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та
5.3. Розвиток
виготовлення якісних органічних продуктів
підприємницького
середовища та конкуренції харчування, налагодження їх зберігання та збуту
на регіональних товарних 5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання
ринках
дрібних виробників сільськогосподарської продукції
у профільні групи виробників, сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи.
5.4.1. Еколого-невиснажливе використання
природних угідь та раціональне використання
природно-ресурсного потенціалу
5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів. Залуження
5.4. Раціональне
використання природно- малопродуктивних земель.
ресурсного потенціалу
5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської
меліоративної мережі з метою недопущення
підтоплення сільськогосподарських угідь та
населених пунктів.
Джерело: складено на основі [23]

Сільські території області розміщені в трьох природно-економічних
зонах: Полісся, Лісостепу та Перехідній, кожна з яких має свої особливості, які
й визначають рівень соціально-економічного розвитку. Тому актуальним
вбачається внесення змін і доповнень до вище вказаної стратегії, які б
враховували проблеми розвитку сільських територій кожної зони.
Загальними рисами стратегічного планування (виходячи з вивчення
міжнародного досвіду стратегічних документів) можна визначити такі:
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1. Організація стратегічного планування;
2. Методологія розроблення;
3. Зміст стратегії.
Організація стратегічного планування. Існує два підходи: стратегія
розробляється урядом, фахівцями його міністерств і відомств; для розроблення
стратегії створюються спеціальні робочі групи з науковців та практиків у різних
пропорціях. Проблемним питанням є залучення і плідне співробітництво в процесі
розроблення стратегії теоретиків (науковців) і практиків (урядовців). У них різне
стратегічне бачення і психологія. Кожною країною використовуються різні варіанти
ролі науковців і радників в розробці стратегічних документів державної політики.
Методологія розроблення для багатьох європейських країн є типовою і
включає таку послідовність дій: аналіз поточного стану системи; визначення
стратегічної мети; визначення методів, якими буде досягнута мета; визначення
критеріїв досягнення мети.
Зміст стратегії. Цей аспект представляється достатньо типово: мета, завдання, умови, інструменти досягнення цілей та завдань, дії, критерії досягнення.
Форма опису і викладення стратегії також буває різною в різних
документах:
 динамічною і поступовою;
 концептуальною і деталізованою;
 «відвертою» і прихованою;
 об’ємною (багатослівною) і стислою;
 із багатьма кількісними показниками і на рівні якісних пояснень.
Стратегічне планування є циклічним процесом, що складається з багатьох
етапів, які мають відповідати етапам бюджетного процесу, у тому числі
середньострокового планування. Згідно з програмно-цільовим підходом до
складання бюджету стратегічне планування є першим з чотирьох етапів
ефективної системи управління бюджетом. А програмно-цільовий метод
застосовується на етапі реалізації стратегій, коли основна мета діяльності і
стратегічні цілі вже визначені. Розглянемо основні етапи стратегічного
планування (табл. 1.3.).
Усі компоненти, які містить стратегічний план, умовно можна
розподілити на «основні», які мають обов'язкові відображатись в плані, та
«додаткові», які включаються в план при необхідності, для більш повного
висвітлення ситуації. Основні компоненти стратегічного плану:
 Головна мета стратегії.
 Основні цілі, що визначають собою програми діяльності.
 Завдання.
 Показники виконання програм і завдань.
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Головна мета стратегії – основна ціль, завдання або причина розвитку,
що відрізняє об’єкт стратегії від інших і описує сферу діяльності. На виконання
головної мети діяльності встановлюються та формулюються стратегічні цілі
установи.
Стратегічні цілі – кінцеві соціально-значущі результати, які організація
намагається досягнути в довгостроковому періоді, і, які відповідають головній
меті діяльності установи. Основні цілі мають бути конкретними, вимірними,
досяжними, реалістичними, орієнтованими в часі.
Стратегічні цілі, своєю чергою, є основою для формування бюджетних
програм. Бюджетна програма – систематизований перелік заходів, спрямованих
на досягнення єдиної мети та завдань, виконання.
Таблиця 1.3. – Етапи процесу стратегічного планування соціальноекономічного розвитку сільських територій регіону
Назва етапу

Перший етап

Другий етап
Третій етап
Четвертий

П’ятий етап

Зміст і завдання
Визначають: головну мету розвитку; стратегічні цілі та завдання; плани дій
для виконання завдань та досягнення цілей в кожному плановому році;
показники, за допомогою яких можна виміряти суспільно значущі результати
реалізації програм. Ці плани дій разом із показниками результативності
забезпечують стійкий зв'язок між оперативними та довгостроковими
витратами бюджету, між цілями та ресурсами.
На другому етапі циклу відбувається узгодження ресурсного забезпечення
досягнення стратегічних цілей в середньостроковій перспективі.
Даний етап циклу включає формування бюджету за програмно-цільовим
методом, в якому встановлюються зв’язки між середньостроковими цілями
та бюджетними ресурсами. Ці зв'язки віддзеркалюються в схвалених
бюджетних програмах.
На цьому етапі виконання відбувається реалізація запланованих заходів та
досягнення намічених цілей.
Процес оцінки та моніторингу показників виконання програм вимірюється
співвідношенням результатів та витрат на їх досягнення, з’ясовуються
причини відхилень. Виявляються тенденції розвитку та, з урахуванням
досягнутого, будуються напрями розвитку на майбутнє, таким чином знов
повертаючись до процесу стратегічного планування.

Завдання – оперативні цілі, сформульовані у вигляді конкретних заходів,
яких необхідно досягти в результаті виконання плану (програм) та які можна
оцінити за допомогою чітких критеріїв (показників виконання).
Показники виконання – кількісні та якісні показники, які характеризують
результати виконання бюджетної програми та дають можливість здійснити оцінку
використання коштів на її виконання.
Додаткові компоненти стратегічного плану розвитку сільських територій
регіону: структура економіки регіону; основні сільськогосподарські
товаровиробники і споживачі аграрної продукції; визначення зовнішніх
факторів, на які не може вплинути АПК, та які є суттєвою загрозою в
досягненні її цілей та завдань; законодавче обґрунтування встановлених цілей.
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Важливим і бажаним є розрахунок потреби у фінансових ресурсах,
необхідних для впровадження програм. Наявність інформації про необхідний
обсяг коштів для досягнення стратегічних цілей дозволяє здійснювати
обґрунтований розподіл ресурсів за бюджетними програмами на
середньостроковий період (3–5 років). А без фінансового обґрунтування
стратегічний план перетворюється на декларацію про наміри, втрачає свою
реалістичність, перестає бути інструментом ефективного управління.
Реалізація однієї комплексної стратегічної цілі може забезпечуватись як
однією, так і кількома програмами, і при цьому назва бюджетної програми
може лише в певній мірі відображати формулювання стратегічної цілі.
Розроблений стратегічний документ дозволяє встановити взаємозв’язки між
кінцевими цілями та засобами їх досягнення і надає розпорядникам коштів такі
можливості:
 ефективно управляти процесом реалізації програми, вирішуючи
завдання відповідно до своєї компетенції;
 кожний виконавець, відповідальний за своє завдання, отримує
можливість діяти згідно зі встановленими термінами виконання завдань;
 виникає цільова орієнтація виконавців: виконавець відповідальний не
за виконання певних функцій, а за результат (кінцевий чи проміжний), і саме це
дозволяє забезпечити максимальний ефект;
 провести розподіл ресурсів між окремими цілями з урахуванням їх
значущості, економічної ефективності засобів реалізації цілей та завдань.
Програмно-цільовий метод пов’язує рішення про здійснення видатків з
очікуваною віддачею від цих видатків, їхньою результативністю і ефективністю
та передбачає здійснення середньострокового фінансового планування, яке,
своєю чергою, базується на стратегічному плануванні розпорядників
бюджетних коштів. Стратегічний план, який не містить фінансового
обґрунтування, складно виконати результативно. Своєю чергою, розподіл
ресурсів, який не враховує перспективи, не може бути ефективним.
Існуюча соціально-економічна ситуація на сільських територіях в Україні
вимагає нових підходів до проведення реформ. Тому у 2015 р. Міністерство
аграрної політики та продовольства України розробило «Єдину комплексну
стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015–2020 рр.», яка спрямована на вирішення реальних потреб галузі через
всеохоплюючий процес консультацій із зацікавленими сторонами, зокрема
представниками громадянського суспільства, бізнесу, а також міжнародними
донорами. Стратегія окреслює першочергові та довгострокові заходи та
очікувані результати, а також включає деталізований план дій до виконання
[24].
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Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та
сільських територій на 2015–2020 рр. націлена відповісти на цей виклик і
комплексно провести низку реформ, на які вже довго чекають виробники
сільськогосподарської продукції, аграрний бізнес і безпосередньо сільське
населення. Стратегія визначає план розвитку аграрного сектору України та
сільських територій на період 2015–2020 рр. Вона побудована на чинних
стратегічних документах, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
і Коаліційній Угоді 2014 р., визначає довгострокову концепцію розвитку
сільського господарства і сільських територій, надає базу для стабільної,
передбачуваної і прозорої правової системи, спрямованої на покращення
ділового клімату, протидію корупції і стимулювання інвестицій для
модернізації сільськогосподарського сектору. Вона також надає підґрунтя для
проведення інституціональної реформи, необхідної для ефективного контролю і
реалізації. Стратегія пропонує збалансований підхід до посилення
конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору і збільшення
експорту, намагаючись водночас забезпечити рівномірний розподіл наявних
переваг, зокрема, за рахунок сприяння розвитку сільських територій і
покращення якості життя у найбідніших регіонах, та збереження природних
ресурсів і довкілля.
Загальною метою стратегії є підвищення конкурентоздатності сільського
господарства і сприяння розвитку сільських територій на сталій основі
відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів. Стратегія та план дій
окреслюють, яким чином реформи будуть розроблені та впроваджені в розрізі
десяти головних стратегічних пріоритетів:
 Діловий клімат і протидія корупції, створення стабільної правової
системи, що відповідає міжнародним і європейським стандартам, зокрема
шляхом виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 Земельна реформа;
 Інституціональна
реформа Міністерства аграрної політики та
продовольства і пов’язаних державних агенцій та державних підприємств;
 Продовольча безпека;
 Оподаткування;
 Розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої вартості;
 Сільський розвиток – відродження українського села;
 Доступ до міжнародних ринків, управління імпортом, просування
експорту та внутрішній ринок;
 Аграрна наука, освіта, інновації та дорадчі послуги;
 Захист довкілля та управління природними ресурсами, зокрема лісовим
та рибним господарством.
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Позитивним є те, що ідеологічним підґрунтям зазначеного документа
стала концепція сталого розвитку, що ґрунтується на трьох основних
імперативах: екологічному – визначає умови й межі відновлення екологічних
систем унаслідок їх експлуатації; економічному – передбачає формування
економічної системи, гармонізованої з екологічним чинником розвитку;
соціальному – утверджує право людини на високий життєвий рівень в умовах
екологічної безпеки.
Виходячи з цього, кінцевою метою реалізації стратегії задекларовано
створення в Україні до 2020 р. сталої багатофункціональної сільської
економіки, яка поряд із виробництвом сировини і харчових продуктів
задовольнятиме інші потреби населення та забезпечуватиме надання широкого
спектра суспільних послуг, формування якісного життєвого середовища,
підвищення рівня зайнятості, зміцнення сільських громад, збереження довкілля
і традиційних сільських ландшафтів.
Стратегію доповнює реалістичний план дій, який містить чітко визначені
пріоритети і реальні заходи. Успішне виконання цього плану дій матиме
істотний вплив не тільки на сільські території, але також на економіку України
в цілому.
У 2016 р. науковцями Національної академії аграрних наук (наказ
Президента НААН академіка Я.М. Гадзала № 17 від 4 лютого 2016 р.) було
розроблено
інший
документ
–
Проект
Стратегії
розвитку
сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року [73].
Метою вище вказаної Стратегії є розвиток сільського господарства як
високоефективної конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому
ринках галузі економіки, що забезпечує продовольчу безпеку держави,
виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції в обсягах,
достатніх для задоволення потреб населення і переробних галузей, та надійну
економічну основу соціально-економічного розвитку українського села.
Вважаємо, що стратегія соціально-економічного розвитку сільських
територій Волинської області повинна враховувати як основні положення вище
вказаної Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та
сільських територій України на 2015–2020 рр., інших нормативних та
рекомендаційних розробок, так й регіональні особливості та організаційноекономічні умови Волинської області, як об’єкта дослідження.
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РОЗДІЛ 2
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ:
УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ВРАХУВАННЯ У
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Прагнення України до інтеграції у європейське співтовариство потребує
розробки заходів і механізмів сталого розвитку українського села. Для нашої
країни важливим є вивчення зарубіжних навичок формування сталого розвитку
сільських територій, аналіз їх закономірностей і тенденцій розвитку. Особливо
корисним для вітчизняної економіки, в контексті європейської інтеграції,
повинен стати досвід країн Європейського Союзу (ЄС).
Європейський Союз приділяє велику увагу розвитку сільських
територій. Адже у 27 країнах ЄС частка сільських жителів становить 27,1 %
(згідно за класифікацією за щільністю населення), причому на переважно
сільських територіях (за класифікацією на регіональному рівні) проживає 20,1%
загальної чисельності населення, а частка зайнятих у сільському господарстві
коливається в межах 3–4 % працюючих [25].
Політика розвитку сільських територій у європейських країнах
здійснюється в рамках Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Протягом своєї
еволюції САП ЄС поступово відходила від принципів, що базуються на
територіальному поділі, пере орієнтуючись на підходи, пов’язані з
територіальною координацією та компромісними рішеннями. Зокрема,
комплексні заходи спеціальної політики по сільському розвитку в ЄС
застосовуються з 1972 р. Метою розвитку сільських територій в ЄС є
підвищення рівня конкурентоспроможності сільських територій, створення для
сільських мешканців високих стандартів життя, охорона навколишнього
природного середовища. Основні цілі аграрної політики ЄС були визначені в
ст. 39 Римського договору [26, с. 189]:
 збільшення
сільськогосподарського
виробництва
на
основі
запровадження досягнень науково-технічного прогресу;
 забезпечення раціонального розвитку сільського господарства й
оптимального використання виробничих ресурсів, особливо трудових;
 забезпечення високого рівня життя населення, особливо зайнятого в
сільському господарстві, за рахунок підвищення його доходів;
 стабілізація ринків; забезпечення стійкого продовольчого постачання
населення за прийнятними цінами.
Нині для ЄС характерна ситуація, коли багатофункціональність
сільського господарства приводить до багатофункціональності села [27]. Саме в
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статті 33.2 Угоди про створення Європейського Співтовариства зазначено, що
при розробці спільної аграрної політики (САП ЄС) необхідно брати до уваги
особливу природу сільськогосподарської діяльності, яка визначається її
багатофункціональністю.
Метою регулювання сільського розвитку в ЄС є забезпечення
збалансованості механізмів державного регулювання і ринкових важелів, що
сприятиме створенню необхідних передумов для підвищення якості життя
населення, ефективної зайнятості та покращення демографічної ситуації на
основі стабільного та ефективного матеріального виробництва та розвитку
сфери послуг. Європейський Союз несе відповідальність за стан розвитку
територій та рівень життя населення усіх своїх країн, надаючи всім рівний
доступ до консолідованої допомоги, в т.ч. щодо сільського розвитку. В ЄС
запроваджена спеціальна міждержавна політика підтримки сільського розвитку,
необхідність якої зумовлена нижчим рівнем доходів мешканців сільських
територій, нерівним доступом до сучасних соціальних благ мешканцям сіл та
міст, більшими витратами на життєзабезпечення, загостренням конкуренції в
аграрному секторі тощо. З іншого боку, життя у сільській місцевості дає й певні
переваги – економічні, соціальні, естетичні та ін.
Відповідно до визначення Європейської комісії, політика сільського
розвитку повинна супроводжувати та доповнювати політику підтримки ринку
та доходів у межах САП ЄС та сприяти досягненню її завдань. Крім того,
політика сільського розвитку повинна враховувати економічні та соціальні
завдання політики згуртування, об’єднуючи їх головні пріоритети на теренах
сільських
територій
з метою
забезпечення
високого рівня
їх
конкурентоспроможності як середовища життєдіяльності та підтримки сталого
розвитку [30]. Основні етапи розвитку САП ЄС за період з 1962 р. по
теперішній час наведені в додатку А. САП ЄС поєднує в собі елементи
регуляторно-ринкової, цінової, зовнішньоекономічної й структурної політики.
Оскільки в агарній економіці галузевий і територіальний фактори інтегровані в
єдине ціле, поступово цілі САП ЄС змістились з вирішення проблем сільського
господарства до завдань розвитку сільських територій.
Політика підтримки сільського розвитку (Rural Development Policy) в
країнах ЄС суттєво активізувалася з 2007 р. Вона здійснювалась таким чином,
щоб кожна країна-учасник могла розраховувати на підтримку своїх власних
заходів на національному, регіональному та місцевому рівні. На рівні всього
Союзу існує низка стратегічних правил керівництва, направлених на
забезпечення гнучкості, стратегічної спрямованості, цільового призначення та
інтегрованості політики сільського розвитку. Крім цього, політика сільського
розвитку в ЄС має чотири стратегічні спрямування (т. з. exes – «вісі»
сільського розвитку»), до яких належать – табл. 2.1.
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Таблиця 2.1. – Стратегічне спрямування сільського розвитку в країнах ЄС
Стратегічні
напрями

ВІСЬ 1 –
покращення
конкурентоспроможності
сільського та
лісового
господарства

ВІСЬ 2 –
поліпшення
довкілля та
сільської
місцевості

ВІСЬ 3 – якість
життя та
диверсифікації
сільської
економіки
ВІСЬ 4 – методи
імплементації
стратегії
сільського
розвитку

Заходи та їх характеристика
11 Просування та покращення людського потенціалу (111 Фахове
навчання та інформаційна робота, 112 Робота з молодими фермерами,
113 Ранній вихід на пенсію, 114 Використання дорадчих послуг, 115
Підбір менеджерів, осіб для тимчасового заміщення та консультантів)
12 Реструктуризація і розвиток фізичного потенціалу та
просування інновацій (121 Модернізація господарств, 122 Підвищення
економічної вартості лісу, 123 Отримання доданої вартості продукції
сільського, лісового господарства, 124 Кооперація для розвитку нових
товарів, процесів і технологій у сільському, лісовому господарстві і
харчовій промисловості, 125 Розвиток відповідної інфраструктури, 126
Відродження виробничого потенціалу)
13 Якість сільськогосподарського виробництва і продукції (131
Законодавче запровадження стандартів ЄС, 132 Участь фермерів у
мережах якісного продовольства, 133 Інформаційна та впровадницька
діяльність)
14 Перехідні заходи – тільки для членів ЄС, які приєдналися після
2004 р. (141 Напівнатуральне господарство, 142 Групи виробників, 143
Поширення агроконсалтингу та дорадництва)
21 Зрівноважене використання с.-г. земель (211 Виплати фермерам у
гірських районах за природні перешкоди, 212 Виплати фермерам у
позагірських районах за перешкоди, 213 Виплати за збереження
різноманіття, 214 Агроекологічні виплати, 215 Виплати за утримання
тварин, 216 Невиробничі інвестиції)
22 Зрівноважене використання земель під лісом (221 Перше
заліснення земель с.-г. призначення, 222 Перше створення агролісових
систем на землях с.-г. призначення, 223 Перше заліснення земель не
с.-г. призначення, 224 Виплата за програмою збереження
біорізноманіття, 225 Виплати за збереження лісового природного
середовища, 226 Відновлення лісового потенціалу та запровадження
превентивних заходів, 227 Невиробничі інвестиції)
31 Диверсифікація сільської економіки (311 Диверсифікація,
пов’язана з несільськогосподарською діяльністю, 312 Підтримка
відкриття та розвитку бізнесу, 313 Залучення до туризму)
32 Покращання якості життя у сільській місцевості (321 Базові
послуги для бізнесу та сільських поселень, 322 Відновлення та
розвиток сільських поселень, 323 Збереження та піднесення сільських
традицій, 331 Навчання та інформація, 341 Заходи щодо набуття
навичок та активізації діяльності, пов’язаних з підготовкою та
імплементацією місцевих стратегій розвитку)
Стратегії
розвитку
(411
Конкурентоспроможність,
412
Довкілля/управління
земельними
ресурсами,
413
Якість
життя/диверсифікація, 421 Імплементація кооперативних проектів, 431
Місцеві групи дії: їх витрати, набуття навичок, активізація діяльності)

Джерело: адаптовано з матеріалів Європейської комісії.
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З огляду на охарактеризовану логіку політики сільського розвитку, в
Європейському Союзі були визначені та законодавчо закріплені у Рішенні
Уряду про Суспільні стратегічні напрями сільського розвитку ключові її цілі
[31], трактування яких відображено на рис. 2.1.
Пріоритетність економічного розвитку сільських територій у країнах ЄС
відображає той факт, що щорічно з бюджету виділяється більше 30 млрд євро
на структурні економічні перетворення для недостатньо розвинених регіонів,
більшість з яких – це сільські території, що можна порівняти з витратами на
аграрний сектор [32, с. 131]. Комісією ЄС визначені такі пріоритетні напрями
спрямування допомоги сільським територіям: первинні сектори економіки –
сільське, лісове та рибне господарств; малий та середній бізнес; туризм,
охорона навколишнього природного середовища; освіта. Підтримкою охоплено
56 регіонів Європейського Союзу, що становить близько 5 % від їх загальної
кількості [33, с. 106].

Ціль 1

підвищення
конкурентоспроможності аграрного
та лісового секторів

Ціль 2

поліпшення стану навколишнього
середовища і
сільських територій

Ціль 3

забезпечення якості життя у сільській
місцевості та диверсифікація
сільської економіки

Ціль 4

ініціатива
LEADER

ПОЛІТИКА
СІЛЬСЬКОГО
РОЗВИТКУ ЄС

Рис. 2.1. Стратегічні цілі політики сільського розвитку ЄС
у 2007–2013 рр.
Джерело: побудовано за даними [31].

Слід зазначити, що в рамках ЄС у 2010 р. погоджено і відтоді
впроваджується нова європейська стратегія «Європа 2020: стратегія розумного,
сталого і всеосяжного зростання» (EUROPE 2020: European strategy for
smart, sustainable and inclusive growth), а реформа САП ЄС на 2014–2020 рр.
має забезпечити свій внесок в реалізацію європейської стратегії «Європа 2020».
Вище вказана стратегія визначає три фактори зміцнення економіки:
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– розумне зростання – розвиток економіки, що базується на знаннях та
інноваціях;
– сталий розвиток – розвиток економіки, що базується на
цілеспрямованому використанні ресурсів, екології й конкуренції;
– інклюзивне (всеосяжне) зростання – розбудова економіки з
досягненням високого рівня зайнятості для забезпечення соціальної та
територіальної згуртованості (єдності).
Теоретична сутність інклюзивного зростання полягає в наступному, це:
– скорочення розриву у рівні доходів і добробуті та забезпечення
соціальних вигід у використанні та споживанні благ й прискореного
економічного розвитку для усіх верств населення;
– створення можливостей розвитку та працевлаштування за рахунок
високих темпів економічного зростання на поступовій основі і забезпечення
населення рівним доступом до соціальних гарантій;
– пріоритетне забезпечення якісного покращення умов життя населення;
– концепція поєднання макро- та мікроекономічних детермінант
економічного зростання.
Оновлені пріоритети розвитку сільських територій замінені із чотирьох
осей до шести (рис. 2.2.).
Сприяння передачі знань
та інновацій у сільському
та лісовому господарстві,
у сільській місцевості

Підвищення
конкурентоспроможності і життєздатності
всіх видів
господарювання

Сприяння організації
продовольчого ланцюга
постачання і управління
ризиками у сільському
господарстві

Пріоритетні напрями розвитку сільських
територій ЄС на період до 2020 р.
Відновлення,
збереження і
зміцнення екосистем,
які залежать від
сільського та лісового
господарства

Стимулювання
ефективного використання
ресурсів і перехід до
низько вуглецевої і стійкої
до зміни клімату сільської
економіки

Сприяння соціальній
інтеграції, скороченню
бідності і економічному
розвитку в сільських
районах

Рис. 2.2. Стратегічні напрямки політики сільського розвитку ЄС
у 2014–2020 рр.
Джерело: побудовано за даними [35].

25

У новому програмному періоді (2014-2020 рр.) порівняно з попереднім
періодом (2007–2013 рр.) частка САП у бюджеті ЄС зменшена з 39 % у 2013 р.
до 33 % у 2020 р. Загальний обсяг видатків на прямі й маркетингові платежі
скоротиться у 2015–2020 рр. порівняно з 2007–2013 рр. майже на 10 %. Крім
того, розмір прямих платежів буде змінено залежно від країни одержувача: для
країн «старих» членів ЄС ці виплати будуть скорочені на 5 % (із 282 до 269
євро/га), а для нових членів ЄС – збільшаться на 60 % (до 191 євро/га) [34].
Кінцевий етап реформи – у 2020 р. обсяг допомоги в будь-якій країні не
може бути нижче ніж 196 €/га, з яких в першу чергу виграють Латвія, Литва і
Естонія. За допомогою цього рішення, різниця у розмірах допомоги на гектар
між державами-членами до 2020 р. буде знижуватися. У 2019 р. допомога на
1 га буде варіюватися від 398 €/га в Нідерландах і 196 €/га в Латвії. Тільки на
Мальті платежі будуть вищі, але площа сільськогосподарських угідь в країні не
перевищує 8,2 тис. га.
У структурі запропонованого Європейською комісією бюджету САП ЄС
на 2014–2020 рр. видатки за першим фінансовим блоком (прямі виплати і
маркетингові витрати) становлять 72,8 %; за другим (сільський розвиток) –
23,2; за новими додатковими й важливими напрямами – 4% (табл. 2.2).
Таблиця 2.2. – Склад і структура бюджету САП ЄС на 2014–2020 рр.
Напрями
Фінансовий блок І – прямі виплати і маркетингові витрати
Фінансовий блок ІІ – сільський розвиток
Наукові дослідження й інновації в забезпеченні продовольчої
безпеки, біоекономіки та сталого розвитку сільського
господарства
Формування продовольчих резервів на випадок кризи у
сільськогосподарському секторі
Безпека продуктів харчування
Продовольча безпека найбіднішим верствам населення ЄС
(виплати із Європейського соціального фонду)
Фонд ЄС по адаптації до глобалізації
Всього
Джерело: розраховано за даними [36].

Бюджет САП ЄС
Обсяг, млрд Структура,
євро
%
281,8
72,8
89,9
23,2
4,5

1,2

3,5

0,9

2,2

0,6

2,5

0,65

2,5
386,9

0,65
100,0

Варто відзначити, що вперше в особливий пакет виділені заходи щодо
розвитку наукових досліджень та інновацій, які мають забезпечити досягнення
цілі сільськогосподарського виробництва ЄС – виробляти з меншими
ресурсами. Крім того, зайнятість як базова соціальна основа стає все вагомішим
пріоритетом САП ЄС: із 10 ключових засад реформи на 2014–2020 рр.
принаймні три стосуються зайнятості сільського населення. В контексті даного
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дослідження варто підтримати Попову О.Л., яка вважає, що для України, яка
декларує свій євроінтеграційний вектор, важливо намагатись відповідати та
діяти за визнаними в європейській спільноті «правилами гри», зокрема й у
сфері аграрного і сільського розвитку [37].
Як було зазначено вище, Волинська область є прикордонною і межує із
Польщею, її територія з 2007 р. входить до транскордонного об’єднання
«Єврорегіон «Буг»», тому особливо актуальним є вивчення та імплементація
позитивного досвіду європейських держав щодо забезпечення соціальноекономічного розвитку сільських територій. Транскордонне співробітництво в
області розпочалось з 2007 р. і триває до нині. У 2014 р. були внесені зміни до
програми, яка зараз носить назву «Програма ЄІС ТКС Польща-БілорусьУкраїна
2014–2020».
До
території
Програми
транскордонного
співробітництва з 2014 р. входять такі регіони [38]:
Основні регіони:
Польща: Кросненський, Перемишльський, Жешувський, Тарнобжський,
Хелмсько-замойський, Пулавецький, Люблінський, Бяльський, Остроленцькосєдлєцький, Ломжицький, Бялостоцький, Сувальський субрегіони;
Білорусь: Гродненська, Брестська, Мінська (включаючи Мінськ) та
Гомельська області;
Україна: Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська
та Івано-Франківська області.
Транскордонне співробітництво між Польщею, Білоруссю та Україною
продовжено на період 2014–2020 рр. Розроблено та у 2015 р. в м. Люблін
підписано документ «Інструменти і механізми для координації введення
транскордонної стратегії Люблінського воєводства, Львівської області,
Волинської області та Брестської області на 2014–2020 рр. Стан реалізації
програми Транскордонного співробітництва «Польща–Білорусь–Україна»,
що фінансується Європейським Союзом оговорюється на щорічних
конференціях, які регулярно відбуваються у вище вказаних країнах.
В рамках реалізації Програми на 2007–2013 роки було затверджено 117
проектів, а сума виділених коштів на їх реалізацію становила 172,7 млн євро.
Затвердження нової Програми Європейською Комісією відбулось наприкінці
2015 року. Конкурсні набори проектних заявок відбуватимуться у 2016–
2019 рр. Підписання контрактів з проектами триватиме до 2021 р., а завершити
Програму планується аж у 2024 році. Індикативна сума, передбачена для
реалізації Програми, згідно з Програмним документом ЄС підтримки ЄІС ТКС
2014–2020 рр., становить 183 млн євро. При чому співфінансування головного
бенефіціара повинно становити не менше 10 % прийнятних витрат проекту.
Основними тематичними цілями та пріоритетами на 2014–2020 рр. визначено
(табл. 2.3.)
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Таблиця 2.3. – Тематичні цілі та пріоритетні напрями співпраці в рамках
Програми транскордонного співробітництва «Польща–Білорусь–Україна»
на період до 2020 р.
Тематичні цілі
Пріоритети
СПАДЩИНА – Промоція місцевої 1.1. Промоція місцевої культури та історії
культури та збереження історичної
1.2. Промоція і збереження природної спадщини
спадщини
ДОСТУПНІСТЬ – Покращення 2.1. Покращення та розвиток транспортних послуг та
доступності
регіонів,
розвиток інфраструктури
надійного
та
стійкого
до
кліматичних впливів транспорту, 2. 2. Розвиток інфраструктури ІКТ
комунікаційних мереж і систем
3.1. Підтримка розвитку охорони здоров’я та
БЕЗПЕКА – Спільні виклики у
соціальних послуг
сфері безпеки
3.2. Вирішення спільних проблем безпеки
КОРДОНИ
–
Покращення 3.1. Сприяння ефективності та безпеці кордонів
управління кордонами та управління 3.2. Покращення діяльності з управління кордонами,
безпекою, мобільністю та міграцією митних і візових процедур
Джерело: складено за матеріалами [38].

За результатами трьох проведених конкурсів у 2007–2013 рр. Волинська
область отримала грантову допомогу ЄС у розмірі близько 25 млн. євро для
реалізації 30 проектів транскордонного спрямування. В напрямку сільського
господарства та розвитку сільських територій реалізовано 2 проекти:
1. «Час для бізнесу» – створення умов для розвитку підприємництва у
сільській місцевості Волинської області України та Люблінського воєводства
Польщі шляхом диверсифікації сільського господарства, де головним
бенефіціаром виступає Горохівська районна рада Волинської області. Бюджет
220 тис. євро, фінансування ЄС – 197,6 тис. євро;
2. Створення єдиної інформаційної бази фермерських господарств
транскордонного об’єднання «Єврорегіону «Буг»», де головним бенефіціаром є
Брестська обласна агроіндустріальна спілка. Бюджет 147,7 тис. євро,
фінансування ЄС 132,9 тис. євро [48].
Успішні практики реалізації проектів у Волинській області є важливою
передумовою подальшого співробітництва, що позитивно вплине і на розвиток
сільських територій. Вважаємо, що одним із напрямків розвитку сільського
господарства та сільських територій у Волинській області є прийняття
європейської моделі галузі як безперебійної форми виробництва
сільськогосподарської продукції та організації життя селян.
Ознаками верифікації інклюзивного зростання у теорії та практиці
сільського розвитку Волині будуть цілеспрямовані зміни найважливіших
ендогенних факторів (економічних, екологічних, демографічних, соціальних,
культурних, побутових, інституціональних та інших), які визначають вектор
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прогресу на сільських територіях та сприяють формуванню та розвитку їх
економічних можливостей, консолідації сільських громад на основі
самоорганізації та зростанню добробуту. Доцільним вбачається зміна напряму
підтримки аграрного сектора з виробничого на соціо-еколого-економічний, що
диктується
необхідністю
переведення
цього
сектора
на
засади
багатофункціональності та сільського розвитку в умовах євроінтеграційної
перспективи.
Сільське населення країн Європи складає приблизно 45–61 % загальної
чисельності населення країни, але проживає в межах сільських населених
територій більше 75 % Європи. Враховуючи дані аспекти, в країнах Європи
постало питання щодо впровадження комплексних програм економічного
розвитку сільських територій. Вивчаючи досвід реалізованих проектів
економічного розвитку сільських територій в країнах Європи, можна виділити
основні акценти, які характеризують досягнення результатів соціальноекономічного розвитку. В проектах соціально-економічного розвитку
комплексно розглядаються всі види діяльності, реалізація яких може підвищити
дохід сільської території. Будь-яка пропозиція зі збільшення зайнятості і
доходів всебічно обґрунтовується з економічної та соціальної точки зору.
Вирішення проблеми зайнятості та доходів пов’язано з вирішенням інших
регіональних проблем та економічним розвитком сільської місцевості в цілому.
Під час розробки проектів використовуються методи інтерактивного
планування за участю населення; хід проекту та досягнуті результати і
проблеми відкрито обговорюються в засобах масової інформації, на сільських
зборах, круглих столах, зустрічах з населенням. Широка участь населення в
процесі розробки та реалізації проектів дозволяє максимально використовувати
знання та досвід населення щодо найбільш ефективних шляхів забезпечення
зайнятості та збільшення доходів, враховуються особливості економічної та
соціальної поведінки різних соціальних груп, забезпечується збалансованість їх
інтересів.
Досягнення поставлених завдань в проектах розвитку сільських територій
країн Європи реалізується, насамперед, за рахунок мобілізації місцевих
фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, що має першочергове
значення для створення механізмів забезпечення зайнятості та доходів. Але це
не виключає використання зовнішніх джерел ресурсного забезпечення проекту.
Європейський досвід сприяння розвитку сільського господарства
засвідчує високу ефективність регуляторної політики, яка проявляється не лише
у послабленому оподаткуванні господарюючих суб’єктів, але й у розвиненій та
диверсифікованій системі дотування, субсидування та відшкодування витрат на
розвиток сільських територій. Зокрема, за програмами ARiMR (Агентства
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реструктуризації і модернізації сільського господарства) здійснюються виплати
субсидій на сільськогосподарські угіддя (базова субсидія на кожен гектар
становить125 євро на рік; виплати структурних пенсій (їх сплачують при
досягненні фермером 55 років і, наприклад, при наявності 20 га сільгоспугідь
дорівнюють500 євро на місяць); субсидії низькотоварним господарствам (1250
євро на рік на кожне господарство) тощо [39, с. 144]. Розвинуті країни світу
активно субсидують аграрний сектор також і з міркувань продовольчої безпеки
та мінімізації загрози надлишкової міграції сільського населення в міста і за
кордон. Розмір таких субсидій досягає в країнах ЄС – у середньому 50 % від
вартості сільськогосподарської продукції, а у Швейцарії – 82% [40, с. 8].
Узагальнення вивченого нами досвіду розвитку сільських територій в
країнах Європи дозволяє зробити наступні висновки, які характеризують
основні ознаки аграрної політики Європи на сучасному етапі:
 посилення процесу децентралізації, що забезпечується встановленням
відповідальних на регіональному і на місцевому рівнях та субсидуванням
конкретних проектів;
 диверсифікація сільськогосподарського виробництва – розширення
асортименту продукції та збільшення видів пропонованих послуг, що знижує
ризики та рівень вразливості аграрних виробників, забезпечує стійкість
економіки сільських територій Європи і є основою пристосування до змін
зовнішніх умов;
 реструктуризація сільського господарства, удосконалення земельних
відносин, покращення сільськогосподарської кон’юнктури, передача землі і
майна в руки ефективних власників та користувачів, ринкова інтеграція
підприємств малого та середнього бізнесу орієнтування та субсидування
сільськогосподарських виробників на вироблення високоякісної продукції;
 стабілізація та розвиток соціальної сфери на селі, оскільки
пріоритетними групами населення соціального захисту є пенсіонери, інваліди
та діти, в сільській місцевості пропонується розвиток таких напрямків, як
підвищення зайнятості та створення додаткових джерел доходу, підтримка
соціальної та інженерної інфраструктури на селі, здійснення програм зі
зменшення відтоку найбільш активних прошарків сільського населення;
 інституційні перетворення, які впливають на розвиток сільської
економічної системи, створення організацій, що сприяють ефективній роботі
приватних та державних структур, наприклад: центри розвитку, інституційні
структури, які базуються на утворенні фінансових інструментів для підтримки
малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників (фонди підтримки
малого та середнього бізнесу).
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Досить цікавим для України є реформування соціально-економічних
відносин в межах сільських територій Франції, що характеризується, як і в
нашій країні, жорстким державним регулюванням регіонального, економічного
та соціального розвитку. Французький досвід економічного розвитку сільських
територій свідчить, що в останні роки регіональна політика розвитку сільських
територій все більше базується на принципах субсидіарності та
партисипативності. У Франції в період до 1995р. політика економічного
розвитку та прийняття рішень щодо сільських територій здійснювалася, в
основному, «згори → вниз» та мала дозвільний і перерозподільний характер. В
ході здійснення проектів та реформування системи процеси економічного
розвитку регіонів та прийняття управлінських рішень з 1995 р. і до нашого часу
формуються на основі принципу «знизу → вгору». У Франції, як і в більшості
країнах Європейського Союзу, за розвиток сільських територій відповідає
низка міністерств, відомств, територіальних адміністрацій, які мають конкретні
обов’язки зі сприяння економічному розвитку сільських територій. Це
обумовлено багатогранністю та складністю проблем економічного розвитку
сільських територій, які потребують скоординованої міжгалузевої політики.
Важливим аспектом соціально-економічного розвитку сільських
територій країн Європи є недержавна підтримка підприємницької діяльності,
яка здійснюється: асоціаціями, союзами, профспілками, об’єднаннями
підприємців. Торгові та торгово-промислові палати в Європі найбільш всебічно
та ефективно представляють корпоративні інтереси підприємців. В склад
торгово-промислових палат входять на правах колективних членів різні
асоціації, федерації та союзи. В торгово-промисловій палаті Франції створені
спеціальні відділи, які займаються консультуванням підприємців-початківців
щодо відповідності проекту існуючим вимогам, його автор отримує паспорт
програми «Підприємництво в Франції», яке дає право на безкоштовну
експертизу та підтримку при оформленні документів для отримання банківської
гарантії.
В Німеччині функції сприяння соціально-економічному розвитку
сільських територій, з метою розвантаження органів державного управління та
підвищення їх ефективності, було передано низці суспільно-правових
інституцій і банкам: спеціалізований банк Реконструкції та розвитку (БРР);
Палата ремісників та торгово-промислові палати.
Проаналізуємо досвід Польщі щодо розвитку сільського господарства та
його вплив на функціонування сільських територій. Займаючи 8-ме місце в
Європі за кількістю населення (38 млн чол.), після вступу до Євросоюзу
Польща посіла 2-ге місце в Європі за кількістю сільгоспвиробників – понад
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2,5 млн з площами сільгоспугідь від 1 до 15 га і стала помітним експортером
екологічної агропродукції. І це при тому, що ґрунти в Польщі не досить родючі.
У Польщі створено кілька державних інституцій, які адмініструють розвиток
аграрного сектору і сільських територій (чого поки що немає в Україні).
Зокрема, Агенція реструктуризації і модернізації сільського господарства, що
існує з 1994 р., відповідає за ефективне використання коштів на такі цілі [45].
Так, протягом 2007–2013 рр. вона адмініструє програми «Поліпшення
конкурентоспроможності сільського господарства і лісівництва», «Поліпшення
навколишнього середовища і сільських територій», «Поліпшення якості життя
сільських територій». У рамках цих програм, зокрема, надається стартовий
капітал для фермерів під низькі банківські відсотки, на оплату дорадницьких
послуг, кредити на закупівлю нової сільгосптехніки, створення обслуговуючих
кооперативів, заліснення земель, що постраждали від катастроф, достроковий
вихід на пенсію тощо. Нами детально вивчено і проаналізовано існуючу
програму розвитку сільських територій в Польщі на період до 2020 року (ПРСТ
2014–2020) та розраховано структуру її бюджету (додаток Б, табл. 2.4.).
Цікавим також є досвід Австрії щодо сприяння соціально-економічному
розвитку сільських територій – кожне підприємство Австрії, відповідно до
законодавства, повинно бути членом регіональної торгово-промислової палати.
Регіональні палати Австрії об’єднані в федеральну палату. В даних структурах
працюють недержавні службовці, які отримують заробітну плату за рахунок
внесків підприємств. Палати сприяють соціальній стабільності, підрозділи
палат допомагають в становленні контактів, організації семінарів, поїздок за
кордон, аналізі економічної ситуації, надають консультації підприємцямпочатківцям з менеджменту та маркетингу. В Італії існує потужний державний
сектор економіки, що розвивається швидшими темпами, ніж економіка в
цілому. Тому він є джерелом коштів для реалізації програм розвитку у сферах
економіки, що визнані стратегічно важливими для держави. У країні діє кілька
основних організаційних структур, що об'єднують сільськогосподарських
товаровиробників та визначають правила гри в агропродовольчій сфері. Ці
структури можна розподілити на дві групи: кооперативи, кооперативні
консорціуми та їх об'єднання і галузеві асоціації підприємців. Кожна така
програма отримує фінансову підтримку з Європейського фонду сільського
господарства та розвитку, який надає фінансову підтримку країнам-членам ЄС
у досягненні таких цілей: підтримка конкурентоспроможності фермерських
господарств, лісового господарства та харчопереробних підприємств; допомога
у захисті довкілля; підтримка сільської економіки та якості життя в сільській
місцевості.
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Таблиця 2.4. – Склад та структура витрат для реалізації Програми
розвитку сільських територій в Польщі на період до 2020 року
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Розділ/підрозділ/тип операції

Бюджет
Всього, тис. У % до
євро
всього
717 997,7
5,3
882 980,7
6,5
130 000,3
1,0
2 401 064,5
17,8
0,5
61 500,0

Премії для молодих фермерів
Реструктуризація малих господарств
Кошти для фермерів, які передають малі господарства
Модернізація фермерських господарств
Інвестиції в господарства, розташовані на території Natura5.
2000
6. Інвестиції в господарства, розташованих на території OSN
37 500,0
Відновлення потенціалу сільськогосподарського виробництва
7.
414 981,9
та профілактичні засоби
8. Створення груп та організацій виробників
402 987,5
Премії на початок діяльності несільськогосподарського
9.
413 939,9
спрямування
Розвиток підприємництва – розвиток сільськогосподарських
10.
64 999,4
послуг
11. Переробка та маркетинг с/г продукції
693 070,5
Відновлення села – основні послуги та відновлення місцевості
12.
1 000 000,0
на с.-г. територіях
Ринки – основні послуги та відновлення місцевості на с.-г.
13.
74 966,6
територіях
14. Leader
734 999,9
15. Консолідація земель
138 994,7
16. Передача знань та інформаційна діяльність
58 001,3
Консультаційні послуги, послуги в напрямку управління
17.
75 002,5
господарством та послуги в напрямку заміни
18. Співпраця
57 999,7
19. Система якості с.-г. продукції та продуктів харчування
33 004,2
20. Агроекологічно-кліматична діяльність
1 184 062,7
21. Екологічне сільське господарство
699 961,5
Виплати для територій з натуральними обмеженнями або
22.
2 165 998,6
іншими конкретними обмеженнями
23. Заліснення та створення лісових масивів
300 997,1
24. Технічна допомога
208 283,4
25. Структурні пенсії - зобов'язання
560 000,0
ВСЬОГО ПРСТ 2014–2020
13 513 295,0

0,3
3,1
2,9
3,1
0,5
5,1
7,4
0,6
5,4
1,0
0,4
0,6
0,4
0,2
8,8
5,2
16,0
2,2
1,5
4,2
100,0

Джерело: розраховано на основі Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
URL: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014–2020

Фонд має бюджет 96,4 млрд євро, що підтримує майже 100 програм
сільського розвитку у різних країнах. На рівні ЄС робота фонду контролюється
Європейською комісією через Комітет сільського господарства та розвитку.
Фонд представляє собою головний фінансовий інструмент імплементації
Спільної сільськогосподарської політики ЄС, що запроваджена з 2005 р. і
базується на нових правилах фінансового регулювання «Pillar 2» [41].
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Програми сільського розвитку представляють собою політичний
інструмент та фінансовий механізм, що використовується країнами-членами ЄС
для імплементації політики сільського розвитку на конкретних територіях.
Кожна з таких програм забезпечує цілеспрямовану підтримку для конкретної
сільської території, якою може бути ціла країна або окремий регіон. Програми
будуються на групах заходів стратегічного спрямування, серед яких перших
три називаються тематичними, а четверта – методологічною, що головним
чином має справу з підходами до сільського розвитку. Фінансування за
допомогою Програм сільського розвитку доступне для широкого кола різного
типу проектів сільського розвитку, для кожного з яких підбирається комплекс
заходів. В середньому така програма включає 20–30 заходів. Управління і
контроль за виконанням програми здійснює громадська структура, зазвичай це
національні або територіальні органи управління, відповідальні за економічні,
соціальні й екологічні аспекти сільського господарства та сільського розвитку.
Їх функції щодо управління програмами полягають у змістовному наповненні
програм із залученням консультантів та представників зацікавлених сторін,
керівництві моніторинговим комітетом, забезпеченні процесу фінансування за
правилами і регулюваннями ЄС, здійсненні моніторингу та оцінці виконання
програми, налагодження та підтримки комунікаційних заходів щодо
усвідомлення мети програми, процедури звернення за фінансовою підтримкою
і прогресу у досягненні цілей.
Узагальнення зарубіжного досвіду з реалізації програм розвитку
сільських територій свідчить про те, що значну частину реалізованих у
Європейських країнах проектів можна адаптувати для вітчизняної економіки,
що забезпечить вчасну діагностику та вирішення проблем соціальноекономічного розвитку сільських територій. Нами проаналізовано та
сформовано 3 групи основних стратегічних документів розвитку аграрної
сфери Волинської області на 3 групи (табл. 2.5).
Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що розвиток
сільських територій є одним з пріоритетних напрямків державної політики
економічного розвитку європейських країн. За останні 20 років науковопрактичними центрами Європи розроблені інструменти розвитку сільських
територій, до складу яких входять: стратегічне планування на регіональному
рівні, регіональний маркетинг, диверсифікація сільської економіки, державноприватне партнерство, підтримка підприємництва тощо. Варто зазначити, що
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р
схвалено Концепцію розвитку сільських територій, яка окреслює головні
пріоритети розвитку сільських територій та механізм підготовки аграрного та
сільського сектору держави до функціонування в умовах євроінтеграції [29].
Проте, в рамках існуючих секторальної аграрної управлінської системи,
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відомчих підходів та застосовуваних технологій управління галузевим і
регіональним розвитком за принципом «зверху – донизу» розбудова
багатофункціональної сільської економіки, яка забезпечить розвиток
конкурентоспроможного агропромислового виробництва і соціальноекономічний розвиток сільських територій, неможлива.
Таблиця 2.5. – Стратегічні документи у галузі АПК та сільського розвитку,
які розроблені у Волинській області на період до 2020 року
№

1.

2.

Назва документа
Загальнонаціональні
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року
Стратегія сталого розвитку «Україна –2020»
Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій
на 2015–2020 рр.
Концепція розвитку сільських територій від 23.09.2015 р. № 995-р.
Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки
України на період до 2020 року
Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій від
19 липня 2017 року № 489.
Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025
року (проект)
Регіональні та обласні
Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 р
Програма транскордонного співробітництва «Польща–Білорусь–Україна 2014–2020»
Обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на
2015–2016 роки» (продовжена до 2020 р.),
Програма розвитку місцевого самоврядування у Волинській області до 2018 рр.
Обласна цільова соціальна Програма «Молодь Волині» на 2016–2020 рр.
Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області на
2016–2020 роки (з напрямками та заходами)
Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім»

Варто зазначити, що, відповідно до Угоди про партнерство між
Волинською обласною державною адміністрацією, Волинською обласною
радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, підписаної 30
вересня 2014 року, у Волинській області розпочалась реалізація проекту
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ», що співфінансується
Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації
Об’єднаних Націй. Проект спрямований на стимулювання сталого соціального,
економічного та екологічного розвитку сільських територіальних громад
області. Метою Програми є створення сприятливого середовища для сталого
соціально-економічного розвитку сільських територій шляхом самоорганізації
та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за
обсягом громадських ініціатив (мікропроектів громад).
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У 2017 р. на сільських територіях Волині почав впроваджуватись проект
«Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості
Волинської області України і Брестської області республіки Білорусь
шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації». Цей проект працює по
Програмі територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь–
Україна. Партнером проекту є Департамент агропромислового розвитку
Волинської облдержадміністрації.
Слід відмітити, що рішенням Волинської обласної ради від
10.03.2016 № 3/23,
затверджено
«Комплексну
програму
розвитку
агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 роки», яка
спрямована на реалізацію Стратегії розвитку Волинської області на період до
2020 р. [42]. Мета програми – створення організаційно-економічних умов для
ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного
забезпечення
населення
якісною
та
безпечною
місцевою
сільськогосподарською продукцією та промисловості сільськогосподарською
сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та
економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення
ринків збуту сільськогосподарської продукції, глибокої переробки.
З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового
комплексу області, передбачається здійснювати фінансування заходів
Комплексної програми в сумі, відповідно до визначених напрямків діяльності
та конкретних заходів. Всього планується виділити 59900 тис. грн, в т.ч. з
обласного бюджету – 23650 тис. грн (39,5 %), місцевих бюджетів – 30850 тис.
грн (51,5 %), спецфонду обласного бюджету – 1800 тис. грн (3,0 %), спецфондів
місцевих бюджетів – 3600 тис. грн (6,0 %).
Окрім фінансування основних заходів програми з підтримки галузі АПК,
передбачається співфінансування у розмірі 10 відсотків проектів
транскордонного співробітництва, які реалізуються за рахунок підтримки
Європейського Союзу у рамках виконання програм прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2016–2020 роки та
відповідають тематичним цілям, як захист довкілля, розвиток малого та
середнього підприємництва на селі та проектів, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку і включені до Стратегії
розвитку Волинської області на період до 2020 року і відповідають пріоритету
5 «Волинське село». Основні заходи, відповідальні за виконання та очікувані
результати реалізації Програми наведені в Додатку В. Варто зазначити, що
програма в більшій мірі спрямована на малих агровиробників (власників
особистих селянських господарств та фермерських господарств, які мають в
обробітку до 50 га).
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Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток
агропромислового комплексу регіону, підвищить ефективність виробництва,
покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними
цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів села. Враховуючи
аналіз використання коштів на виконання заходів Комплексної програми
розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 роки
та початок формування бюджету на 2019 р., виникла необхідність обговорення
та вдосконалення даної програми, яке відбулось у липні 2018 р. за участі
депутатів обласної ради, представників аграрних служб, органів місцевого
самоврядування, агровиробників, громадських організацій. Обговорюючи
напрями пільгового кредитування, було запропоновано надавати кредити
агровиробникам через фонд «Власний дім» під 3–5 % річних. Необхідною
умовою отримання кредиту є написання бізнес-плану. Запропоновано
відновити компенсацію 30 % вартості закупленої сільськогосподарської техніки
для власників особистих селянських господарств. Така програма уже
працювала у попередні роки та мала успіх серед виробників.
Доцільним
вбачається
відновлення
роботи
Волинської
сільськогосподарської дорадчої служби, яка колись була однією з
найсильніших в Україні. Обговорюючи напрям дотації за отримання 3-ох і
більше корів, було озвучено пропозицію підвищити суму дотації та змінити
відсоток співфінансування з місцевих бюджетів до 10–20 %. Утримання телиць
та нетелів, які народилися внаслідок штучного осіменіння, до 2-річного віку
планують фінансувати виключно з обласного бюджету. Це буде стимулюючим
фактором до аналогічної програми з державного бюджету, за яким на теля
можна отримати 2500 грн. Дотація на посадку садів та ягідників –
перспективний напрям, який користується популярністю у фермерських
господарствах. Дотацію вирішили залишити на таких же умовах. Фінансування
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
рекомендували
фінансувати в основному з обласного бюджету, залишивши мінімальне
співфінансування з районного бюджету чи бюджету ОТГ в межах 10–20 %.
Напрям відшкодування послуг сертифікації органічної продукції вирішили
залишити без змін. Хоча наразі ніхто не скористався підтримкою, однак за
органічною продукцією – майбутнє. Доцільним для фінансування присутні
визнали вапнування ґрунтів. Цей напрям планують фінансувати з спеціального
фонду обласного бюджету агровиробникам із земельним банком до 50 га.
Закладання громадських пасовищ – актуально для усіх територій області, тому
напрям вирішили залишити без змін. Від власників особистих селянських
господарств прозвучала пропозиція відновити кредитування на племінну
корову чи теличку з фонду «Власний дім» під 3 % річних.
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Окрім вдосконалення наявних напрямів підтримки Комплексної
програми, присутні пропонували добавити нові: частково відшкодовувати
вартість різнопланового молочного обладнання для господарів, які утримують
10 і більше корів; компенсувати витрати на купівлю до 3 голів племінних
свиней та 1 голови племінного кнура вагою до 100 кг власникам фермерських
господарств, які мають в обробітку до 50 га землі, з умовою заборони їх продаж
протягом трьох років. У результаті виконання Комплексної програми та
реалізації запропонованих заходів очікується: насичення товарних ринків
конкурентоспроможною вітчизняною продукцією протягом року; збереження
та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення агроекологічного стану
ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення; поліпшення
матеріально-технічної
бази
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, що забезпечить просування сільськогосподарської продукції
особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб –
сільськогосподарських товаровиробників – на організований аграрний ринок за
стабільними цінами; зростання доходів власників особистих селянських
господарств; виробництво органічної продукції; стимулювання сільської молоді
до започаткування ведення агровиробництва у сільській місцевості.
В контексті даного дослідження, варто зазначити, що наша країна
вибрала євроінтеграційний шлях розвитку. Тому доцільно перейти до реалізації
політики, в основу якої покладено територіальний інтегрований підхід, який з
успіхом застосовується у спільній аграрній політиці країн ЄС. У європейській
економічній практиці механізм забезпечення саморозвитку сільських громад
реалізується в межах підходу LEADER. Сутність цього підходу полягає в
підтриманні ініціатив та прийнятті рішень щодо локального розвитку на місцях
консолідованими органами з представників сільських громад, бізнесу, органів
самоврядування, громадянського суспільства. У його основу покладено
дотримання принципів субсидіарності та партнерства.
Варто наголосити, що, аграрний сектор та сільські території є
пріоритетним напрямком розвитку економіки України та області зокрема. За
інформацією Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку
Міжнародною радою з науки, Комітетом із системного аналізу при НААНУ,
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.Сікорського» розроблено форсайт
та побудову стратегії соціально-економічного розвитку України на
середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових
горизонтах. Головним кластером майбутньої економіки України є аграрний
сектор, відповідно саме агросектор принесе найбільший внесок у зростання
економіки (19–24 відсотки) за умови його модернізації. Нині розроблено
Проект Закону України «Про основні засади державної аграрної політики та
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державної політики сільського розвитку». Цей нормативно-правовий
документ визначає основні принципи та пріоритети державної аграрної
політики та державної політики сільського розвитку в Україні, що спрямовані
на системність та узгодженість впровадження заходів із реалізації державної
аграрної політики та державної політики сільського розвитку всіма органами
державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення сталого
розвитку агропромислового комплексу та сталого сільського розвитку, доступу
суб’єктів усіх форм господарювання до ринків збуту сільськогосподарської
продукції. Закон регулює відносини, пов’язані з формуванням і реалізацією
державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку, та
поширюється на відносини у сфері: сільського, лісового та рибного
господарства; харчової та переробної промисловості; сільськогосподарського
машинобудування; логістичної інфраструктури (в тому числі мережі
складських та елеваторних потужностей); земельних відносин; природних
ресурсів та довкілля; підтримки та захисту споживачів; соціально-економічної
сфери села та сільського розвитку.
Необхідними умовами розвитку сільських територій в Україні повинно
стати створення сприятливих умов для формування стабільної економіки
сільської родини, перекваліфікація селян, формування міцної територіальної
громади. Однак, діюча система управління розвитком сільських територій
розпорошена між різними центральними органами виконавчої влади.Відсутній
єдиний центр управління з вирішення соціальних та економічних проблем на
селі, а в громадах – фахівець, який може донести інформацію.
Необхідно перебудувати систему державного, місцевого самоврядного й
громадського управління сільським господарством і сільськими територіями на
засадах децентралізації, відпрацювати організаційно-економічний механізм, що
ґрунтується на мікроекономічному попиті, й на цій основі раціонально
поєднати територіально-самоврядну і галузеву системи управління
комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій. Адже
децентралізація владних повноважень в Україні забезпечує самостійність у
прийнятті управлінських рішень щодо вибору методів та інструментів
вирішення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій.
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3.1. Аналіз сучасного соціально-демографічного розвитку сільських
територій
Варто зазначити, що нині залишаються відкритими питання забезпечення
динамічного зростання і досягнення сталого сільського розвитку Волинської
області, зменшення природно-економічних асиметрій у забезпеченні його
збалансованості, оскільки сільські території розташовані у Поліській,
Лісостеповій та Перехідній зоні. Тому, окремі показники, які характеризують
соціально-демографічний розвиток сільських територій Волині наведені в
розрізі природно-економічних зон (табл. 3.1.)
Таблиця 3.1. – Територія і кількість адміністративно-територіальних
одиниць в Волинської області, станом на 1 січня 2018 р.
Область/райони
Волинська область,
всього, в т.ч.:
Полісся, всього
у % до області
Лісостеп, всього
у % до області
Перехідна зона,
всього
у % до області

Територія,
км2

% до
загальної
території

Щільність
населення, осіб
на 1 км2

20144

100,0

10260*
51,0
4491*
22,3

Населені пункти

Об’єднані
територіальні
громади,
од.

міста

смт

села

51,6

11

22

1054

20

51,0*
х
22,2*
х

28,2
х
43,3
х

2
18,2
3
27,3

8
36,4
6
27,3

390
37,0
361
34,3

6
30,0
8
40,0

5270*

26,2*

33,1

3

7

303

6

26,2

х

х

27,3

31,8

28,7

30,0

Джерело: розраховано за даними [43, с. 22].
* – без врахування території міст

На території Волинської області розташовані 11 міст, 22 селища та 1054
села, які об’єднані у 379 сільські та селищні ради. Слід зазначити, що за 2015–
2017 рр., відповідно до закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», в області утворено 20 об’єднаних територіальних
громад (ОТГ), з них на Поліссі та Перехідній зоні створено по 6, в Лісостепу – 8
ОТГ. Станом на 1.06. 2018 р. в області створено та функціонують 41 ОТГ.
Більше 70 % населення сконцентровано у центральних і південних районах
області, де щільність сягає 75,5 особи на км2 (в середньому по Україні – 75,6).
Північна частина Волині заселена рідше – 22,4–36,1 особи на 1 км2, а в
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середньому по області цей показник становить 51,6 особи на 1 км2. Найбільший
район за чисельністю населення Ківерцівський – 63,9 тис. осіб, а найменший –
Шацький (17,0 тис. осіб).
Проведений аналіз свідчить про те, що за останні 27 років (1990–2017 рр.)
суттєво змінилась структура наявного міського і сільського населення
Волинської області в сторону зниження питомої ваги сільського населення на
2,5 %. Абсолютне і відносне зменшення чисельності сільського населення
спостерігається в усіх природно-економічних зонах регіону. Станом на
1.01.2018 р. в сільській місцевості Волині проживало 495,8 тис. осіб, що на 13,5
тис. осіб (2,7 %) менше, ніж у 2007 р. та 1,8 тис. осіб, ніж у 2014 р. (табл. 3.2).
Таблиця 3.2 – Динаміка кількості наявного сільського населення
Волинської області, станом на 1 січня, тис. осіб
Область/райони

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Сільське населення
Волинської області,
497,6
497,5
497,1
всього, в т.ч.:
Полісся, всього:
222,8
222,8
222,1
у % до області
44,8
44,8
44,7
Лісостеп, всього
161,0
161,2
161,6
у % до області
32,3
32,4
32,5
Перехідна зона,
113,8
113,5
113,4
всього:
у % до області
22,9
22,8
22,8
Джерело: розраховано за даними [43, с. 32–33].

2017 р.

2018 р.

2018 р. до
2014р.
(+, –)

496,4

495,8

–1,8

222,0
44,7
161,0
32,4

221,1
44,6
161,4
32,6

–1,7
–0,2
0,4
0,3

113,4

113,3

–0,5

22,8

22,9

0,0

Варто зазначити, що уже протягом 10 років зростає чисельність наявного
сільського населення у Камінь-Каширському районі. Вище наведені розрахунки
свідчать про переважаючу чисельність міського населення в зоні Лісостепу
Волинської області, оскільки саме обласний центр м. Луцьк та інші великі міста
області (м. Володимир-Волинський, м. Нововолинськ, м. Горохів) знаходяться в
цій зоні. Особливо варто відзначити позитивні демографічні зміни, які
відбулись у Луцькому районі: протягом 2014–2017 рр. чисельність сільського
населення зросла на 2,6 тис. осіб (4,6 %).
Позитивним є той факт, що у 2017 р. в сільській місцевості на 1000 жінок
припадає 938 чоловіків, коли в містах цей показник складає 855 осіб, а на
Поліссі цей показник ще вищий – 961 особа (табл. 3.3). Аналіз показав, що в
системі чинників, які зумовлюють демографічну ситуацію в сільській
місцевості, особливої уваги заслуговують народжуваність і смертність
сільського населення (рівень депопуляції). На відміну від середнього показника
природного приросту (скорочення) населення у сільській місцевості області
(–1462 особи), в зоні Полісся природний приріст (скорочення) складає –
535 осіб.
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Таблиця 3.3 – Розподіл за статтю та природний приріст (скорочення)
сільського населення Волинської області, станом на 1.01.2018 р.
Область/райони

Чоловіки, осіб

Жінки,
осіб

На 1000
жінок
припадає
чоловіків,
осіб

Народилось,
осіб

Волинська
область
241545 257540
938
6185
(сільська
місцевість)
Полісся, всього
109209 113598
961
2767
у % до області
45,2
44,1
х
44,7
Лісостеп, всього
77454
84770
914
1918
у % до області
32,1
32,9
х
31,0
Перехідна зона,
54882
59172
927
1500
всього
у % до області
22,7
23,0
х
24,3
Джерело: розраховано за даними [43, с. 36–37, 44].

Померло,
осіб

Природний
приріст,
скорочення (–), осіб

7647

–1462

3301
43,2
2487
32,5

–536
х
–569
х

1859

–359

24,3

х

Проведене дослідження свідчить про те, що відкрита економічна система
сформувала активне входження України у світовий простір, а звідти і вільний
доступ українських громадян до економік світової спільноти. Це зумовило
активний відтік населення, особливо сільського, як працездатного так і
непрацездатного віку, в силу різних причин, за межі території області та країни.
Цей процес постійно поглиблюється із врахуванням терміну міграції, що
буваючи часто задекларованою як тимчасова, стає довгостроковою і
стаціонарною. Для Волині проблема міграції є особливо актуальною, оскільки
область є прикордонною з ЄС та Білоруссю. На території Волині розмішені
митні пункти автомобільного перетину – смт Заболоття (Старовижівський
район) та с. Доманове (Ратнівський район), с. Дольськ (Любешівський район),
с. Піща, с. Пулемець (Шацький район), які дозволяють перетинати кордон з
Білоруссю та с. Ягодин (Любомльський район) й смт. Устилуг (Вол.Волинський район) – з Польщею. Залізничний переїзд через кордон можна
здійснити в с. Ізов Вол.-Волинського району та с. Римачі Любомльського
району. Протяжність кордону з Білоруссю сягає 205 км, з Польщею
(Люблінське воєводство) – 190 км. Нині серйозною проблемою для сільських
територій області є трудова міграція до країн СНД (Білорусія, Росія) та Європи
(Польща, Німеччина, Голландія, Італія, Чехія, Іспанія та ін.). Можливість
отримати роботу за кордоном розглядається мігрантами як додатковий засіб
отримання життєвих благ та вирішення проблем працевлаштування. Спочатку
це є випадкова зайнятість, яка часто згодом переростає у постійну. У 2017 р.
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кількість прибулих склала 8673 особи, а вибулих – 9496 осіб, коефіцієнт
міграційного скорочення склав – 0,8 осіб на 1000 осіб наявного населення.
Проведене дослідження дає змогу зробити висновки, що на сучасному
етапі першочерговим завданням повинна бути розробка і реалізація державної
та регіональної демографічної політики на селі, яка передбачає: поліпшення
статевовікової структури населення; подолання процесу депопуляції;
поліпшення охорони здоров’я та медичної допомоги сільському населенню;
підтримку молодих сімей; створення чіткої системи захисту прав громадян
України, що працюють за кордоном; протидію незаконній міграції; підвищення
доходів і рівня життя сільських мешканців та ін.
Ринок праці на Волині залежить як від соціально-демографічних, так і від
організаційно-економічних чинників. Він характеризується незбалансованістю,
значним рівнем як офіційного, так і латентного безробіття – табл. 3.4.
Таблиця 3.4 – Склад і структура сільського населення Волинської області
за економічною активністю у 2013–2018 рр., станом на 1 січня
Категорії населення

населення,
всього,
тис. осіб

2013 р.

в т.ч.
сільське,
тис. осіб

в % до
всього
населе
ння

Економічно активне
481,8
249,4
51,8
населення
– працездатного віку
445,4
223,3
50,1
Зайняті
442,8
225,8
51,0
– працездатного віку
406,4
199,7
49,1
Безробітні
39,0
23,6
60,5
Економічно
264,9
93,4
35,3
неактивне населення
– працездатного віку
187,0
66,9
35,8
Джерело: розраховано за даними [43, c. 59].

населення,
всього,
тис. осіб

2018 р.
в т.ч.
сільське, тис.
осіб

418,1

184,8

44,2

413,5
366,0
361,4
52,1

183,4
157,8
156,4
27,0

44,4
43,1
43,3
44,6

331,6

160,6

48,4

231,0

116,5

50,4

в % до
всього
населення

У 2017 р. чисельність економічно активного населення області знизилась
на 63,7 тис. осіб (13,2 %) порівняно з 2012 р. і становила 418,1 тис. осіб. Варто
зазначити, що за останні 10 років найвища чисельність економічно активного
населення працездатного віку спостерігається саме у 2012 р. Це відбулося в
основному за рахунок підвищення пенсійного віку у зв’язку із змінами в
Пенсійному законодавстві, а також активізації самостійної зайнятості
населення, особливо в аграрному секторі. За 2012–2017 рр. на 7,6 % знизилась
питома вага економічно активного сільського населення, в тому числі
працездатного віку – на 5,7 %.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що на сільських
територіях зони Волинської області, особливо зони Полісся склалась критична
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ситуація на ринку праці. Наприклад у Камінь-Каширському районі потреба
роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у 2017 р.
склала лише 2 особи, як наслідок – навантаження на 1 вільне робоче місце
(вакантну посаду) сягає 85 осіб, а в середньому по області цей показник складає
4 особи. У Ратнівському районі протягом 2014–2016 рр. в районному Центрі
зайнятості не було зареєстровано жодного вільного робочого місця (вакансії), у
2017 р. їх кількість становила 6 осіб – табл. 3.5.
Таблиця 3.5 – Попит та пропозиція робочої сили по районних центрах
зайнятості Волинської області, осіб*
Область/райони

Кількість
зареєстрованих
безробітних

Потреба роботодавців у
працівниках для
заміщення вільних роб.
місць (вакантних посад)
2013 р.
2017 р.
531
2227
25
136
4,7
6,1
44
134
8,3
6,0

2013 р.
2017 р.
11088
8179
Волинська область
Полісся, всього,
2210
1853
у % до області
19,9
22,7
Лісостеп, всього:
2095
1640
у % до області
18,8
20,1
Перехідна зона,
2865
2218
51
всього
у % до області
25,8
27,1
9,6
Джерело: розраховано за даними [43, с. 65].
* – без врахування великих міст.

Навантаження на 1
вільне робоче місце
(вакантну посаду)
2013 р.
21
88
х
47
х

2017 р.
4
14
х
12
х

328

56

7

14,7

х

х

Для аналізу соціальних чинників, які впливають на рівень зайнятості
сільського населення варто здійснити оцінку рівня прийому та вибуття штатних
працівників за досліджуваний період. Варто зазначити, що середньооблікова
кількість штатних працівників Волинської області, що займались сільським
господарством та наданням пов’язаних з ним послуг (дані наведено по
юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) у 2017 р. склала 5,1 тис. осіб, або 3,0 %
зайнятих в економіці і соціальній сфері області, у 2015 р. вона становила
6,2 тис. осіб. У 2010 р. цей показник складав 12,0 тис. осіб, тобто чисельність
працюючих зменшилась більш як вдвічі. Природним суспільно-економічним
явищем, що поглинає надлишок робочої сили на ринку праці Волинської
області, є самозайнятість. Звуження можливостей працювати за наймом
змусило активізувати процеси цієї трудової діяльності, для якої в області нині
склалися об’єктивні соціально-економічні умови.
За показником звільнення працівників, дані по Перехідній природноекономічній зоні перевищують середньообласне значення. Це свідчить про
більш високу плинність кадрів в регіоні. Як і в попередні роки, у 2017 р. в
44

області спостерігалось перевищення кількості вибулих працівників порівняно з
прийнятими. Впродовж минулого року із сільськогосподарських підприємств
області звільнено 2,4 тис. осіб, з них 23,4 % – жінки. Серед звільнених 98,5 %
розрахувались за власним бажанням та згодою сторін, 1,2 % – скорочено. В той
же час 2,2 тис. осіб прийнято на роботу, з них 20,4 % – жінки (табл. 3.6).
Таблиця 3.6 – Мобільність кадрів у сільському господарстві Волинської
області у 2010–2017 рр.
Показники

2010 р.

2012 р.

2015 р.

Середньооблікова
кількість
12093
8435
6164
штатних працівників, осіб
Прийнято працівників, осіб
3706
2914
2520
Вибуло працівників, осіб
5719
5082
2910
У % до середньооблікової
кількості штатних працівників:
прийнято
30,6
34,5
40,9
вибуло
47,3
60,2
47,2
Джерело: розраховано за даними [1; 43, с. 68–72].

2016 р.

2017 р.

2017 р.
до
2010р.,
+,–

5734

5100

–6993

2150
2629

2178
2407

–1528
–3312

37,5
45,8

42,7
47,2

12,1
–0,1

На рис. 3.1 наведено ТОП – 10 найбільших працедавців в галузі
сільського господарства Волинської області, які забезпечують роботою 1512
осіб (понад 31 %) сільського населення. Варто зазначити, що всі підприємства,
окрім ФГ «Перлина Турії» Турійського району знаходять в Лісостеповій зоні.
1. ПОСП ім. Шевченка Горохівський р-он – 283
особи
2. ТзОВ «Городище» Луцький р-он – 200 осіб
3. СГПП «Рать» Луцький р-он – 193 особи
4. СГ ТзОВ «Романів» Луцький р-он – 167 осіб
5. СВК «Урожай» Луцький р-он – 153 особи
6. СГ ТзОВ «Лище» Луцький район – 150 осіб
7. СГПП «Дружба» Луцький р-он – 147 осіб
8. ТзОВ «Прогрес» Вол.-Волинський р-он – 100 осіб
9. ПОСП ім. Франка Горохівський р-он – 47 осіб
10.
ФГ «Перлина Турії» Турійський р-он – 72
особи

1512 осіб
(понад 31 %
всіх найманих
працівників
області)

Рис. 3.1. ТОП – 10 найбільших роботодавців сільського господарства
Волинської області у 2017 р.

Джерело: побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації
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У 2017 р. середньомісячна номінальна заробітна плата працівників
сільського господарства становила 5318 грн (в області – 5849 грн), що на 53,9 %
більше, ніж у 2016 р. Для порівняння: у промислових підприємствах вона
збільшилась на 29,9 % і дорівнювала 7186 грн, будівельних організаціях – на
32,4 % і 5455 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та
допоміжної діяльності у сфері транспорту – на 37,7 % і 5428 грн відповідно.
Торік, які в попередні роки, темпи росту заробітної плати працівників
сільського господарства були одними із найвищих, але її рівень залишався
невисоким. На рис. 3.2. наведено середньомісячну заробітну плату штатних
працівників по області та в галузі сільського господарства. Саме в
сільськогосподарських підприємствах зони Полісся заробітна плата є найнижчою.
Заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками сільського
господарства відсутня.
4500
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0

Всього в економіці та
соціальній сфері області
В тому числі в сільському
господарстві

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1692

1994

2339

2580

2721

3291

4047

5849

832

1101

1542

1816

2060

2810

3456

5318

Рис. 3.2. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників аграрного сектору Волинської області, грн.
Джерело: побудовано за даними [1, с. 7; 43, с. 83].

За даними щорічних вибіркових обстежень умов життя домогосподарств
Волині, проведених Головним управлінням статистики області, сукупні доходи
сільських домогосподарств за період 2010–2017 рр. мали стійку тенденцію до
зростання. Проте, аналізуючи структуру середньодушових еквівалентних
грошових доходів і витрат сільських домогосподарств, в цілому можна
відзначити не лише позитивні тенденції, які проявилися у зростанні обсягів та
питомої ваги оплати праці, доходів від підприємництва та самозайнятості,
підвищенні розміру пенсійних виплат, скороченні частки вартості спожитої
продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від
самозаготівель, й інших позитивних зрушень. Серед негативних тенденцій
варто виділити зростання питомої ваги допомог, пільг та субсидій, що свідчить
про збільшення на селі прошарку населення, потребуючого соціального
захисту, мізерність доходів від власності, високу частку сільського населення з
доходами нижче прожиткового мінімуму та ін.
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Соціально-економічний розвиток сільської місцевості в значній мірі
залежить від стану соціальної інфраструктури. Добре розвинута соціальна
інфраструктура дає можливість послідовно скорочувати невиправдану міграцію
і плинність кадрів та на цій основі забезпечувати формування стабільних
трудових колективів в існуючих аграрних формуваннях. Окремі показники, які
характеризують стан розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості
Волинської області наведено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7 – Стан розвитку соціальної інфраструктури в сільській
місцевості Волинської області у 2017 р.
Область/райони

Сільський
житловий
фонд, тис.м2
заг. площі

Забезпеченість
житлом, на
1 особу,
тис.м2 заг.
площі
26,3
24,8

Охоплення
дітей ДНЗ,
%

Кількість
бібліотек,
од

Волинська область
13123,3
36,0
Полісся, всього
5394
36,9
Зона Полісся до
41,1
–1,5
+0,9
області, %; +,–
Лісостеп, всього
4721,1
28,1
40,8
Зона Лісостепу до
36,0
1,8
4,8
області, %; +,–
Перехідна зона,
всього
3008,2
26,9
33,5
Перехідна зона до
22,9
0,3
–2,5
області, %; +,–
Джерело: розраховано за даними [43, с. 131–134; с. 142; с. 182].

Кількість
клубних
закладів,
од.

484
201

628
263

41,5

41,9

147

184

30,4

29,3

136

181

28,1

28,8

Станом на 1.01.2018 р. в області функціонують 486 дошкільних
навчальних заклади (у т. ч. 375 – у сільській місцевості, 111 – у містах) та 44
навчально-виховні комплекси, у складі яких діють дошкільні відділення. Усіма
формами здобуття дошкільної освіти на селі охоплено 36 % дітей, у зоні
Полісся цей показник дещо вищий – 36,9 %. Варто зазначити, що 41,5 % всіх
бібліотек та 41,9 % клубів, які знаходяться на Волині, розміщені в Поліській
зоні. Крім того, сільський житловий фонд області збільшився в 2017 р.
порівняно з 2000 р. на 16,2 % за рахунок індивідуального житлового
будівництва, особливо у Луцькому районі – на 77,9 %. Позитивним є те, що з
кожним роком зростає кількість населених пунктів, які обладнані
водопроводом і каналізацією, поліпшується поштовий і телефонний зв’язок,
зростає кількість населених пунктів підключених до світової інформаційної
мережі Інтернет. Проблемним залишається низький рівень та доступ до
комунально-побутових послуг на селі, стан доріг та вуличного освітлення,
необлаштованість сміттєзвалищ тощо.
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3.2. Оцінка динаміки та виявлення проблем екологічного розвитку
досліджуваної сільської місцевості
Екологічний чинник є одним з найважливіших факторів сталого розвитку
сільського господарства та сільської місцевості. Наявні природно-кліматичні та
екологічні умови господарювання Волинської області значною мірою
визначають стан та перспективи розвитку аграрної сфери регіону. Волинь –
агропромислова область, має рівнинний рельєф, помірно континентальний
клімат з достатньою кількістю тепла і вологи, родючі чорноземні ґрунти на
півдні і дещо бідніші дерново-підзолисті – у північній частині, великі лісові
масиви, густу мережу річок і озер.
Величина віддачі від ресурсів, ефективність інвестицій, соціальноекономічний розвиток сільських територій – все це залежить від відповідності
напряму виробничої діяльності аграрних товаровиробників природнокліматичним умовам за умови раціонального використання виробничоресурсного потенціалу. Основні показники, які характеризують розташування
та природні умови Волинської області наведені в табл. 3.8.
Таблиця 3.8 – Розташування та природні умови Волинської області
№
п/п

Показник

1.

Розташування

2.

Рельєф

3.

Клімат

4.
5.

Опади
Водопостачання

6.

Ґрунти

7.
8.
9.

Характеристика
Північний захід України. Граничить з Білорусією,
Польщею.
Поліська низовина (75 % території), Волинська
височина
Помірно-континентальний з м’якою зимою і вологим
теплим літом
550–640 мм на рік
Ріки басейну Прип’яті, Західного Бугу
Дерново-підзолисті, дернові, болотисті, темно-сірі
опідзолені, чорноземи, сірі, світло сірі лісові

Природна
фізикоЗона змішаних лісів, лісостепова
географічна зона
Об’єкти
природноШацький природний національний парк
заповідного фонду
Кам’яне вугілля, самородна мідь, торф, вапняки,
Наявні корисні копалини
крейда, пісок, глина
Джерело: складено на основі [53].

Полісся – це унікальний природний ландшафт, який становить 19 %
території України. Ця частина відіграє важливу роль у формуванні водних
ресурсів України і займає 2-ге місце із заліснення після Карпат. Багаті природні
ресурси та агроекологічні умови волинського Полісся є основою, матеріальним
базисом сільськогосподарського виробництва та життєдіяльності сільського
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населення. За інформацією Держекоінспекції, екологічна ситуація на Волині в
цілому та зоні Полісся зокрема дозволяє вважати область однією з найбільш
благополучних в Україні. Проте, часто розвиток галузей аграрної економіки в
регіоні відбувається без урахування вимог охорони навколишнього природного
середовища та за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних і
економічних механізмів природокористування. Результати проведеного
дослідження вказують на те, що значна розорюваність сільськогосподарських
угідь, негативні природні і антропогенні явища призводять до деградації земель
та зниження ефективності їх використання. Особливо небезпечних масштабів
набула ерозія ґрунтів. Серед причин, що зумовлюють невідповідність між
природно-ресурсним потенціалом земель Волинської області та ефективністю
його використання слід виокремити екологічну неузгодженість структури
територіального розміщення підгалузей рослинництва із зональними ґрунтовокліматичними умовами, невідповідність властивостей ґрунтів біологічним
вимогам до сільськогосподарських культур у сівозмінах тощо.
Земельний фонд області становить 2014,4 тис. га і найбільша його частка
припадає на землі сільськогосподарського призначення – 52,0 %. (табл. 3.9).
Таблиця 3.9 – Склад і структура сільськогосподарських угідь у
Волинській області в 2014–2017 рр.
Види угідь

2014 р.

Всього с.-г. угідь,
1048,0
тис. га. в т. ч.:
рілля
672,6
сіножаті
161,6
пасовища
202,1
перелоги
–
багаторічні
11,7
насадження
Джерело: розраховано за
картографії та кадастру

2015 р.

2016 р.

1047,6

2017 р.

2017 р. до
2014 р., +,–,
га

тис. га

%

1047,6

1047,5

100,0

–0,5

672,6
161,9
201,4
–

672,4
161,8
201,7
–

672,3
161,8
201,7
–

64,2
15,4
19,3
–

–0,3
0,2
–0,4
–

11,7

11,7

11,7

1,1

0,0

даними Державної служби України з питань геодезії,

Визначено, що у Волинській області відбувається постійне скорочення
сільськогосподарських угідь, які за останні 17 років зменшились на 11,2 тис. га,
або в середньому на 600–700 га щорічно. Це відбувалось, переважно, за
рахунок зменшення площ ріллі та пасовищ. Як свідчить проведений аналіз
структури
земельних
угідь
у
Волинській
області
розораність
сільськогосподарських угідь сягає 65,3 % (по Україні – 77,8 %), питома вага
природних сіножатей і пасовищ складає 34,7 %. Встановлено, що в багатьох
агроформуваннях та особистих селянських господарствах області не
проводиться агрохімічне обстеження ґрунтів та агрохімічна паспортизація
земель (в тому числі відсутні агрохімічні паспорти). Внаслідок цього
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господарники, землевласники та землекористувачі не володіють достовірною
інформацією про стан родючості ґрунтів, що спричиняє порушення правил
користування ґрунтами і провокує їх виснаження.
Під посівами сільськогосподарських культур у 2017 р. на сільських
територіях Волинської області було зайнято 566,1 тис. га, що на 88,1 тис. га
(18,4 %) більше, ніж у 2010 році. У структурі посівних площ досліджуваного
регіону в 2017 р. 51,5 % займали зернові культури; 15,3 % – картопля й овочеві;
17,8 % – технічні культури (у т.ч. цукровий буряк (фабричний) – 2,3 %, ріпак –
4,6 %, соя – 7,1 %); кормові культури – 15,4 в.п.
У 1990 р. структура посівних площ сільськогосподарських культур мала
вигляд:
 зернові та зернобобові – 40,8 %;
 технічні – 9,9 %;
 картопля та овочі – 12,0 %;
 кормові – 37,3 %.
В останні роки аграрні товаровиробники значну увагу приділяють
вирощуванню високорентабельних, так званих біржевих культур: ріпак, соя,
соняшник, порушуючи при цьому науковообгрунтовані структури сівозмін. На
Волині за 2010–2017 рр. площа соняшнику зросла у 81 раз й склала у 2017 р.
16,2 тис. га, а валове виробництво збільшилось у 197,5 рази, при цьому
товаровиробники отримали 39,5 тис. т продукції, досягнувши врожайності
24,7 ц/га. Це призводить не лише до негативних соціальних та екологічних
наслідків, але й породжує проблеми дефіциту продукції нішевого асортименту,
як комерційного так і соціального значення. Нішеві культури (попередники
основних, або культури-замінники) є в групах зернових, бобових, крупяних,
олійних, ефіроолійних, лікарських культур, продукції садівництва,
овочівництва, енергетичних біоресурсів та інших. Для вирощування нішевих
культур у Волинській області є всі необхідні як природно-кліматичні, так і
техніко-технологічні, економіко-організаційні та комерційні умови.
За результатами проведених досліджень встановлено, що у більшості
вітчизняних сільськогосподарських підприємств відсутні науково обґрунтовані
сівозміни, ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських
культур; бракує необхідної кількості органічних та мінеральних добрив, що
призводить до виснаження земель, зниження родючості ґрунтів, їх деградації.
Часто ведення сільськогосподарського виробництва здійснюється без
врахування наукових рекомендацій, не застосовуються оптимальні норми
добрив, а тому не забезпечується процес виробництва агропродукції.
У 2000 р. порівняно з 1990 р. внесення міндобрив у поживних речовинах
в сільськогосподарських підприємствах Волинської області на 1 га посівної
площі скоротилося у 8,6 раза (з 241 кг до 28 кг). Проте, в останні роки
намітилась позитивна динаміка внесення мінеральних добрив великими та
середніми сільськогосподарськими підприємствами Волині (табл. 3.10).
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Таблиця 3.10 – Внесення мінеральних добрив у
сільськогосподарських підприємствах Волинської області в 2005–2017 рр.
Показники
Внесено під урожай
звітного року (пожив.
речовин), тис. тонн
Удобрена площа, тис. га
Питома вага удобреної
площі, %
Внесено на 1 га, кг
- посівної площі
- удобреної площі

2005

2010

Роки
2015

2016

2017

2017р. до 2005р.
%, раз
+,–

14,0

13,4

27,7

33,7

41,2

в 2,9 р.

27,2

136

118

178

185

214

157,4

78

61,1

69,4

84,7

86,3

91,3

х

30,2

63
103

79
113

132
155

158
183

176
192

в 2,8 р.
186,4

113
89

Джерело: розраховано за даними [43, с. 284].

Під урожай 2017 р. волинськими агротоваровиробниками було внесено
41,2 тис. тонн мінеральних добрив у перерахунку в поживні речовини, що в 3,1
рази більше ніж у 2010 р., питома вага удобреної площі за 2010–2017 рр. зросла
на 21,9 %. Проте, варто зазначити, що в досліджуваному регіоні нині
сформувалось нераціональне співвідношення внесення мінеральних добрив за
видами: з внесених у 2017 р. добрив 69,0 % – азотні, тоді як частка фосфорних
становила 14,1 %, калійних – 16,9 %. Це негативно впливає на величину рожаю,
його якість, стійкість сільськогосподарських культур до хвороб та шкідників,
оскільки оптимальним співвідношенням азотних, фосфорних і калійних добрив
для ґрунтово-кліматичних умов Західного Полісся в середньому становить
1,0:0,8:1,1 [69]. Фактично ж внесення азотних добрив в 4,9 раза перевищує
фосфорні і в 4,1 раза – калійні. Крім того, практично не застосовуються
органічні добрива (табл. 4.11).
Таблиця 3.11 – Внесення органічних добрив у сільськогосподарських
підприємствах Волині у 2005–2017 рр.
Показники
Внесено під урожай
звітного року (пожив.
речовин), тис. тонн
Удобрена площа, тис. га
Питома вага удобреної
площі, %
Внесено на 1 га, кг
- посівної площі
- удобреної площі

2005

2010

Роки
2015

606

477

351

334

309

50,6

–297

14

11

10

12

12

85,7

–2

6,4

6,7

4,6

5,7

5,0

х

–1,4

2,7
43,3

2,8
42,2

1,7
35,1

1,6
27,6

1,3
26,2

48,2
60,5

–1,4
–17,1

Джерело: розраховано за даними [43, с. 284].

2016

2017

2017 р. до 2005р.
%
+,–

Питома вага ріллі сільськогосподарських підприємств Волині, удобреної
органічними добривами з 1990 р. до 2017 р. скоротилась у 13 разів і становить
нині лише 5,0 %. Відомо, що основною ознакою високої родючості й
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окультуреності ґрунту є вміст у ньому гумусу. Доведено, що підвищити вміст
гумусу в ґрунті можна двома основними шляхами: а) внесенням гною і
торфогноєвих компостів, б) розширенням посівів люцерни і конюшини за
рахунок скорочення площі кормових культур, що у великих кількостях
споживають органічну речовину ґрунту. Встановлено, що основною причиною
зниження внесення органічних добрив в досліджуваному регіоні є скорочення
поголів’я тварин всіх видів, а також механізація процесу прибирання гною в
сучасних агрокомплексах без використання підстилки із соломи. Вчені
вважають, що одним із шляхів вирішення вказаної проблеми є розширення
посівів сидеральних культур, але вони, навпаки, скоротились за період 2012–
2017 рр. майже на 30 відсотків. В умовах поступового відродження галузі
тваринництва на сільських територіях Волині, зокрема м’ясного та молочного
скотарства, розраховувати на різке зростання внесення кількості органічних
добрив з метою підвищення родючості ґрунтів нереально. Тому, найпростішим
та найефективнішим напрямом відновлення родючості ґрунту в
сільськогосподарських підприємствах – це поповнення поживних елементів
ґрунту за рахунок зелених добрив, приорювання пожнивних рештків,
впровадження посівів сидеральних культур, зокрема, гороху польового
(пелюшки), люпину тощо. Отже, нехтуванням законами еколого-безпечного
природокористування, використання земель без наукового екологоекономічного обґрунтування стає причиною виникнення багатьох негативних
явищ як екологічного, так й соціально-економічного характеру.
Одним із найважливіших напрямів у вирішенні завдань сталого розвитку
аграрного сектора та сільських територій Волині є обґрунтування можливості
його відродження на територіях, які постраждали в наслідок аварії на
Чорнобильській АЕС. Найбільша техногенна катастрофа світу спричинила
згубні екологічні наслідки для України, і особливо її сільської місцевості –
табл. 3.12. У результаті радіологічного моніторингу території трьох
забруднених районів Волинської області встановлено, що 3,7 % площі рілля
забруднено цезієм–137 із щільністю 1–5 Кі/км2 та 37 % площ – стронцієм 90 із
щільністю забруднення0,02–0,15 Кі/км2. Крім цього, 65 га ріллі забруднено
щільністю 5–15 Кі/км2 за цезієм та 216 га 0,15–0,3 Кі/км2 за стронцієм.
Природні умови досліджуваного регіону – близьке залягання ґрунтових
вод, промивний тип водного режиму, низька родючість більшості ґрунтів,
збіднених глинистими мінералами та високою їх кислотністю, сприяють
інтенсивній міграції радіонуклідів. Тому кількість переходу радіонуклідів у
рослини набуває особливого значення для дерново-підзолистих ґрунтів
поліських районів Волині. Нижчими рівнями забруднення зерна
характеризуються такі культури, як кукурудза, тритикале, просо.
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Таблиця 3.12 – Щільність радіоактивного забруднення
сільськогосподарських угідь Волинської області, га
Угіддя

Обстежена
площа

до 1

Щільність забруднення, Кі/км2
Цезій–137
Стронцій–90
0,02–
1–5
5–15
до 0,02
0,15–0,3
0,15

Усього, в
181475
170728
10682
.т.ч.:
– рілля
65032
62540
2427
– луки,
116443
108188
8255
пасовища
Джерело: складено за даними [70, с. 66–67].

65

106039

75128

308

65

40800

24016

216

–

65239

51112

92

Варто зазначити, що в результаті аварії на Чорнобильській АЕС три
райони поліської зони Волинської області – Камінь-Каширський,
Любешівський та Маневицький, зазнали значного забруднення радіоактивними
елементами, з яких головну роль у створенні дози опромінення відіграють
цезій–137 та стронцій–90. У 2006 р. згідно програми «Радіологічний захист
населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного
забруднення»
проведено
агрорадіологічне
обстеження
земель
сільськогосподарського призначення Маневицького району (33640 га), а у
2007–2008 роках – частини земель Камінь – Каширського (29117 га) та
Любешівського (25925 га) районів. Проте, за відсутності фінансування, без
детального обстеження залишились 10 сільських рад в Камінь-Каширському і
3 – в Любешівському районах. Тому, для отримання повної інформації про
радіаційний стан цих територій, потрібно їх дообстежити.
Волинська область за рівнем викидів забруднюючих речовин в атмосферу
посідає 23 місце в країні, за накопиченням токсичних відходів – 19, що свідчить
про стабільність екологічної ситуації [43]. Область входить в 7 лідируючих
областей по заповідності в Україні. Відсоток заповідності становить близько
10,9 %, при середньому по Україні 5,5 в.п. [46, с. 31]. На Поліссі цей показник
ще вищий.
Актуальним для сільських територій Полісся залишається питання
функціонування меліоративних систем. Проведене дослідження свідчить про
те, що наразі ця мережа потребує відновлення. Окрім того, у зв’язку із зміною
клімату, вивчається питання роботи меліоративних каналів у двосторонньому
режимі: на запобіганню підтопленню та для збереження вологи. Багато
сільських громад намагаються власними зусиллями розчистити меліоративні
канали на територіях господарювання, проте такі роботи потребують значних
коштів. З метою запобігання підтоплення населених пунктів та
сільськогосподарських і лісогосподарських угідь у Волинській області
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протягом 2010–2013 років вперше за 20 років за бюджетні кошти проводились
роботи щодо очистки меліоративних каналів від замулення. Вжиті заходи
зменшили ризик паводків на поліських територіях області.
Варто зазначити, що поліські землі в основному піщані й супіщані і
специфічні для ведення сільського господарства, їх не можна їх прирівнювати
до багатих чорноземів у південній частині області. Тому вважаємо, що
ініціювання преференцій для поліських територій, хоча б на рівні області,
сприятиме розвитку аграрного виробництва в регіоні. Визначено, що
основними недоліками сучасних агроландшафтів Волині є: інтенсивне
використання деградованих, малопродуктивних та радіоактивно забруднених
земель; нераціональне використання особливо цінних продуктивних земель;
порушення оптимальних сівозмін і насичення їх ерозійно небезпечними
культурами; невідповідність використання земель їх агроекологічним
характеристикам; порушення оптимального співвідношення в агроландшафтах
різних видів угідь (природних, напівприродних та антропогенних); поширення
та поглиблення деградаційних процесів тощо.
Виведенню із сільськогосподарського обороту під заліснення підлягають
насамперед малопродуктивні, ерозійно небезпечні та техногенно забруднені
землі, на яких отримують урожайність значно нижчу від середньої в регіоні.
Адже виробництво товарної продукції на таких ґрунтах потребує більших
витрат на одиницю продукції внаслідок нижчої землевіддачі. Виведення
малопродуктивних земель позитивно вплине на рівень урожайності як
загалом в Україні, так і в регіонах. Особливо актуальним є питання
раціонального природокористування у зв'язку з масовим розвитком усіх форм
агропромислової діяльності, зростаючими потребами в природних ресурсах. Це
водночас вимагає екологічного захисту населення і середовища його
життєдіяльності. Зважаючи на це, необхідним є проведення просвітницької
роботи із сільськими жителями – вони мають знати свої права та обов'язки,
передбачені законодавством, як землекористувачі та працівники аграрного
сектору. Потрібно забезпечити науково-методичну і дорадницьку допомогу
населенню щодо ведення сільського господарства та землекористування. Зона
Полісся Волині має вигідне географічне розташування, сприятливі природнокліматичні умови, велику історико-культурну спадщину, природні рекреаційні
та лікувальні ресурси. Все це сприяє розвитку зеленого туризму та сільської
гостинності як одного з найефективніших засобів одержання доходу,
підвищення зайнятості та зростання життєвого рівня селян.
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3.3. Діагностика тенденцій та ідентифікація
економічних проблем сільського розвитку Волині

організаційно-

Трансформаційні перетворення, які здійснювались в останні роки в
аграрному секторі Волинської області, змінили структуру організаційноправових форм господарювання. У 2017 р. сільськогосподарську діяльність
здійснювали: 248 сільгосппідприємств різних організаційно-правових форм
господарювання; 600 фермерських господарств та 149,9 тис. сільських
домогосподарств, які мали в особистому користуванні земельні ділянки,
виділені для ведення особистого селянського господарства (ОСГ) (табл. 3.13).
Таблиця 3.13 – Склад і структура сільськогосподарських підприємств
Волинської області за організаційно-правовими формами
господарювання*
Агроформування
Всього, од.
Господарські товариства
Виробничі кооперативи
Приватні підприємства
Фермерські господарства
Державні підприємства
Підприємства інших форм
господарювання

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

927
161
71
78
582
6

891
145
65
75
579
5

991
152
56
69
680
6

909
163
60
67
600
5

848
137
39
60
600
5

2017 р. до
2013р.,
+,–
–79
–24
–32
–18
18
–1

29

22

28

14

7

–22

100,0
17,9
6,6
7,4
66,0
0,6

100,0
16,1
4,6
7,1
70,8
0,6

х
–1,3
–3,1
–1,3
8,0
0,0

1,5

0,8

–2,3

У відсотках до підсумку
100,0
100,0
100,0
17,4
16,3
15,3
7,7
7,3
5,7
8,4
8,4
7,0
62,8
65,0
68,6
0,6
0,5
0,6

Всього
Господарські товариства
Виробничі кооперативи
Приватні підприємства
Фермерські господарства
Державні підприємства
Підприємства інших форм
3,1
2,5
2,8
господарювання
Джерело: розраховано за даними [44, с. 139].

* – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, для яких основним видом діяльності було
вирощування однорічних, дворічних і багаторічних культур, відтворення рослин, тваринництво,
змішане сільське господарство та допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна
діяльність (включаючи фермерські господарства незалежно від основного виду діяльності).

Найбільшу питому вагу серед агроформувань займають фермерські
господарства (70,8 %) та господарські товариства з обмеженою
відповідальністю – 16,1 % у 2017 р., найменшу – державні підприємства
(0,6 %). Питома вага сільськогосподарських підприємств, розташованих в зоні
Полісся складає лише 15,1 %; в Лісостеповій зоні – 58,8 %; в Перехідній –
26,1 в.п. (табл. 3.14).
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Таблиця 3.14 – Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств
Волинської області за 2010–2017 рр., од
Райони /область

2010 р.

2013 р.

Волинська область
979
927
Зона Полісся, всього
195
165
Зона Полісся у % до області
19,9
17,8
Лісостеп, всього
502
510
Зона Лісостепу до області, %
51,3
55,0
282
252
Перехідна зона, всього
Перехідна зона до області, %
28,8
27,2
Джерело: розраховано за даними [44, с. 140].

2014 р.

2016 р.

2017 р.

891
141
15,8
515
57,8
235
26,4

909
151
16,6
527
57,9
231
25,4

848
128
15,1
499
58,8
221
26,1

2017 р.
до
2010р.,
+,–
131
–67
–4,8
–3
7,5
–61
–2,7

За розміром серед агроформувань домінують малі (з площею земельних
угідь до 50 га) та середні підприємства (від 50 до 500 га), частка яких у 2017 р.
становила 47,8 % й 23,7 % відповідно (табл. 3.15).
Таблиця 3.15 – Розподіл підприємств, які здійснювали
сільськогосподарську діяльність на Волині за розміром
сільськогосподарських угідь у 2017 р.
Кількість підприємств
Показники

Площа
сільськогосподарських угідь

у % до
у % до загальної
одиниць
загальної
га
площі с.-г. угідь
кількості
Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства
Підприємства, що мали
716
84,4
268791,3
100,0
сільськогосподарські угіддя
з площею, га
до 5,0
94
11,1
313,8
0,1
5,1–10,0
81
9,5
618,1
0,2
10,1–20,0
96
11,3
1443,3
0,5
20,1–50,0
135
15,9
4616,3
1,7
50,1–100,0
82
9,7
5915,0
2,2
100,1–500,0
119
14,0
29342,6
10,9
500,1–1000,0
41
4,8
28074,7
10,5
1000,1–2000,0
33
3,9
46135,1
17,2
2000,1–3000,0
15
1,8
36018,9
13,4
3000,1–4000,0
5
0,6
18157,6
6,8
4000,1–5000,0
4
0,5
17251,9
6,4
5000,1 і більше
11
1,3
80904,0
30,1
Підприємства, що не мали
132
15,6
х
х
сільськогосподарських угідь
Джерело: розраховано за даними [44, с. 142].
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До найбільших землекористувачів серед агроформувань зони Лісостепу
належали товариства «П’ятидні» Володимир-Волинського, яке мало в
обробітку більше 12 тис. га земель, «Городище» Луцького (понад 9 тис. га) та
ДП агрофірма «Луга-Нова» Іваничівського (більш як 8 тис. га) районів. До
найбільших агроформувань Перехідної зони належало фермерське
господарство «Перлина Турії» Турійського району, СТзОВ «Зоря»
Ковельського району, а зони Полісся – ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Ратнівського району. За даними вибіркового обстеження сільськогосподарської
діяльності господарств населення у сільській місцевості Волині середня площа
земельних ділянок у них в 2017 р. склала 2,03 га, в тому числі для ведення ОСГ
– 1,14 га з розрахунку на одне домогосподарство.
Проведено ранжування досліджуваних районів та визначено яке місце
займають сільськогосподарські підприємства у виробництві аграрної продукції.
За обсягами виробництва сільськогосподарської продукції на 1 жителя
лісостепові райони займають провідні місця, агроформування Перехідної зони
– середні; поліські райони – 10–16 місця (табл. 3.16).
Таблиця 3.16 – Частка сільськогосподарських підприємств у виробництві
продукції сільського господарства підприємствами Волині, %
Область/райони

2013 р.

2014 р.

Волинська область
100,0
100,0
Зона Полісся, всього, в т.ч.:
2,9
3,1
Камінь-Каширський
0,1
0,1
Любешівський
0,1
0,1
Любомльський
0,3
0,5
Маневицький
0,9
1,0
Ратнівський
0,7
0,6
Старовижівський
0,7
0,8
Шацький
0,1
0,0
Лісостеп, всього, в т.ч. :
72,9
71,7
Володимир-Волинський
26,0
28,2
Горохівський
17,8
16,6
Іваничівський
5,3
5,2
Локачинський
9,4
9,0
Луцький
14,4
12,7
Перехідна зона, в т.ч.:
23,8
24,8
Ківерцівський
2,0
2,3
Ковельський
5,2
5,7
Рожищенський
4,2
4,4
Турійський
12,4
12,4
Джерело: розраховано за даними [44, с. 132].
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2015 р.

2016 р.

2017 р.

100,0
3,1
0,1
0,0
0,4
1,3
0,5
0,8
0,0
71,6
28,1
15,7
5,0
9,7
13,1
24,9
2,5
5,2
4,3
12,9

100,0
3,4
0,1
0,1
0,7
1,2
0,5
0,8
0,0
69,1
26,9
15,2
4,2
9,7
13,1
26,6
3,5
5,9
4,7
12,5

100,0
4,0
0,1
0,6
0,6
1,3
0,4
1,0
0,0
68,3
25,2
15,9
4,3
9,6
13,2
27,5

Місце у
2017 р.
х
х
15
12
13
10
14
11
16
х
1
2
8
5
3
х

12,4

4

3,0
6,8
5,3

9
6
7

У 2017 р. у галузі в цілому по області вироблено продукції на суму
6,9 млрд. грн (у постійних цінах 2010 р.), що на 4,8 % більше попереднього року. В
аграрних формуваннях виробництво збільшилось на 10,9 %, господарствах
населення – на 0,8 %. В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь
отримано 810,0 тис. грн, що на 37,0 тис грн (4,8 %) більше 2016 р. В табл. 3.16
та на рис. 3.3 наведено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в
розрізі районів та природно-економічних зон області у 2013–2017 рр.
Табл. 3.17 – Продукція сільського господарства у сільськогосподарських
підприємствах Волинської області, у постійних цінах 2010 р.; млн грн
Область/райони

2013
2014
Волинська область
2023,3 2404,8
Зона Полісся, всього, в т.ч.
56,7
73,2
райони:
Камінь-Каширський
2,5
2,6
Любешівський
1,0
0,9
Любомльський
5,5
12,7
Маневицький
18,9
23,4
Ратнівський
14,1
13,4
Старовижівський
13,4
19,4
Шацький
1,3
0,8
Зона Полісся до області, %
2,8
3,0
Лісостеп, всього,
1474,7 1725,7
в т.ч. райони:
Володимир-Волинський
525,0
678,2
Горохівський
360,6
399,5
Іваничівський
108,1
126,0
Локачинський
190,3
216,6
Луцький
290,7
305,4
Зона Лісостепу до області,
72,9
71,8
%
Перехідна зона, в т.ч.
483,2
596,5
райони:
Ківерцівський
41,1
56,1
Ковельський
105,7
136,2
Рожищенський
85,1
106,2
Турійський
251,3
298,0
Перехідна зона до області,
23,9
24,8
%
Джерело: розраховано за даними [44, с. 31].

Роки
2015
2375,1

2016
2572,2

2017

2853,0

2017р. до
2013р., +,–
829,7

75,5

89,0

113,2

56,5

1,7
0,7
10,4
30,5
11,9
19,4
0,9
3,2

2,0
2,7
18,8
30,6
13,0
21,8
0,1
3,5

1,7

12,9
27,5
0,3
4,0

–0,8
15,0
12,0
18,4
–1,2
14,1
1,0
1,2

1700,1

1777

1947,2

472,5

667,8
373,0
118,1
229,2
312,0

690,6
391,1
108,8
250,2
336,3

720,0
452,4
123,7
273,2
377,9

195,0
91,8
15,6
82,9
87,2

71,5

69,1

68,3

–4,6

590

683,7

783,2

300,0

58,0
122,9
102,3
306,8

90,0
152,1
121,4
320,2

85,3
194,7
149,9
353,3

44,2
89,0
64,8
102,0

24,8

26,6

27,5

3,6

16,0
17,5
37,3

За результатами аналізу основних тенденцій зміни показників розвитку
аграрної сфери Волинської області можна зробити висновок про наявність ряду
негативних тенденцій, що пов’язуються із значним зниженням обсягів виробництва
продукції порівняно з 1990 роком. Але протягом останніх років спостерігається
покращення фінансових результатів роботи сільськогосподарських підприємств та
збільшення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності худоби та
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птиці, що відбулося переважно за рахунок укрупнення господарств та оптимізації
виробничих і допоміжних процесів [17].

Рис. 3.3. Продукція сільського господарства у сільськогосподарських
підприємствах в районах Волинської області у 2017 р.
Джерело: побудовано за даними [44, с. 30].

Встановлено, що основними виробниками сільськогосподарської продукції
на Волині залишаються домогосподарства. Але протягом останніх років у
сільськогосподарських підприємствах спостерігається не лише стабільний ріст
виробництва (крім 2015 р.), а й темпи приросту були вищі, ніж в господарствах
населення.
Значною мірою це пов’язане з інтенсивним розвитком тваринництва, а
саме птахівництва та свинарства, де обсяги вирощування порівняно з 2000 р.
збільшились в 4,8 рази (табл. 3.18).
Таблиця 3.18. – Індекси виробництва сільськогосподарської продукції у
Волинській області за 2013–2017 рр., відсотків
Роки
2013
2014
2015
2016
2017

Всього
Рослинництво
до попереддо попереддо 2000р.
до 2000р.
нього року
нього року
Господарства усіх категорій
102,6
145,3
100,5
133,7
106,3
154,5
108,6
145,3
95,4
147,4
96,1
139,6
101,9
150,2
103,5
144,5
104,8
157,4
108,9
157,3
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Тваринництво
до попереддо 2000р.
нього року
105,3
103,4
94,5
99,9
99,2

162,7
168,3
159,0
158,8
157,5

продовж. табл. 3.18
Сільськогосподарські підприємства
2013
107,4
228,8
105,5
162,4
2014
118,9
271,9
125,4
203,6
2015
98,8
268,5
94,5
192,5
2016
108,3
290,8
111,9
215,3
2017
110,9
322,6
119,9
258,3
Господарства населення
2013
100,5
124,1
98,6
124,6
2014
100,4
124,6
101,7
126,7
2015
93,5
116,6
96,9
122,7
2016
98,2
114,5
99,3
121,9
2017
100,8
115,4
102,6
125,1
Джерело: розраховано за даними [44, с. 35].

109,4
112,1
103,6
104,6
100,7

395,9
443,9
460,1
481,1
484,6

103,2
98,7
88,9
96,5
98,0

123,5
121,9
108,4
104,7
102,6

Для визначення місця і ролі сільськогосподарських товаровиробників
досліджуваної зони варто визначити, яку питому вагу займають
сільськогосподарські підприємства районів у загальній посівній площі с.-г.
культур в 2017 р. (табл. 3.19).
Таблиця 3.19. – Площа сільськогосподарських угідь в аграрних
формуваннях Волині у 2017 р., тис. га
Область/райони

С.-г
культури
247,0
20,6
0,6
0,7
5,0
4,4
3,1
6,8
–
8,3

Зернові та
зернобобові
132,3
12,3
0,5
0,5
2,9
2,2
1,4
4,8
–
9,4

Волинська область
Зона Полісся, всього, в т.ч.:
Камінь-Каширський
Любешівський
Любомльський
Маневицький
Ратнівський
Старовижівський
Шацький
Зона Полісся до області, %
Лісостеп, всього,
145,2
76,4
в т.ч. райони:
Володимир-Волинський
25,5
14,9
Горохівський
43,0
20,4
Іваничівський
17,5
8,0
Локачинський
22,0
11,0
Луцький
37,2
22,1
Зона Лісостепу до області, %
58,8
57,7
Перехідна зона, в т.ч.
81,2
43,6
райони:
Ківерцівський
13,5
7,8
Ковельський
24,5
12,1
Рожищенський
15,8
9,6
Турійський
27,4
14,1
Перехідна зона до області, %
32,9
32,9
Джерело: розраховано за даними [43, с. 273].
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У тому числі
Картопля,
Технічні
овочеві
95,6
1,2
х
х
0,0
0,0
0,0
0,2
2,1
0,0
…*
…*
…*
…*
1,2
0,1
–
–
х
х

Кормові
18,0
х
0,1
0,0
…*
…*
…*
0,7
–
х

58,9

0,5

9,4

9,8
18,8
8,8
10,7
10,8
61,6

0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
41,7

0,6
3,7
0,6
0,3
4,2
52,2

32,3

0,4

4,9

5,3
10,2
5,5
11,3
33,8

0,3
0,1
0,0
0,0
33,3

0,1
2,1
0,7
2,0
27,2

Як наслідок, частка агроформувань у виробництві сільськогосподарської
продукції постійно зростає і у 2017 р. становила 41,5 %, проти 79,7 % у 2000 р.
Аграрні підприємства, значною мірою, віддають перевагу галузі рослинництва
як більш прибутковій. У структурі агровиробництва в сільськогосподарських
підприємствах переважало вирощування зернових, технічних культур й птиці, в
господарствах населення – виробництво картоплі та молока. У 2017 р. в
агроформуваннях урожайність основних сільськогосподарських культур була
вища, ніж у попередньому році, і це, в значній мірі, вплинуло на ріст обсягів
виробництва. В табл. 3.20 наведено показники врожайності основних
сільськогосподарських культур агроформувань області у 2017 р.
Таблиця 3.20. – Урожайність сільськогосподарських культур
сільськогосподарських підприємств Волині у 2017 р., ц/га

Культури
Область/райони
зернові
цукрові
ріпак і
соя
картопля
овочі
культури буряки
кольза
Волинська область
53,6
530,0
35,3
22,0
169,0
347
Полісся
Камінь-Каширський
20,0
–
–
–
180
323
Любешівський
9,1
–
–
–
243
…*
Любомльський
23,5
–
…*
9,1
159
…*
Маневицький
37,4
–
…*
…*
…*
…*
Ратнівський
19,3
–
–
–
…*
Старовижівський
30,7
–
38,2
24,8
120
…*
Шацький
–
–
–
–
–
–
Лісостеп
Вол.-Волинський
59,2
587,0
41,5
19,6
135
72
Горохівський
61,4
543,0
38,4
25,5
151
129
Іваничівський
46,6
401,0
41,2
18,2
223
250
Локачинський
62,2
537,0
32,8
25,5
…*
181
Луцький
67,5
667,0
33,5
21,9
241
147
Перехідна зона
Ківерцівський
38,2
…*
34,1
23,0
193
378
Ковельський
44,2
698
32,4
19,4
101
269
Рожищенський
52,4
–*
34,1
19,5
125
…*
Турійський
50,9
471
35,8
17,2
…*
...*
Джерело: побудовано за даними [43, с. 282–283; 44, с. 95, 98].
* – в цій та попередній таблиці дані не оприлюднюються з метою забезпечення
виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності
статистичної інформації.

У виробництві зернових та технічних культур в області лідирують такі
райони як Луцький, Володимир-Волинський та Горохівський. На Волині, як і в
цілому в Україні, аграрні підприємства утримували першість у вирощуванні
зернових культур та цукрових буряків, хоча їх частка в середньому в державі
значно вища і становила відповідно 60,3 % та 79,4 % загального обсягу. На рис.
3.4 та 3.5 наведено ТОП-10 сільськогосподарських підприємств у виробництві
зернових культур та цукрових буряків у 2017 р.
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1. ТзОВ «П'ятидні» Вол.-Волинський р-он
2. ТзОВ «Городище» Луцький р-он
3. СГПП «Дружба» Луцький р-он
4. ТзОВ Птахокомплекс «Губин» Локачинський р-он
5. ТзОВ «Волинь Агро» Горохівський р-он
6. ТзОВ «Агросвіт-Волинь» Вол.-Волинський р-он
7. ФГ «Євгена Шелепіни» Вол.-Волинський р-он
8. СГПП «Рать» Луцький р-он
9. ФГ «Юрагро» Горохівський р-он
10. ФГ «Перлина Турії» Турійський р-он

(понад 30%
від
загального
валового
збору)

Рис. 3.4. ТОП-10 сільськогосподарських підприємств Волинської
області у виробництві зернових культур у 2017 р.

Джерело: побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації

Переважна частина агроформувань (75,6 % тих, що займалися
рослинництвом у 2017 р.) вирощувала зернові, 46,3 % – технічні культури,
26,6% – кормові, 20,1% – картоплю та овочі. Серед найбільших виробників
зернових культур товариства «П’ятидні» Володимир-Волинського, «ВеселеАгро» Луцького, «Волинь Агро» Горохівського районів, де виростили більш як
по 70–20 тис. т зерна. Разом ці господарства отримали п’яту частину зібраного
сільгосппідприємствами урожаю.

1. ДП «Агрофірма Луга-Нова» Іваничівський р-он
2. ТзОВ «Волинь Агро» Горохівський р-он
3. ТзОВ «П'ятидні» Вол.-Волинський р-он
4. ТзОВ «Городище» Луцький р-он
5. ФГ «Галстедан» Горохівський р-он
6. ПП «Західний Буг» Іваничівський р-он
7. СГ ТзОВ «Романів» Луцький р-он
8. СГ ТзОВ «Лище» Луцький р-он
9. ФГ «Перлина Турії» Турійський р-он
10. ТзОВ «Агросвіт Волинь» Вол.-Волинський р-он

(до 30 % від
загального
валового
збору)

Рис. 3.5. ТОП-10 господарств Волинської області у виробництві
цукрових буряків в сільсьгосппідприємствах у 2017 р.

Джерело: побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації

Аграрні формування другий рік поспіль віддали перевагу вирощуванню
сої над ріпаком, біля 80% загальної площі якої знаходилося у Горохівському,
Луцькому, Локачинському, Володимир-Волинському, Рожищенському та
Турійському районах. Найбільші виробники сої товариства «П'ятидні»,
«Агросвіт-Волинь»
Володимир-Волинського,
Птахокомплекс
«Губин»,
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«Волинь Агро» Горохівського районів, на які припадала у 2017 р. п’ята частина
валового збору – це всі підприємства зони Лісостепу. Значно розширились
посівні площі соняшнику. Якщо у 2010р. посіви цієї культури мали лише
4 агроформування на площі 201 га, то у 2015 році – 14 господарств (2,5 тис. га),
у 2016 р. – 37 господарств (6,4 тис га), у 2017 р. площа соняшнику становила
16,2 тис.га.
Станом на 1 січня 2018 р. в області нараховувалось 138,3 тис. голів
великої рогатої худоби, що на 14,5 тис. голів, або на 9,5 % менше порівняно з
початком 2017 р., у т.ч. у господарствах населення – 93,4 тис. голів (67,5 %). У
сільгосппідприємствах поголів’я великої рогатої худоби скоротилось на 5,5 тис.
голів (на 10,9%), в т.ч. корів – на 1,8 тис. голів (9,3 %) – табл. 3.21, рис. 3.5.
Таблиця 3.21. – Місце і роль галузі тваринництва сільськогосподарських
підприємств у загальнообласному виробництві в 2017 р.
Поголів’я тварин
ВРХ
корів
свиней
Волинська область
44,9
17,5
98,8
Полісся, всього, тис. голів
7,5
3,5
4,3
Зона Полісся до області, %
16,7
20,0
4,4
Лісостеп, всього, тис. голів
25,0
9,4
34,0
Зона Лісостепу до області, %
55,7
53,7
34,4
Перехідна зона, всього, тис. гол.
12,4
4,6
60,5
Перехідна зона до області, %
27,6
26,3
61,2
Валове виробництво
Область/райони
Вироблено м’яса у живій
Валове виробництво
масі, тис. т
молока, т
Волинська область
83,5
104,3
Полісся, всього,
2,4
1,6
Зона Полісся до області, %
2,9
1,6
Лісостеп, всього
76,6
66,3
Зона Лісостепу до області, %
73,4
79,4
Перехідна зона, всього
26,1
14,8
Перехідна зона до області, %
25,0
17,7
Джерело: розраховано за даними [43, с. 287–291].
Область/райони

Варто зазначити, що сільськогосподарські підприємства Перехідної зони
утримують 61,2 % всього поголів’я свиней і майже 60 % поголів’я овець та кіз.
За чисельністю свиней вирізнялися товариство «Віра-1», що входить до складу
агропромислової групи «Пан Курчак», яке мало поголів’я на території
Ковельського та Турійського районів, а також ТзОВ «Чебені плюс»
Рожищенського районів, де утримували понад 29–10 тис. голів. Ці господарства
забезпечили реалізацію на забій більше 70,0 % свиней, проданих аграрними
формуваннями області у 2017 р.
Господарства населення виступали у 2017 р. основними виробниками
молока, яєць, вовни. Аграрні формування лідирували у виробництві м’яса.
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Серед найбільших, за кількістю великої рогатої худоби м’ясного напрямку, слід
відзначити СТзОВ «Зоря» Ковельського району (с. Велицьк). Це племінне
підприємство, яке займається вирощуванням ремонтного молодняку волинської
м’ясної худоби. Нині в господарстві нараховується 1746 голів ВРХ, у т.ч. 870
корів (21,4 %).
Поголів'я свиней у 2017 р. зменшилось1,0 тис. голів (0,3 %) і на кінець
року становило 315,5 тис. голів, у т.ч. в аграрних підприємствах та
фермерських господарствах поголів’я зросло на 5,7 тис. голів, за рахунок шести
районів, де працювали великі свинарські комплекси. У господарствах
населення чисельність свиней зменшилась на 6,7 тис. голів і становила
216,7 тис. голів
Серед найбільших, за кількістю великої рогатої худоби, слід відзначити
ТзОВ «ВВ Агро», яке здійснювало діяльність на території 5 районів,
ТОВ «Прогрес» Володимир-Волинського, ТзОВ «Городище» та ТзОВ «Лище»,
ПП «Рать» Луцького районів, у яких утримували більш як по 2 тис. голів.
Птахівництвом у 2017 р. займалось 7 підприємств зони Лісостепу (без
врахування фермерських господарств). Найбільш потужними, на яких
зосереджувалось понад 90 % загальнообласного поголів’я птиці, були
ПАТ «Володимир-Волинська
птахофабрика»
та
Локачинське
ТзОВ «Птахокомплекс Губин», які спеціалізуються на вирощуванні бройлерів і
разом утримували понад 4 млн. голів. В цьому ж напрямку працює й ТзОВ
«Астра» у Горохівському районі. Виробництвом яєць для інкубації займались
ТзОВ «Агідель» Локачинського та ТзОВ «Птахокомплекс «Усичі» Луцького
району, якими вироблено майже 100,0 % загального обсягу. У 2016р. в ТзОВ
«Агідель» введена в експлуатацію птахоферма на 48 тис. птахомісць. А загалом
за останні три роки птахівничі підприємства збільшили потужності для
утримання птиці на понад 2,0 млн. голів.
За 2017 р. товаровиробники області отримали 411,9 тис. т молока, що на
0,1% менше рівня 2016р., у т.ч. у домогосподарствах – 328,4 тис. т (на 1,8 %
менше), сільськогосподарських підприємствах – 83,5 тис. т молока (на 7,2 %
більше). З них у зоні Лісостепу сільськогосподарськими підприємствами
отримано 66,3 тис. т (79,4 %).
Середньорічний надій молока від однієї корови, що була в наявності на
початок 2018 р., в господарствах усіх категорій в середньому по області
становив 4246 кг (на 56 кг, або на 1,3%, більше проти 2016 р.), у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 5393 кг (на 598 кг більше). Забезпечили
такий високий рівень саме господарства зони Лісостепу – ВолодимирВолинського, Локачинського та Луцького районів, де доїли більш як по 7000 кг
від корови. Ріст середнього надою спостерігався у 11 районах області. Найвищі
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показники продуктивності (більше 8000 кг) показали у фермерському
господарстві «Перлина Турії» Турійського (Перехідна зона), приватних
підприємствах «Рать» та «Дружба» Луцького, ім. Івана Франка Горохівського,
товаристві «Прогрес» Володимир-Волинського районів.
1. ПОСП ім. Шевченка Горохівський р-он
2. ТзОВ «Городище» Луцький р-он
3. СГПП «Рать» Луцький р-он
4. СГ ТзОВ «Романів» Луцький р-он
5. СВК «Урожай» Луцький р-он
6. СГ ТзОВ «Лище» Луцький р-он
7. СГПП «Дружба» Луцький р-он
8. ТзОВ «Прогрес» Вол.-Волинський р-он
9. ПОСП ім. Франка Горохівський р-он
10. ФГ «Перлина Турії» Турійський р-он

(понад 35 %)
валового надою
молока

Рис. 3.6. ТОП-10 сільськогосподарських підприємств молочного
напряму спеціалізації Волинської області в 2017 р.

Джерело: побудовано за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації

У 2017 р. рентабельним було: вирощування зернових (рівень
рентабельності – 32,3 %); технічних культур (цукрові буряки – 7,7 %);
виробництво молока (36,0 %), м’яса свиней (19,1 %) та птиці (17,4 %) – табл.
3.22. Збитковість виробництва м’яса великої рогатої худоби була зумовлена
високою собівартістю виробництва продукції та низькими реалізаційними
цінами на неї.
Таблиця 3.22. – Рівень рентабельності основних видів продукції у
сільськогосподарських підприємствах Волині, %
Види продукції

2013

2014

Роки
2015

2016

2017

2017 р. до
2013р., +,–

53,1

31,3

32,3

23,7

68,6
6,5
–5,1

33,4
21,6
2,2

26,7
7,7
26,2

–2,3
–20,2
–8,6

53,5

56,0

16,7

–34,5

–8,8
15,2
–5,6
20,8

–10,0
11,0
1,1
28,6

–0,2
19,1
17,4
36,0

+34,82
8,6
19,7
8,2

Культури зернові та
8,6
28,4
зернобобові
Насіння соняшнику
29,0
29,7
Буряк цукровий фабричний
27,9
40,6
Картопля
34,8
2,4
Культури овочеві
51,2
37,0
відкритого ґрунту
ВРХна м’ясо
–35,0
–23,3
Свині на м’ясо
10,5
20,7
Птиця на м’ясо
–2,3
3,1
Молоко
27,8
24,1
Джерело: розраховано за даними [44, с. 144].
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В результаті оцінки виробничо-ресурсного забезпечення сільських
територій визначено, аграрні формування Волинської області характеризуються
досить високим рівнем забезпечення як земельними, так і трудовими й
матеріально-технічними й фінансовими ресурсами, які використовуються
досить ефективно, про що свідчать показники рентабельності як виробничої,
так і операційної діяльності (табл. 3.23.). Варто відмітити позитивний досвід
ведення сільськогосподарської діяльності у великотоварних підприємствах, які
розміщені в Зоні Лісостепу, які використовують інноваційні технології
виробництва й переробки продукції рослинництва й тваринництва.
Таблиця 3.21. – Основні показники діяльності сільськогосподарських
підприємств Волинської області*
Показники

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017р.**

2017 р.
до
2013р.,
+,–

Чистий прибуток (збиток),
204,5
277,6
972,7
986,6
1506,9
1302,4
млн. грн
Підприємства, які одержали
чистий прибуток
- % до загальної кількості
77,7
80,0
84,7
84,6
87,7
10,0
Фінансовий результат, млн грн
320,4
579,0
1289,4 1154,2
1543,1
1222,7
Підприємства, які одержали
чистий збиток
22,3
20,0
15,3
15,4
12,3
–10,0
% до загальної кількості
фінансовий результат, млн грн
115,9
301,4
316,7
167,6
36,2
–79,7
Рівень рентабельності всієї
10,1
10,8
21,5
19,1
23,9
13,8
діяльності, %
Рівень рентабельності
11,8
28,4
32,2
24,8
27,0
15,2
операційної діяльності, %
Джерело: розраховано за даними [44, с. 142].
* – Інформація сформована по підприємствах з основним видом діяльності:
«Вирощування однорічних і дворічних культур», «Вирощування багаторічних культур»,
«Відтворення рослин», «Тваринництво» «Змішане сільське господарство» та «Допоміжна
діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність».
**– Без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Проведене дослідження свідчить про те, що позитивний вплив на
формування інноваційного потенціалу сільських територій Волинської області
чинить велика частка великотоварних ефективних аграрних підприємств та
фермерських господарств, які відзначаються вищим рівнем мобільності та
адаптованості до інновацій. Це підвищує можливості для реалізації
інвестиційно-інноваційних
проектів,
спрямованих
на
розвиток
сільськогосподарського виробництва та впровадження новітніх агротехнологій.
Водночас, наближеність Володимир-Волинського та Іваничівського районів до
кордону з ЄС, а також наявність значного потенціалу для розвитку
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високоспеціалізованого
сільського
господарства
(екологічно-чистого
землеробства, органічного тваринництва, молокопереробки і сироваріння на
інноваційній основі тощо) дає підстави для залучення достатньої кількості
іноземних інвестицій в реалізацію різних інвестиційних проектів.
Особисті селянські господарства залишаються стійкою формою
господарювання в аграрному секторі Волинської області, а особливо в зоні
Полісся. Нині нараховується 149,9 тис. домогосподарств, які обробляють понад
300 тис. га земельних угідь, їх частка у структурі виробництва валової
продукції сільського господарства є переважаючою, зокрема на Поліссі (рис.
3.7, табл. 3.24).
Табл. 3.24. – Основні показники діяльності особистих селянських
господарств* Волинської області у 2013–2017 рр.
Показники

Роки

2013

2014

2015

2016

2017

2017р.
до
2013р.

Загальна кількість господарств,
154214 152629 152158 150871 149864 –4350
одиниць
Площа земельних ділянок, тис.га
331,4
329,2
329,5
326,0
323,4
–8,0
**
у тому числі
для будівництва, обслуговування
житлового будинку,
35,0
35,0
35,0
34,9
34,7
–0,3
господарських будівель
для ведення особистого
218,0
215,3
228,9
225,7
223,7
5,7
селянського господарства
для ведення товарного
сільськогосподарського
74,5
76,0
62,7
62,9
62,6
–11,9
виробництва
з них взятих в оренду
0,7
0,7
0,5
0,5
0,7
0,0
У середньому на одне господарство
Площа земельних ділянок, га
2,11
2,16
2,17
2,16
2,03
–0,08
**
у тому числі
для будівництва, обслуговування
житлового будинку,
0,22
0,23
0,23
0,23
0,22
0,0
господарських будівель
для ведення особистого
1,39
1,41
1,50
1,50
1,41
0,02
селянського господарства
для ведення товарного
сільськогосподарського
0,46
0,50
0,41
0,42
0,39
–0,07
виробництва
з них взятих в оренду
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
–0,01
Джерело: побудовано за даними [44, с. 146].
* – домогосподарства, місце проживання яких зареєстровано на території сільських
населених пунктів і членам яких відповідно до чинного законодавства надані земельні
ділянки з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства»
(включаючи ділянки, які були надані раніше з цільовим призначенням «для ведення
особистого підсобного господарства»).
** – За видами цільового призначення, передбаченими Земельним Кодексом України.

67

Рис. 3.7. Частка господарств населення у загальному виробництві валової
продукції сільського господарства Волині, %
Джерело: побудовано за даними [44, с. 40].
Крім того, в окрему групу особистих селянських господарств – сімейних
(родинних) ферм, виділяють господарства, які утримують трьох і більше корів.
Рішенням Волинської обласної ради ще від 12.03.2012 р. № 10/45 затверджено
положення про сімейну (родинну) ферму, згідно якого сімейна (родинна) ферма
(далі СРФ) – це господарська діяльність, яка проводиться фізичною особою або
особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно
проживають, мають у власності трьох і більше корів. В табл. 3.23 наведено
кількість ОСГ та СРФ. Частково саме волинський досвід був покладений в
основу проекту Закону України № 1599 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських
господарств», який прийняла Верховна рада у другому читанні 31 березня 2016р.
Мета прийнятого законопроекту – створення правових, економічних та
соціальних передумов трансформації ОСГ у сімейні фермерські господарства з
набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. Отже, згідно
чинного законодавства, нині існує чотири форми ФГ:
– ФГ – юридична особа;
– ФГ – фізична особа-підприємець;
– сімейне ФГ – юридична особа;
– сімейне ФГ – фізична особа-підприємець.
Верховна Рада 10.07.2018 року прийняла Закон України № 2497-VIII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських
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господарств», яким пропонується внести безліч змін, спрямованих на
стимулювання створення та діяльності сімейних ФГ, а саме:
– можливість віднесення фізичних осіб-підприємців, які організували
сімейні ФГ, до платників єдиного податку четвертої групи за умови
відповідності певним критеріям (тільки ведення власної фермерської діяльності
за місцем податкової адреси, виробництво (переробка) постачання
сільгосппродукції, невикористання праці найманих осіб, площа земель у
власності (користуванні) членів від 2 до 20 га);
– пільговий порядок сплати ЄСВ для всіх членів господарства, у т.ч.
голови (шляхом доплати ЄСВ за рахунок держбюджету протягом 10 років у
різних пропорціях);
– сплата ПДФО з орендної плати за земельні ділянки до місцевих
бюджетів за місцезнаходженням таких земель.
Отже, Законом України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств
визначено економічні та соціальні відносини між сімейними ФГ та державою
направлено на полегшення роботи господарств.
Статусу «сімейного фермерського господарства» на законодавчому рівні
можуть набути ті сільські домогосподарства, які «переросли» особисті
селянські, і держава, прийнявши відповідний закон, засвідчує готовність тісно
співпрацювати з ними як з повноправними суб’єктами аграрного ринку – табл.
3.23. Проте, з кожним роком кількість ОСГ в області зменшується, причиною
цього є: диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;
відсутність належного стартового капіталу; технічна відсталість ведення
дрібного виробництва та його низька ефективність; труднощі зі збутом
виробленої продукції; недостатня кооперація між ОСГ та інтеграція з іншими
суб’єктами
ведення
агробізнесу;
відсутність
розвинутої
ринкової
інфраструктури, здатної обслуговувати приватне виробництво; нестача коштів
для подальшої діяльності тощо [50].
Вважаємо, що як регіональна так і державна аграрна політика повинна
бути направлена на підтримку і розвиток ОСГ: удосконалення нормативноправового середовища функціонування господарств населення; підвищення
соціального і правового статусу особистих селянських господарств й
поширення на їх власників заходів державної підтримки; гармонізація інтересів
власників, найманих працівників та сільських громад в умовах адміністративної
децентралізації; розширення сфери виробництва й удосконалення технологій
виробництва продукції тваринництва і рослинництва; налагодження взаємодії
між сільськогосподарськими, переробними і особистими господарствами на
основі їх кооперації та інтеграції.
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Таблиця 3.25 – Кількість та структура ОСГ та сімейних (родинних)
ферм у розрізі районів Волинської області в 2017 р.

Область/ райони

Кількість
домогосп-в,
членам яких
надані земельні
ділянки для
ведення ОСГ,
од
149864

у % до всього

по
області

по зоні

100,0
х
Волинська область
Зона Полісся, всього,
65768
43,8
100,0
в т.ч. райони:
Камінь-Каширський
14249
9,5
21,7
Любешівський
9793
6,5
14,9
Любомльський
8032
5,3
12,2
Маневицький
11648
7,8
17,7
Ратнівський
11379
7,6
17,3
Старовижівський
7792
5,2
11,8
Шацький
2876
1,9
4,4
Шацька ОТГ
х
х
х
Лісостеп, всього,
48006
32,1
100,0
в т.ч. райони:
Вол.-Волинський
7293
4,9
15,2
Горохівський
11243
7,5
23,4
Іваничівський
7587
5,1
15,8
Локачинський
6634
4,4
13,8
Луцький
15249
10,2
31,8
Зимнівська ОТГ
х
х
х
Устилузька ОТГ
х
х
х
Смолигівська ОТГ
х
х
х
Княгининівська ОТГ
х
х
х
Перехідна зона, в т.ч.
36089
24,1
100,0
райони:
Ківерцівський
11117
7,4
30,8
Ковельський
10160
6,8
28,2
Рожищенський
8459
5,6
23,4
Турійський
6353
4,3
17,6
Велицька ОТГ
х
х
х
Голобська ОТГ
х
х
х
Джерело: розраховано за даними Департаменту
Волинської облдержадміністрації.

Кількість
власників
СРФ, од

Кількість корів,
голів

2792

10174

514

1754

53
65
66
151
66
81
9
23

200
235
246
506
220
261
28
58

1092

3940

100
361
182
199
198
30
12
3
7

368
1279
636
709
727
98
86
11
26

1186

4480

127
445
100
350
720
2824
135
501
74
250
30
110
агропромислового розвитку

Інвестиційна діяльність визнана однією із пріоритетних для розвитку
сільських територій області. У 2017 р. підприємствами, що займалися сільським
господарством, мисливством та пов’язаними з ними послугами, вкладено
1109,1
млн. грн
капітальних
інвестицій,
що
становило
15,8 %
загальнообласного обсягу і на 50,1 % більше рівня 2016 р. (табл. 3.26.).
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Таблиця 3.26. – Сучасний стан підготовки та впровадження найбільш
важливих інвестиційних проектів в Волинській області, станом на
1.04.2018 р.
Назва інвестиційного проекту,
підприємство-виконавець
Будівництво свинокомплексу в ПП
«Макс Ком» Горохівського району

Характеристика інвестиційного проекту
Початок
РентаСтрок
Потужреалізації бельність,
окупСоц. ефект
ність
проекту
%
ності, років
збільшення
2200
2017
19,0
3
виробництва
голів
свинини

Реконструкція тваринницької ферми
із встановленням молочного блоку в
800 голів
ФГ «Поліський колос», с. Ружин
Турійського району
Будівництво зернового комплексу в
8 тис.
с. Мокрець Турійського району, ФГ
тонн
«Поліська родина»
Реконструкція овочесховища з
встановленням сучасного
холодильного обладнання в
800 тонн
с. Переспа Рожищенського району,
ПП Хомич Р.М.
Будівництво зернового елеватора в
65
ТзОВ «П'ятидні» Вол.-Волинського
тис.тонн
району

2013

30,0

6

36 робочих
місць

2015

18,0

3

6 робочих
місць

2016

22,0

3

якісне
зберігання
овочів

2018

20,0

5

75 робочих
місць

збільшення
виробництва
молока
Джерело: складено за даними Департаменту АПР Волинської облдержадміністрації

Будівництво молочного комплексу в
ПОСП «Русь» Горохівського району

1000
голів

2018

35,0

3

Проведене дослідження свідчить про те, що позитивний вплив на
формування інвестиційно-інноваційного потенціалу сільських територій
Волинської області чинить велика частка великотоварних ефективних аграрних
підприємств та фермерських господарств зони Лісостепу та Перехідної зони,
які відзначаються вищим рівнем мобільності та адаптованості до інновацій.
Це підвищує можливості для реалізації інвестиційно-інноваційних
проектів, спрямованих на розвиток сільськогосподарського виробництва та
впровадження новітніх агротехнологій. Водночас, наближеність ВолодимирВолинського, Іваничівського, Любомльського районів до кордону з ЄС, а також
наявність значного потенціалу для розвитку високоспеціалізованого сільського
господарства (екологічно-чистого землеробства, ягідництва, садівництва,
органічного тваринництва, молокопереробки і сироваріння на інноваційній
основі тощо) дає підстави для залучення достатньої кількості іноземних
інвестицій в реалізацію різних інвестиційних проектів.
Як уже зазначалося, сільськогосподарський потенціал Волині, здатний
забезпечувати потреби не лише власного населення, але й експортувати
агропромислову продукцію (табл. 3.27–3.29). Розрахунки наведено відповідно
до нової Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
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Таблиця 3.27 – Динаміка та товарний обсяг експорту агропромислової
продукції Волинської області, тис. дол. США
Види продукції

2015 р.

Всього, в т. ч.:
631693,7
агропромислова продукція, з них:
145543
питома вага продукції АПК, %
23,0
Живі тварини, продукти тваринного
31491
походження
Продукти рослинного походження
57830
Жири та олії тваринного та рослинного
19977
походження
Готові харчові продукти
36245
Джерело: розраховано за даними [43, с. 340]

2016 р.

2017 р.

2017 р. до
2015 р., +,–

611874,2
128050
20,9

689288
139522
20,2

57594,3
–6021
–2,8

23016

35846

4355

59662

74849

17019

25136

7278

–12699

20236

21547

–14698

В 2017 р. з території Волинської області експортовано агропромислової
продукції вартістю 139522 тис. дол. США (на 4,1 % менше, ніж у 2015 р.), що
становило 20,2 % загального обсягу експорту товарів. Обсяги імпорту зросли на
10,7 % і становили 52888 тис. дол. (4,0 % загального імпорту), про що свідчать
дані табл. 3.26.
Таблиця 3.26 – Динаміка та товарний обсяг імпорту агропромислової
продукції у Волинській області, тис. дол. США
2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до
2015 р., +,–

Всього, в т. ч.:
622093
агропромислова продукція, з них:
47761
- питома вага продукції АПК, %
7,7
Живі тварини, продукти тваринного
29554
походження
Продукти рослинного походження
7448
Жири та олії тваринного та рослинного
42
походження
Готові харчові продукти
10717
Джерело: розраховано за даними [43, с. 341]

1131494
45125
4,0

1335421
52888
4,0

713328
5127
–3,7

28270

37171

7617

6235

5125

–2323

65

262

220

10555

10330

–387

Види продукції

Позитивне сальдо в зовнішній торгівлі продукцією АПК у 2017 р.
дорівнювало 86634 тис. дол. (у 2015 р. – 97782 тис. дол.). На його формування
вплинуло перевищення обсягів експорту над імпортом зернових культур, жирів
та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плодів олійних
рослин. Порівняно з 2016 р. в зросли обсяги експорту овочів, фруктів та ягід,
жирів та олії, молокопродуктів. В товарній структурі імпорту переважають живі
тварини (поросята, свині, курчата), м’ясо та харчові субпродукти,
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Таблиця 3.27 – Стан зовнішньоекономічної діяльності на сільських
територіях Волинської області, тис. дол. США
Країна/області

2015 р.

2016 р.

2017 р.

- експорт
145543
128050
139522
- імпорт
47761
45125
52888
- коефіцієнт покриття
3,05
2,84
2,64
експортом імпорту
Джерело: розраховано за даними [43, с. 340–341].

2017 р. до 2015 р.
%
+,–
95,8
–6021
110,7
5127
х

–0,41

Отже, більшість аграрних товаровиробників Волині оволоділи новими
методами господарювання, інноваційними технологіями вирощування
основних видів продукції рослинництва і тваринництва, вміло використовують
засоби державної підтримки галузі сільського господарства тощо. Саме такі
господарства повинні стати економічною базою розвитку сільських територій й
забезпечити ефективне використання наявного виробничого, інтелектуального
та інноваційного потенціалів за умови децентралізації управління.
Аграрні перетворення, які відбулися в Україні за останні роки, дали змогу
збільшити валове виробництво сільськогосподарської продукції. Проте, це не
сприяло соціально-економічному розвитку сільських територій та підвищенню
рівня життя сільського населення, тому існує потреба в комплексному підході
до розв’язання проблем розвитку сільських територій, в основу якого
закладаються принципи сталого розвитку. Згідно Форсайту економіки України,
підготовленого на середньострокову (2015–2020 рр.) і довгострокову (2020–
2030 рр.) перспективу, Міжнародною радою з науки, комітетом із системного
аналізу при президії НАНУ, світовим центром даних з геоінформатики та
сталого розвитку, саме АПК даватиме найбільший внесок в економіку країни.

73

РОЗДІЛ 4
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
ВОЛИНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
4.1.
Застосування
інструментів
стратегічного
управління
(PRESTCOM- та SWOT-аналізу) для визначення орієнтирів сільського
розвитку Волинської області в умовах євроінтеграції
Вважаємо, що задля розробки стратегії сільського розвитку Волині в
умовах євроінтеграції, розвиток сільських територій необхідно розглядати у
форматі багатофункціональності і зрівноваженості, при сталому вирішенні
виробничих, екологічних, соціальних питань, а також побутово-культурних
проблем, з якими сьогодні стикається село. Результати проведених досліджень
(за даними форм державної статистичної звітності, соціологічного опитування
сільських мешканців, власних спостережень) забезпечили розширення існуючої
інформаційної бази щодо становища соціально-демографічної та екологоекономічної сфер волинського села у розрізі природно-економічних зон:
Полісся, Лісостепу та Перехідної, кожній з яких притаманні власні особливості
та відмінності, які можуть стати основою для розробки стратегії сталого
розвитку сільських територій досліджуваного регіону, спрямованої на
забезпечення життєдіяльності сільських поселень.
На основі здійсненого аналізу стану та рівня соціо-еколого-економічного
розвитку сільських територій Волинської області в сучасних умовах,
ідентифіковано та систематизовано основні проблеми, вирішення яких
дозволить забезпечити організацію сільського розвитку на стратегічних засадах
(рис. 4.1.). Належні соціальні умови проживання сільського населення будуть
забезпечені тоді, коли буде відбуватись: створення робочих місць, підвищення
мотивації праці та забезпечення соціального захисту; розвиток агротуризму, що
забезпечить зайнятість та дозволить пізнати історико-культурну спадщину й
рекреаційні ресурси; надання якісних дорадчих і послуг з питань зайнятості та
самозайнятості, навчання та профорієнтація сільської молоді; підвищення рівня
надання комунальних, побутових та консультативних послуг.
Екологічна складова розвитку сільських територій Волині може бути
забезпечена за умови: розвитку органічного типу господарювання та
виробництва екологічно чистої продукції; застосування ґрунтозахисних
технологій обробітку ґрунту; врегулювання питань належного використання та
охорони природних ресурсів сільських територій (земельних, лісових, водних
тощо), їх збереження та примноження; забезпечення охорони довкілля та
збереження родючості ґрунту на основі оптимізації структури посівних площ та
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впровадження науково обґрунтованих сівозмін; забезпечення збалансованого
співвідношення різних видів земельних угідь; внесення органічних добрив;
розробки та впровадження системи управління побутовими відходами й
облаштування сміттєзвалищ в окремих сільських громадах.

Соціально-демографічні

Наявність зовнішньої та внутрішньої міграції
Неможливість працевлаштування й низький рівень доходів
Незадовільне транспортне сполучення та якість доріг
Низький рівень розвитку закладів охорони здоров'я, освіти і
культури, побутового обслуговування
Поширення пияцтва, наркоманії, крадіжок та ін.

Екологічні

Зниження родючості та якості ґрунтів, недотримання
науково обґрунтованих систем землеробства
Незаконне та неефективне використання природних корисних
копалин (торфу, сапропелю, крейди, бурштину)
Нераціональне
використання
лісових
неконтрольовані рубки лісу та заготівля деревини

ресурсів,

Утилізація твердих побутових відходів й облаштування
сміттєзвалищ
Недостатня державна підтримка сільгоспвиробників та
відсутність соціального захисту власників ОСГ
Економічні

СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кризова демографічна ситуація та депопуляція населення

Несприятливий інвестиційний клімат через складність у
залученні зовнішніх та внутрішніх інвестицій
Значний спад та збитковість виробництва продукції
тваринництва (м’ясне та молочне скотарство, свинарство)
Вузька спеціалізація аграрних підприємств (лише
рослинництво), високоінтенсивний розвиток землеробства

Рис. 4.1. Система основних соціо-еколого-економічних проблем розвитку
сільських територій Волинської області
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Більш детально можливості імплементації вище вказаних заходів у
сільський розвиток Волині буде наведено в пп. 4.2.
Задля забезпечення економічного розвитку доцільним вбачається
втілення наступних заходів: активізація інноваційно-інвестиційної діяльності
господарюючих суб’єктів та розвиток інноваційної інфраструктури; розвиток
обслуговуючої
кооперації
для
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції; розвиток альтернативних видів діяльності і
виробництва нетрадиційних видів продукції з метою диверсифікації аграрного
підприємництва; активна участь у заходах, які пропонують районні, обласні,
європейські та інші програми підтримки сільського розвитку; пошук партнерів
та написання грантових проектів (фандрейзинг) – див. розділ 2.
На нашу думку, ще одним із напрямків розвитку сільського господарства
та сільських територій Волині, як області, що відноситься до транскордонного
об’єднання «Буг», є прийняття європейської моделі галузі як безперебійної
форми виробництва сільськогосподарської продукції та організації життя селян.
Ознаками впровадження європейської моделі розвитку у теорії та практиці
сільського розвитку досліджуваного регіону мають стати цілеспрямовані зміни
найважливіших
ендогенних
факторів
(економічних,
екологічних,
демографічних, соціальних, культурних, побутових, інституціональних та
інших), що визначають рівень прогресу на сільських територіях та сприяють
формуванню та розвитку їх економічних можливостей, консолідації сільських
громад на основі самоорганізації й самоврядування та зростанню добробуту.
Вважаємо, що організаційно-економічний механізм реалізації стратегії сталого
розвитку сільських територій України повинен забезпечити розбудову
соціальної, екологічної та економіко-виробничої складових, за яких відбувався
б не лише ефективний розвиток, але й були збережені історичні, культурні та
духовні цінності сільської поселенської мережі.
Розвиток будь-якої соціально-економічної системи (якою є, зокрема,
сільські території) відбувається циклічно, проходячи відповідні етапи:
динамічне зростання; уповільнення; поліпшувальні зміни; прискорення
соціально-економічних процесів та їх динаміка. Відомо, що задля згладжування
різкості вище вказаних коливань розробляється стратегія розвитку. В
попередніх розділах дослідження детально проаналізовано та розкрито
методологічні й методичні засади щодо формування та реалізації стратегії
сталого розвитку сільських територій України. Проте, варто зазначити, що
стратегія вважається вершиною в ієрархії засобів планування соціальноекономічного розвитку держави. Вона, як правило, окреслює стратегічні
орієнтири руху, являє собою доктринальне бачення управління соціально76

економічним розвитком сільських територій країни і не містить окремих
деталей, які враховують регіональні особливості та проблеми.
Проведене дослідження свідчить, що низка проблем соціальноекономічної та екологічної незбалансованості, в першу чергу, зароджувалась на
рівні окремих населених пунктів, адміністративних районів та областей,
природно-економічних зон, і лише пізніше набирала національних масштабів. В
контексті даного дослідження варто зазначити, що нерівномірність соціальноекономічного простору здійснює значний вплив на функціонування держави,
структуру, ефективність економіки, стратегію і тактику інституціональних
перетворень та соціально-економічну політику. Як зазначалось вище, гострота
соціально-економічних й природоохоронних проблем розвитку сільських
територій Волині має значні регіональні відмінності. Це стосується, перш за
все, як рівня економічного розвитку та раціонального використання природноресурсного потенціалу, так і стану соціально-демографічних процесів, особливо
рівня та якості життя сільського населення. У період кризових явищ та
здійснення ринкових трансформацій в аграрній сфері міжрегіональна
диференціація на селі лише посилилась. Вище вказане вимагає проведення
стратегічного аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на
розвиток сільських територій досліджуваного регіону, ідентифікації та
систематизації виявлених проблем.
Євроінтеграційний вектор розвитку сільської економіки створює
передумови для застосування в процесі даного дослідження методів та
інструментів стратегічного управління, основна ідея якого ґрунтується на
розробці комплексної системи дій та рішень, виходячи з єдиних пріоритетів,
цінностей та поставлених завдань. Чинники зовнішнього середовища є тим
джерелом, що забезпечує соціально-економічні та екологічні умови розвитку
сільських територій Волині, які необхідні для підтримки внутрішнього
виробничо-ресурсного потенціалу на належному рівні. Зовнішнє середовище
поділяється на дві складові: макро- та мікросередовище. Макросередовище – це
ті чинники зовнішнього середовища, які опорядковано впливають на розвиток
сільських територій через певні важелі, формуючи загальну атмосферу та
соціально-економічні умови розвитку. Фактори макросередовища найчастіше
оцінюють за допомогою PEST-аналізу: P – (політика); E – (економіка); S –
(суспільство, соціум); T – (технологія). Більш розширеним варіантом вище
вказаного методу є PRESTCOM-аналіз зовнішніх факторів, які мають високий,
середній та низький рівень впливу на розвиток сільських територій Волині
(табл. 4.1). Варто зазначити, що аналіз політичних (P), регуляційних (R),
економічних (E), соціальних (S), технологічних (T), конкурентних (C),
організаційних (O) та ринкових (M) чинників слід здійснювати в комплексі, з
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урахуванням їх взаємного впливу, внаслідок чого можуть посилюватися або
послаблюватися деякі з них.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед
політичних чинників на розвиток сільських територій Західного Полісся
вагомий вплив має громадське невдоволення політикою уряду в аграрній сфері.
На сільський розвиток досліджуваного регіону чинять негативний вплив також
економічні й технологічні фактори. Це свідчить про значну політичну
нестабільність в країні, а також низьку активність держави в сфері нормативноправової та виробничо-інфраструктурної підтримки розвитку сільських
територій та життєзабезпеченості сільських жителів. Соціально-економічна
ситуація в країні також негативно впливає на сільський розвиток, про що
свідчать результати аналізу нижче наведених факторів. Позитивним є те, що
важливе значення у розвитку села нині має залучення інвесторів та грантових
коштів на основі участі у програмах підтримки, які пропонують державні та
європейські фонди.
Для розробки ефективного економічного механізму реалізації стратегії
сталого соціально-економічного розвитку сільських територій Західного
Полісся доцільним є застосування ще одного інструменту стратегічного
управління – SWOT-аналізу(S – Strengths, W – Weaknesses, О – Opportunities, Т –
Threats, відповідно, сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози).
SWOT-аналіз є однією з найчастіше застосовуваних моделей стратегічного
аналізу, який дає змогу охопити максимально широке коло чинників та
аналітичних показників, що характеризують досліджувану проблему. Саме цей
метод ґрунтується на всебічному аналізі сучасного стану та дозволяє
сформувати стратегічні орієнтири розвитку об’єкта дослідження на
перспективу.
Абревіатура SWOT була запропонована професором K. Ендрюсом у
1963 р. на конференції в Гарварді, присвяченій проблемам бізнес-політики.
Спочатку SWOT-аналіз був покликаний структурувати знання про поточну
ситуацію й тенденції. Однак у 1965 році четверо професорів Гарвардського
університету – Лоренед, Крістенсен, Ендрю і Гут запропонували сучасну
технологію використання SWOT-методу для розроблення стратегії поведінки
організації. У загальному вигляді SWOT-аналіз не містить економічних
категорій, тому нині він зарекомендував себе як зручна універсальна
методологія, що використовується для розроблення стратегій у
найрізноманітніших областях життєдіяльності. SWOT-аналіз є обов’язковим
попереднім етапом при підготовці будь-якого рівня стратегічних планів [51, с.
105].
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Технологічні

Конкурентні

Організаційні

Ринкові

T

C

O

M

Економічні

E

Соціальні

Регуляційні

R

S

Політичні

P

Чинники

Політична нестабільність й протистояння політичних партій
Зміна законодавства та залежність розвитку сільських територій від політики держави
Громадське невдоволення політикою уряду
Значний рівень державної підтримки та втілення розроблених комплексних програм
розвитку галузі АПК в областях
Регулювання зайнятості та кадрового забезпечення розвитку сільських територій регіону
Стимулювання інноваційно-інвестиційної привабливості
Низька заробітна плата, високий рівень інфляції, корупція та процентні ставки за кредитами
Неврегульовані земельні і майнові відносини в аграрній сфері
Сприятливий податковий клімат та зниження податкового тиску
Погіршення демографічної ситуації, зменшення чисельності та зростання міграції
сільського населення в регіоні
Низький рівень доходів сільського населення
Збереження традицій, культурних та моральних цінностей села
Розробка інноваційно-інвестиційних технологій у галузях рослинництва та тваринництва та
недостатність досвіду його впровадження
Необхідність прискорення темпів інформаційно-консультаційного забезпечення трансферу
інновацій та розвитку дорадчої служби
Розвиток конкуренції з боку іноземних замінників с.-г. сировини та готової продукції
Значна кількість товаровиробників аналогічної продукції
Відсутність організованого ринку збуту с.-г. продукції
Неможливість сільських домогосподарств реалізувати продукцію на переробку
Розвиток системи партнерських відносин в соціально-економічній сфері
Запровадження новітніх методів з управління виробничою діяльністю аграрних формувань,
якістю продукції та персоналу
Можливості вертикальної та горизонтальної диверсифікації аграрного підприємництва
Розвиток виробничої, інноваційної, ринкової інфраструктури
Залучення інвесторів та грантових коштів на основі участі у програмах підтримки

Деталізація чинників

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

Сутнісна характеристика впливу
чинників
Високий
Середній Низький
+
+
+

Таблиця 4.1. – PRESTCOM-аналіз розвитку сільських територій Волинської області

Вивчаючи можливості формування програми розвитку аграрного сектору
України за методикою SWOT-аналізу, Кропивко М.М. зазначає, що сильні і
слабкі сторони, а також можливості й загрози варто визначати шляхом аналізу
максимальної кількості думок і висновків респондентів за допомогою групових
методів обробки інформації (анкетування, безпосереднього спілкування,
опитування тощо). При цьому головним є виявлення позитивних і негативних
факторів, які матимуть вплив на досягнення стратегічних цілей та завдань
об’єкта дослідження [52, с. 71].
У рамках кожної із вказаних груп формулюється не більше десятидванадцяти лаконічних тверджень – висновків за результатами проведеної
оцінки, здійснюється їх ранжування. Проте стандартну схему SWOT-аналізу
варто модифікувати у бік чіткішого позиціонування соціально-економічних та
екологічних пріоритетів. Вона повинна бути модифікована як у частині, що
відображає стан зовнішнього середовища сільського розвитку, так і в тій
частині, де аналізується соціо-еколого-економічний потенціал відповідної
території. Принципова схема проведення SWOT-аналізу досліджуваного
процесу наведена на рис. 4.2. Такий підхід у подальшому дозволить скоротити
кількість виявлених проблем за рахунок виключення з їх складу тих, що
незначною мірою впливають на досягнення цілей.
SWOT-АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Оцінка та аналіз сучасного стану
сільських територій

Сильні сторони

SWOT-аналіз майбутніх можливостей
розвитку сільських територій

Потенційні
можливості

Слабкі сторони

Комплексна оцінка
соціо-екологоекономічного
розвитку сільських
територій

Розробка
стратегії сталого
сільського
розвиту

Потенційні
загрози

Організаційноекономічний
механізм реалізації
стратегії сталого
розвитку сільських
територій

Рис. 4.2 Алгоритм SWOT-аналізу сталого розвитку сільських територій
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Аналітична мета SWOT-аналізу сільського розвитку – це виявлення
внутрішніх сильних сторін, які дають змогу системі забезпечення сталості
розвитку сільських територій, з одного боку, скористатися можливостями, що
існують у зовнішньому середовищі, а з іншого – забезпечити відвертання
зовнішніх загроз, незважаючи на слабкі сторони.
Практична доцільність здійснення SWOT-аналізу полягає в тому, що він
визначає стратегічні орієнтири розвитку сільських територій Волинської
області, дозволяє обґрунтувати стратегічні цілі та сформувати оперативні. За
його допомогою ідентифікуються головні переваги та можливі перешкоди
сільського розвитку. Реалізовуючи певні стратегічні кроки та працюючи над
слабкими сторонами, змінюючи певним чином свою стратегію державної
аграрної політики в сфері сільського розвитку, держава може перетворити
загрози на сприятливі стратегічні альтернативи.
Проведений аналіз факторів внутрішнього й зовнішнього середовища та
ранжування їх за рівнем впливу на соціо-еколого-економічний розвиток
сільських територій Волині дозволив сформувати конкретний перелік його
слабких і сильних сторін (табл. 4.2., 4.3.).
Таблиця 4.2. – Сильні сторони (Strengths) розвитку сільських територій
Волинської області України
№
Особливості, які є основою для подальшого сталого розвитку території
п/п
1. Зручне територіально-географічне та прикордонне розташування
Сприятливі природно-кліматичні умови, унікальний природний, екологічний та
2.
ресурсний потенціал, різноманітна й багата мінерально-сировинна база
Наявність потужного виробничого сільськогосподарського потенціалу та переробних
3.
потужностей
Прибуткове виробництво сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях
4.
зони Лісостепу області
Активізація інвестиційних процесів та розвиток міжнародного співробітництва в
5.
окремих ОТГ
Значний досвід та професіоналізм сільськогосподарських працівників, наявність
6.
кваліфікованої та дешевої робочої сили
Поступовий розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, діюча програма «Власний
7.
дім»
Розвинута мережа інформаційно-консультаційного та консалтингового призначення,
8.
комерційних банків, кредитних спілок
9. Наявність стратегії соціально-економічного розвитку Волинської області до 2020 р.
Розробка та втілення державних програм підтримки сільськогосподарських
10.
товаровиробників, в т.ч. власників ОСГ
Високий інноваційно-освітній та науковий потенціал, наявність науково-дослідної
11. бази в сільській місцевості (Волинська ДСГДС НААН з мережею, Поліська дослідна
станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського» та ін.)
Історичні тенденції, традиції та бажання ведення сільськогосподарського
12.
виробництва, менталітет місцевого сільського населення
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Інформаційною базою отриманих результатів дослідження слугували
результати авторського соціологічного опитування, інформація в засобах
масової інформації, матеріали Державного управління статистики у Волинській
області, дані Департаменту АПР Волинської облдержадміністрації, наукові
публікації з даної проблеми та ін. Так, до сильних сторін сільського розвитку
Волині віднесено: володіння значним природно-ресурсним потенціалом та
вигідне географічне розташування, межування із країнами Європейського
Союзу та Білоруссю; прибуткове ведення виробництва в аграрних формуваннях
Володимир-Волинського,
Горохівського,
Луцького,
Локачинського,
Іваничівського районів, які повинні стати економічною базою розвитку
сільських територій; відсутність заборгованості по заробітній платі; поступове
зростання доходів сільських жителів та поступова розбудова соціальної
інфраструктури, зокрема ремонт доріг; розвинуте транспортно-комунікаційне
та логістичне сполучення; позитивні тенденції до розвитку вертикальної і
горизонтальної інтеграції в аграрному секторі (успішне функціонування
сільськогосподарських та переробних підприємств, які входять до
Агропромислових груп «Пан Курчак» та «Вілія») тощо.
Таблиця 4.3. – Слабкі сторони (Weaknesse ) розвитку сільських територій
Волинської області
№
п/п

Особливості, які ускладнюють подальший розвиток території

Глибока соціально-демографічна криза (низька народжуваність, висока смертність,
захворюваність, депопуляційні процеси тощо)
Зовнішня і внутрішня міграція осіб працездатного віку, занепад віддалених
2.
поліських сіл
Високий рівень безробіття, незбалансованість ринку робочої сили, низький офіційний
3.
попит на працівників аграрної сфери
4. Низький рівень матеріальної мотивації праці та доходів сільських домогосподарств
Непередбачуваність змін у політичному, правовому та економічному середовищі
5.
держави
Недостатня фінансова підтримка аграрних товаровиробників, зокрема фермерських
6.
господарств й низька поінформованість селян про її напрямки
Низька ефективність і часто нераціональне й нецільове використання інвестиційних
7.
коштів
Незадовільний стан матеріально-технічної бази окремих аграрних підприємств та
8.
сільських домогосподарств
Нерівномірний розвиток галузей сільського господарства в розрізі природно9.
економічних зон досліджуваної території
10. Часто нераціональне використання природних ресурсів (земельних, лісових, водних та ін.)
11. Недостатньо розвинена система інноваційно-інвестиційної інфраструктури
Негативний вплив на розвиток сільських територій наслідків аварії на
12.
Чорнобильській АЕС
1.
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До слабких сторін розвитку сільських територій Волинської області
відносять: критичну соціально-демографічну ситуацію на селі (зокрема в
Перехідній зоні); високий рівень як внутрішньої так і зовнішньої міграції
поліського сільського населення, особливо молоді; низький рівень заробітної
плати в аграрних формуваннях і диспаритет цін на сільськогосподарську та
промислову продукцію. Крім того, непередбачуваність розвитку сільського
господарства, незавершеність земельної реформи та високий ступінь ризику
зумовлюють низьку інвестиційну привабливість сільських територій;
відбувається руйнування сільської поселенської мережі, втрачається
функціональна приналежність малих населених пунктів; знижується
доступність сільського населення до соціально-побутових послуг;
загострюється проблема бідності.
Потенційні загрози для сталого соціально-економічного розвитку
сільських територій Волині пов’язані із: погіршенням політичної та
економічної ситуації в державі та відповідно в регіоні; відсутністю відповідної
інфраструктури аграрного ринку, зокрема недостатньою кількістю
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; відтоком працездатного
населення із сільських територій і зростанням зайнятості осіб пенсійного віку;
високим рівнем процентних ставок за банківськими кредитами для оновлення
матеріально-технічної бази та розширення виробництва; скорочення державних
виплат з підтримки розвитку окремих галузей тощо. Крім того, ряд загроз для
розвитку сільських територій пов’язані із наслідками адміністративної
децентралізації, яка передбачає передачу влади на місця, а саме: планування,
формування та розподіл бюджету; розвиток освіти й медицини; обслуговування
транспорту й доріг; створення нових об’єктів виробничої, ринкової та
соціальної інфраструктури; що часто стає «головним болем» об’єднаних
сільських територіальних громад, які часто не мають досвіду у вирішенні таких
проблем (рис. 4.3.).
Надзвичайно важливим для забезпечення сталого розвитку сільських
територій Волині є використання всіх потенційних можливостей, перелік яких
наведений на рис. 4.4. Найреальнішими майбутніми особливостями, які
сприятимуть сільському розвитку досліджуваного регіону є:
 по-перше, максимальне використання європейського досвіду у
сприянні розвитку сільських територій;
 по-друге, диверсифікація аграрного підприємництва та поширення
несільськогосподарських видів діяльності;
 по-третє, можливість розвитку органічного землеробства та
виробництво екологічно чистої продукції;
 по-четверте, широке залучення грантових коштів для реалізації
проектів місцевого розвитку сільських територіальних громад на основі
фандрейзингу.
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Загрози та ризики для розвитку сільських територій

1. Погіршення політичної та економічної ситуації в країні, яка є причиною
нестабільності розвитку та невпевненості сільських жителів в майбутньому
2. Відсутність та неефективний розвиток об’єктів інфраструктури аграрного
ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
3. Відтік працездатного населення із сільських територій (особливо молоді) і
зростання самозайнятості
4. Втрата регіональними невеликими сільгосптоваровиробниками своїх
позицій на ринку через витіснення їх крупними агроформуваннями
5. Недостатній обсяг залучення інвестицій в розвиток сільських територій
через відсутність дієвих стимулів та страхових механізмів
6. Зниження природної родючості ґрунту через фізичну, біологічну, хімічну
та екологічну деградацію і недотримання науково обґрунтованих систем
землеробства
7. Погіршення екологічного стану лісових ресурсів, зменшення
біорізноманітності, посилення антропогенного впливу на природу
8. Низький рівень агропромислової інтеграції учасників аграрного ринку та
соціальної відповідальності агробізнесових структур за розвиток села
9. Занепад науково-дослідного та інноваційного сектора через зниження
державного фінансування наукових установ
10. Обмежені фінансові можливості для розвитку окремих сільських громад,
які виникають в результаті адміністративної децентралізації

Рис. 4.3. Потенційні загрози та ризики (Threats) для розвитку сільських
територій Волинської області
Крім того, доцільним вбачається максимальне використання переваг
здійсненої децентралізації на основі руралізації, що передбачає максимальне
наближення місцевої влади до сільської спільноти, підвищення якості
управлінських послуг і залучення місцевих жителів до процесу прийняття
управлінських рішень щодо розвитку кожної окремої сільської території.
Руралізація місцевого самоврядування означає фокусування на сільських
аспектах розвитку та його посилення у діяльності місцевого самоврядування з
метою покращення можливостей для прогресу сіл у складі об’єднаних
територіальних громад. Запропоновані заходи і способи руралізації місцевого
самоврядування за нинішнього реформування в Україні відповідають
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європейському підходу «rural proof-ing» (селоцентризм), і цей підхід
реалізується у рамках європейської політики сільського розвитку [74, с. 105].
1. Використання
європейського досвіду у
сприянні розвитку
сільських територій

2. Можливість розвитку
аграрного
підприємництва та
диверсифікації сільської
економіки
3. Розвиток органічного
землеробства та
виробництво екологічно
чистої продукції
4. Зростання попиту на
сільськогосподарську
продукцію, вирощену
власниками ОСГ

5. Зростання сум іноземних
інвестицій та створення
спільних агропромислових
підприємств

Можливості
розвитку
сільських
територій

6. Раціональне
використання природноресурсного потенціалу та
вигідного географічного
положення

7. Швидкий розвиток
інноваційних технологій
виробництва
сільськогосподарської
продукції
8. Зростання
популярності сільського
зеленого туризму як
додаткового джерела
інвестування села
9. Залучення грантових
коштів для реалізації
проектів місцевого розвитку
сільських територіальних
громад

10. Максимальне
використання переваг
проведеної
децентралізації

Рис. 4.4. Потенційні можливості (Opportunities), сприятливі для розвитку
сільських територій Волині
Результати проведеного SWOT-аналізу дозволяють створити початкову
інформаційну базу для її наступної обробки, дають змогу адекватно оцінити
рівень розвитку сільських територій, виявити переваги та визначити напрямки
подальшого прикладання зусиль щодо досягнення сталого розвитку сільських
територій регіону з дотриманням принципів рівноважності, збалансованості,
гармонійності, стабільності, конкурентоспроможності та забезпечення
продовольчої безпеки (рис. 4.5.). Таким чином, аналіз зовнішнього та
внутрішнього середовища сільського розвитку – це дуже важливий і складний
етап державної аграрної політики. Він вимагає уважного аналізу процесів, що
відбуваються на селі, оцінки чинників і встановлення зв’язку між ними й
сильними та слабкими сторонами соціо-еколого-економічної системи
життєзабезпечення сільського населення, а також можливостями й загрозами
зовнішнього середовища.
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Можливості зовнішнього
середовища (О)

Стратегія соціального
партнерства та поглиблення
співпраці між аграрним
бізнесом, владою та
сільським соціумом для
використання сприятливих
можливостей
(O+W)

Стратегія сталого соціоеколого-економічного
розвитку сільських територій
для максимального
використання можливостей
зовнішнього і внутрішнього
середовища
(O+S)

Слабкі
сторони (W)

Сильні
сторони (S)

Оборонні стратегії, які
передбачають перегляд
державної аграрної політики
сільського розвитку, або
застосування стратегії
інноваційного прориву
(W+T)

Найменш
сприятлива
ситуація

Найбільш
сприятлива
ситуація

Стратегія диверсифікації
сільської економіки, яка
дозволяє використати сильні
сторони для створення
можливостей у
довгостроковій перспективі
(S+T)

Загрози зовнішнього
середовища (Т)

Рис. 4.5. Стратегічні альтернативи розвитку сільських територій
Волинської області
Як свідчать основні результати даних досліджень, методи та прийоми
стратегічного управління, зокрема PRESTCOM- та SWOT-аналіз дозволяють
просто та логічно продемонструвати взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх
чинників соціально-економічного розвитку сільських територій, здійснити
оцінку потенційних можливостей у сфері сільської економіки не лише окремих
територій, а й держави в цілому. За допомогою використання вище вказаних
інструментів стратегічного аналізу можна визначити, наскільки поточна
стратегія розвитку сільських територій відповідає внутрішнім ресурсам,
забезпечує відвертання зовнішніх загроз, незважаючи на слабкі сторони
розвитку села.
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4.2. Систематизація проблем, структуризація цілей та заходів задля
забезпечення сталого розвитку сільських територій Волині на основі
побудови «дерева цілей»
Незважаючи на систему розроблених державних концепцій, програм та
заходів щодо розвитку аграрного сектора економіки, сучасний соціо-екологоекономічний стан сільських територій Волинської області та України в цілому,
характеризується низкою проблем, які вимагають нагального вирішення.
Існуючий рівень соціальної інфраструктури села створює реальні передумови
для погіршення демографічної ситуації; низький рівень якості життя сільського
населення та їх матеріальне забезпечення спричиняють зростання безробіття й
міграційні процеси; недосконале трудове законодавство зумовлює посилення
соціальної диференціації й зниження трудової активності тощо.
Глибокі зміни в аграрній сфері економіки призвели до погіршення
екологічної ситуації, яка характеризується нераціональним використанням
енергії та природно-сировинних ресурсів; деградацією земельного, водного і
лісового фонду; недотриманням науково обґрунтованих систем землеробства;
поширенням ерозійних процесів; знищенням біорізноманіття; неоптимальністю
структури сільськогосподарських ландшафтів та ін.
Сталість розвитку сільських територій формується під дією негативних
чинників економічного характеру, основними з яких є: монофункціональність
аграрного сектору; обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів;
низька державна підтримка інноваційно-інвестиційних процесів; недостатня
співпраця з міжнародними фінансовими інституціями; неефективне
функціонування особистих селянських та сімейних фермерських господарств;
відсутність мотивації до диверсифікації та розвитку аграрного підприємництва
на селі; недостатній розвиток інфраструктури аграрного ринку тощо.
За результатами проведеного дослідження встановлено існування низки
проблем інституціонального характеру: недосконалість діючої системи
управління розвитком сільських територій; відсутність узгодження
економічних інтересів держави і суб’єктів господарювання; низький рівень
розвитку партнерства між державою, агробізнесом та сільськими
територіальними громадами; декларативний характер більшості державних
програм та запропонованих стратегій щодо розвитку сільських територій.
Нагального вирішення вимагає проблема створення сприятливих культурнопобутових та життєвих умов для сільських мешканців, покращання їх
освітнього рівня та якості медичного обслуговування; збереження і активне
пропагування історико-культурної спадщини задля відродження самобутніх
національних традицій поліського краю.
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Процес формування та реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій Волині, на нашу думку, полягає у визначенні кінцевої стратегічної
мети розвитку досліджуваної території як певної інтегрованої системи.
Інтегрованою вона є за рахунок того, що складається із сукупності складових
соціально-демографічного,
екологічного,
організаційно-виробничого,
культурно-виховного, інституціонального характеру. Вище зазначене вимагає
системного підходу щодо розробки дієвого організаційно-економічного
механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій, в якому
буде врахована регіональна специфіка та цільові орієнтири сільського розвитку
Волинської області.
На основі здійсненої оцінки та аналізу сучасного стану, рівня та динаміки
сталого сільського розвитку природно-економічних зон Полісся, Лісостепу та
Перехідної зони досліджуваної території (див. розділ. 3), стратегічною метою
розвитку сільських територій Волині визначено істотне підвищення рівня
життя його населення на основі раціонального використання виробничоресурсного потенціалу, поліпшення еколого-економічної ситуації, зростання
духовного та культурного рівня сільських жителів, забезпечення добробуту
нинішніх та запасу міцності для прийдешніх поколінь з дотриманням
рівноважності,
збалансованості,
гармонійності,
стабільності,
конкурентоспроможності та продовольчої безпеки країни.
Враховуючи те, що регіональна стратегія сталого розвитку сільських
територій Волині є складовою частиною загальнодержавної і від правильності
обраних пріоритетів залежить результативність її реалізації, доцільним
вбачається розкриття питання вибору та структуризації цілей. Досліджуючи
проблеми регіональної політики сталого розвитку, Герасимчук З.В., наголошує,
що формування системи цілей передбачає визначення головної мети з
наступним її дезагрегуванням на ієрархічну множину конкретних цілей [53, с.
417]. З метою вибору дієвих стратегічних (довгострокових) та операційних
цілей, розробки й обґрунтування системи конкретних заходів, визначення
виконавців і відповідальних, доцільно використати метод структуризації, який
полягає у побудові «дерева цілей». Розробка «дерева цілей» передбачає
ранжування цілей розвитку сільських територій Волинської області залежно від
їх важливості, першочерговості; дозволяє виявити супідрядність за рівнями
ієрархії; встановити простоту чи складність досягнення; визначити місце і роль
запропонованих заходів у досягненні мети сталого сільського розвитку
досліджуваного регіону.
Як відомо, цілі стратегії повинні вписуватись у трьохвекторну структуру:
функціональний напрямок, часова визначеність та місце реалізації й включати
3–4 рівні ієрархії. Аналізуючи підходи вітчизняних вчених [54, с. 101; 55; 56] й
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зарубіжних фахівців [57, 58] до структуризації цілей стратегій розвитку різних
об’єктів дослідження вважаємо, що:

перший рівень довгострокових цілей повинен визначатись
стратегічною метою розвитку сільських територій Волині;

другий рівень – це система операційних цілей, які спрямовані на
реалізацію стратегічної мети;

третій формується на основі конкретизації та визначення
часткових цілей первинної ланки;

четвертий рівень буде встановлений за допомогою деталізації
основних завдань та конкретизації заходів, що забезпечать сталість соціальноекономічного розвитку сільської місцевості досліджуваного об’єкту.
Саме вони і будуть вважатись цілями низового рівня, спрямованими на
формування інструментів та важелів організаційно-економічного механізму
реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій.
На нашу думку, для побудови «дерева цілей» сталого сільського
розвитку, не варто використовувати будь-яку формалізовану та запропоновану
для застосування структуру, оскільки визначення цілей різного ієрархічного
рівня, їх співвідношення та підпорядкованість визначаються особливостями
сільської економіки. Проте основними вимогами до побудови такої моделі є
(рис. 4.6.).
1.

Формулювання цілей повинне бути зрозумілим і виключати можливість
неоднозначного тлумачення

2.

Цілі одного рівня ієрархії повинні бути співставними за своїми
масштабами та значенням

3.

Формулювання цілей повинно враховувати можливість кількісної або
якісної оцінки ступеня їх досягнення

4.

При побудові необхідно забезпечити повноту дерева – кожна ціль на
будь-якому рівні представляється як кон’юнкція цілей нижнього рівня

5.

Безперервність – між двома послідовними рівнями дерева цілей не
повинно існувати цілі, проміжної за ступенем спільності

6.

Дерево цілей не повинно мати циклів

7.

В дерева цілей не повинно бути ізольованих вершин

Рис. 4.6. Система основних вимог до побудови моделі «дерева цілей»
стратегії сталого сільського розвитку

Джерело: побудовано на основі [53, с. 420; 56].

89

На рис. 4.7. наведено «дерево цілей» розробленої та обґрунтованої
стратегії сталого сільського розвитку досліджуваного регіону в умовах
євроінтеграції, яка базується на результатах проведеного PRESTCOM- та SWOTаналізу (див. пп. 4.1.) і містить чотири основні операційні цілі: соціальнодемографічного; організаційно-економічного; природоохоронного; культурноосвітнього характеру.
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Рис. 4.7. «Дерево цілей» стратегії сталого розвитку сільських територій
Волинської області в умовах євроінтеграції
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Соціальна складова політики сільського розвитку в Україні пов’язана з
необхідністю подолати занепад та вдосконалити сільську інфраструктуру. В
цьому контексті справедливо зазначають Малік М.Й. та Хвесик М.А., що
соціальний фактор повинен бути домінуючим у формуванні оновленого
сільського середовища, а економічна складова повинна розглядатись як
інструмент досягнення поставлених цільових орієнтирів розвитку аграрної
сфери [59, с. 6–7]. Вважаємо, що першочергового вирішення вимагають саме
соціально-демографічні проблеми сільських територій Волинської області. На
рис. 4.8. наведено операційні цілі та конкретизовано заходи щодо забезпечення
зростання соціально-демографічного потенціалу досліджуваної місцевості.
Поліпшення демографічної ситуації на селі можна досягти лише за умови
активного впливу держави на природний приріст населення шляхом
удосконалення системи і механізму стимулювання народжуваності на селі.
Крім того, саме держава повинна гарантувати соціальні права громадян, які
встановлені Конституцією України, забезпечуючи зайнятість населення шляхом
удосконалення ринків праці та регулювання міграційних процесів.
Доцільним вбачається створення системи моніторингу соціальної безпеки
на сільських територіях. Відомий вітчизняний вчений Пирожков С.І. зазначає,
що соціальна безпека – це результат ефективної соціальної політики, яка має
застерігати суспільство від соціальних вибухів, відкритих і прихованих виявів
громадської непокори та інших конфліктних ситуацій, сприяти підвищенню
конкурентоздатності українського працівника за європейськими та світовими
стандартами [60, с. 95]. Досліджуючи стратегічні пріоритети розвитку
сільських територій Заліско В.Д. конкретизує, що соціальна безпека сільських
територій – це такий стан їх економічної безпеки, який в змозі захистити
соціальні інтереси сільського населення та сприяти сталому розвитку сільської
соціальної інфраструктури, базових систем життєзабезпечення відповідно до
потреб науково-технічного прогресу із збереженням навколишнього
середовища [61, с. 273]. Вважаємо, що однією із загроз для соціальної безпеки
на селі є саме бідність населення.
Тому підвищення матеріальної забезпеченості та покращання умов
проживання сільського населення Волині є гарантією забезпечення високого
рівня та якості життя селян. Лише створення нових робочих місць; підвищення
мотивації праці та забезпечення соціального захисту; розробка системи
сприяння підвищенню платоспроможного попиту населення; надання дорадчих
послуг з питань зайнятості та самозайнятості, навчання та профорієнтація
сільської молоді дозволять вирішити соціальні проблеми забезпечення сталості
розвитку сільських територій.
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Поліпшення якості життя сільського населення
Операційні цілі
Розвиток соціальної інфраструктури села

Довгострокова ціль 1. Нарощення соціально-демографічного потенціалу
Мета – запровадження високих соціальних стандартів життя, праці та відпочинку сільських мешканців

Рис. 4.8. Система операційних цілей та заходів щодо зростання соціально-демографічного потенціалу сільських
територій Волинської області на перспективу

Створення робочих місць, підвищення мотивації
праці та забезпечення соціального захисту
Надання дорадчих послуг з питань зайнятості та
самозайнятості, навчання та профорієнтація
сільської молоді
Розвиток агротуризму, що забезпечить зайнятість
та дозволить пізнати історико-культурну спадщину
й рекреаційні ресурси
Розробка системи моніторингу з питань і проблем
соціального захисту сільського населення регіону

Розв’язання демографічних проблем та
реформування ринку праці
Забезпечення соціальних стандартів життя сільського
населення відповідно до європейських нормативів

Поліпшення житлових умов громадян, що
мешкають в сільській місцевості, у тому числі
молодих сімей і молодих фахівців
Підвищення рівня надання комунальних, побутових
та інформаційно-консультативних послуг
Розвиток мережі закладів інженерної
інфраструктури в сільській місцевості
Державна підтримка комплексної компактної
забудови сільських поселень
Створення сільських центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Розробка та обґрунтування програми капітального
ремонту та реконструкції сільських доріг
Розробка та впровадження енергозберігаючих
технологій в комунальних закладах

Важливим напрямом нарощення соціально-демографічного потенціалу є
розвиток соціальної інфраструктури села. Доцільним вбачається формування
нових принципів житлової політики на селі шляхом стимулювання житлового
будівництва, особливо молодіжного; урізноманітнення форм та джерел його
фінансування; створення ринку будівельних матеріалів та послуг для сільського
населення тощо. Результати втілення напрямів цільової Програми підтримки
індивідуального будівництва на селі «Власний дім» у Волинській області на
2012–2017 рр. підтверджують необхідність її продовження. У 2017 р. було
передбачено 11,65 млн грн, в тому числі: з державного бюджету – 1,80 млн грн;
обласного – 5,95 млн грн; районних – 3,86 млн грн; ОТГ – 33 тис. грн. За
рахунок коштів бюджетів всіх рівнів: надано кредитів на суму 6446 тис. грн.;
введено 47 житлових будинків загальною площею 5640 м2; надано кредитів на
суму 1705 тис. грн на реконструкцію 32 житлових будинків; надано кредитів
на суму 1601 тис. грн на придбання 15 житлових будинків та ін. [62]. У
додатку Д наведено інформацію про хід виконання програми «Власний дім» в
області за період 1999–2017 рр.
Крім того, вимагає удосконалення існуюча система комунальнопобутового та інженерного обслуговування сільського населення за рахунок
розвитку множинності форм її організації. Розвиток дошкільної, шкільної та
професійної освіти повинен відповідати потребам розвитку конкретних
сільських територій окремих регіонів, адміністративно-територіальних
одиниць. В контексті даного дослідження варто підтримати Прокопу І.В., який
вважає, що витрати на освіту, охорону здоров’я, культуру тощо в розрахунку на
одного споживача послуг у сільській місцевості мали б бути визначені на
вищому рівні, ніж у містах, і диференційовані залежно від регіональних
особливостей сільського розселення. Специфіка сільської місцевості повинна
враховуватись при реалізації заходів з оновлення і розвитку дорожньотранспортної та інших видів інженерної інфраструктури, підтримки розвитку
малого підприємництва, підготовки фахівців для аграрного сектору та
соціальної сфери [63, с. 128–129].
Основою економічної складової сталого розвитку сільських територій є
раціональне використання наявного природно-ресурсного та людського
потенціалів задля гарантування продовольчої безпеки держави. Досліджуючи
складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки,
Лопатинський Ю.М. та Буринська О.І. зазначають, що задоволення економічної
складової за рахунок високої рентабельності та прибутковості суб’єктів
аграрного виробництва сприятиме розвитку економіки держави в цілому, адже
аграрна сфера є частиною загальної економічної системи країни та пов'язана з
іншими секторами економіки складними багатосторонніми зв’язками [64, с.96].
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Вважаємо, що функціонування високоефективного та конкурентоспроможного
як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку аграрного сектору дозволить
забезпечити стабілізацію та економічне піднесення сільських територій Волині.
На рис. 4.9 наведено операційні цілі та конкретизовано заходи щодо
розвитку та нарощення економічного потенціалу сільської місцевості на основі
диверсифікації
аграрного
підприємництва,
розвитку
безпосередньо
сільськогосподарського виробництва, обслуговуючої кооперації, агротуризму,
інноваційної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Значення аграрного підприємництва для розвитку сільських територій
досліджуваного регіону, передусім малого чи середнього, полягає в тому, що
воно, будучи провідним сектором економіки в умовах ринку, забезпечує
населення товарами та послугами повсякденного попиту, має високу
мобільність та швидко реагує на зміни ринкової кон’юнктури, створює
додаткові робочі місця та забезпечує стабільність доходів сільських жителів.
В умовах подальшого зростання безробіття та міграційних процесів на
селі актуалізується проблема розвитку диверсифікації сільськогосподарського
виробництва та розширення самостійної зайнятості. Справедливо зазначає
Малік М.Й., що перспективи розширення сфери сільської зайнятості пов’язані з
розвитком двох, на перший погляд суперечливих, а насправді взаємопов’язаних
процесів. Перший – відродження сільськогосподарського виробництва, зокрема
його традиційних і, як правило, трудомістких галузей (м’ясного і молочного
скотарства, льонарства, овочівництва тощо). Причому відродження не на базі
застарілих технологій, а на основі нових технологій та інноваційного розвитку.
Другий процес – деаграризація сільської економіки – зменшення у її структурі
частки аграрного виробництва й розвиток різних видів диверсифікації [65, с.
96].
Це
підтверджується
досвідом
функціонування
окремих
сільгосптоваровиробників, які обрали цей вектор розвитку. Фермерське
господарство «Вест Фенікс», яке знаходиться у Любомльському районі та
займається вівчарством й вирощуванням страусів. Наразі у господарстві
налічується близько 500 овець німецької (мерино-фляйш), французької (олібс,
тексель) та англійської (суффольк) м’ясних порід та 56 голів страусів. Проте
основним напрямом господарської діяльності фермер обрав вирощування
лохини (саджанці вирощуються у власній сучасній лабораторії). В подальшому
саджанці лохини планують вирощувати на площі понад 150 га. Ще у 2015 р.
інвестор створив 23 нових робочі місця та дав роботу місцевим сільським
жителям. Протягом 2016–2017 рр. було вкладено у виробництво інвестиції у
розмірі понад 40 мільйонів гривень.
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Розвиток аграрного виробництва та
обслуговуючої кооперації
Інвестиційна діяльність та міжнародне
співробітництво

Рис. 4.9. Операційні цілі та заходи щодо забезпечення розвитку економічної складової сільських територій
Волинської області

Диверсифікація аграрного підприємництва
Операційні цілі

Довгострокова ціль 2. Розвиток та нарощення економічного потенціалу
Мета – розвиток виробничо-ресурсного потенціалу, підприємницької, міжнародної та інших видів діяльності й агротуризму

Підтримка та стимулювання розвитку приватної
ініціативи селян в сфері агробізнесу
Надання підприємцям можливості доступу до
місцевих ресурсів через отримання дозволів на
реконструкцію недіючих виробничих приміщень
Проведення моніторингу приміщень та земель, які
розташовані на сільських територіях і можуть бути
надані в оренду підприємцям або інвесторам
Проведення інформаційно-консультаційної роботи про
можливості розвитку нетрадиційних галузей
виробництва

Відродження галузі м’ясного та молочного
скотарства, льонарства ,цукробуряківництва та ін.
традиційних галузей с.-г. Волинської області
Підвищення ефективності використання
виробничо-ресурсного, інтелектуального та
інноваційного потенціалу наукових установ
Забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів

Проведення роз’яснювальної роботи щодо
доцільності та державної підтримки при створенні
обслуговуючих кооперативів
Розробка та обґрунтування пріоритетних напрямів
співробітництва із закордонними партнерами
Формування єдиної бази даних інноваційноінвестиційних проектів та програм розвитку
окремих територіальних громад
Пошук та підписання угод про партнерство із
зарубіжними країнами, написання грантових
проектів (фандрейзинг)
Участь у міжнародних, всеукраїнських,
регіональних науково-практичних конференціях,
семінарах, круглих столах з питань співробітництва
та євроінтеграції

Як було зазначено вище, поліський край має певні особливості для
ведення сільського господарства, яке на цих територіях тісно пов’язане з
специфікою ґрунтово-кліматичних умов. Тому тут немає можливості для
отримання високих врожаїв зернових чи технічних культур. У фермерському
господарстві «ХАН-КО» Старовижівського району, яке знаходиться на
території Дубиченської сільської ради, швидкими темпами відроджується
скотарство. Фермерське господарство має в оренді 500 га угідь. Для випасу
великої рогатої худоби є природне пасовище. У попередні роки господар
закупив теличок на дорощування та, скориставшись преференціями з обласного
бюджету, на сьогодні має продуктивне стадо корів. Аграрії на Поліссі це – одні
із основних роботодавців для сільського населення, це люди, які підтримують
життя села та його мешканців, турбуються про благоустрій навколишніх
земель. Неподалік від пасовища, у с. Лютка знаходиться кошара ФГ «ХАНКО», яка обладнана доїльною установкою на 6 корів, приміщенням для доярок,
холодильною установкою та електропостачанням. Щоденно фермер отримує
понад 300 літрів молока, яке реалізовує на переробне підприємство. Варто
відмітити позитивний досвід диверсифікації аграрного виробництва у ФГ
Глинюка В.Ф., яке знаходиться в с. Тристень Рожищенського району, де поряд
із зерновим виробництвом розвивається свинарство та племінне скотарство.
На території Волинської області швидкими темпами розвивається
ягідництво. За 2015–2017 рр. доходи від виробництва ягід виросли більш як
втричі, у порівнянні з попереднім періодом. Для заморозки та зберігання
продукції лише в Старовижівському районі функціонує 4 холодильники
загальною потужністю понад 500 тонн. В ТзОВ «Україна–Голд-Сад»
Любомльського району щороку зростають врожаї ягідних культур, зокрема
смородини й малини. В ТзОВ «Хайбері» Маневицького району посаджено 276
га ягідних культур: в тому числі серед ягідників: кущі смородини – 170 га;
полуниці – 33 га; малини – 19 га, серед садів: ягода вишні – 52 га та горіх – 2 га.
Крім того, в господарстві вирощують овочі: капусту, перець столовий,
баклажани. Під час сезонного збору урожаю ягід, тут щодня працює близько
1000 робітників.
В останні роки в області набуло поширення вирощування горіхів та
фундуку. Найбільшими товаровиробниками є фермерські господарства
«Агроорганік», «Олімп», «Михальчук», «Валентино» та «Мельників сад», які
працюють під брендом «Фундук Волині». Для диверсифікації аграрного
виробництва фермерських господарств в області пропонується культура ревінь,
яка має гарантований збут, адже Європа з 2019 року відмовляється від
синтетичного оцту і переходить на натуральні консерванти. А, як відомо, ревінь
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має високу кислотність. Нині в області вже займаються вирощуванням ревеню
СП «POLKOGROUP», ФГ «Мельників сад», ФГ «Трасковських».
Проведене дослідження свідчить, що на сільських територіях Волині
здійснюється диверсифікація сільськогосподарської діяльності через
виробництво таких видів нетрадиційної продукції: в рослинництві – це
вирощування, переробка, зберігання та реалізація полуниці, малини, ожини,
лохини, смородини, енергетичної верби; в тваринництві – розведення страусів,
перепелів, павлінів, в’єтнамських свиней, равликів тощо. Спостерігається
активний розвиток місцевих промислів – збір та реалізація лісових ягід, грибів,
лікарської сировини, мисливство, рибальство. Надання підприємцям
можливості доступу до місцевих ресурсів, через отримання дозволів на
реконструкцію недіючих виробничих чи інших приміщень, дозволить
розвивати нові форми підприємництва на селі. Для досягнення позитивних
результатів сільського розвитку логічно запропонувати пріоритетні напрями
диверсифікації сільськогосподарських підприємств, організацій та господарств
населення (рис. 4.10).
Рівень розвитку
Сфери аграрної
економіки

Сільськогосподарські
підприємства

Оптово-роздрібні ринки
сільськогосподарської
продукції
Організація діяльності
суміжних галузей (лісівництво,
рибництво, агротуризм тощо)

Розвиток переробної
харчової промисловості
(молочної, м’ясної,
овочеконсервної,
борошномукомольної,
олієжирової,
комбікормової та ін.)

Розвиток біоенергетики

СільгоспоОсобисті
дарські
селянські господарства
організації
- торгово-закупівельні пункти;
– дорадчі служби;
– сільськогосподарська споживча
(виробнича, збутова, страхова,
кредитна та інші форми) кооперація;
– агросервісні організації
Малий бізнес: млини; переробні цехи,
плодосушарки тощо
Сільські промисли та ремесла.
Заготовка лікарських рослин, лісових
ягід, грибів.
Здача молока та іншої
сільськогосподарської продукції
Розвиток ягідництва, садівництва,
рибальства, бджолярства та ін.

Готельний бізнес,
етнографічний та
сільський аграрний
туризм
Формування сфери агроосвітніх послуг

Рис. 4.10. Пріоритетні напрями диверсифікації сільськогосподарських
підприємств, організацій та ОСГ Волинської області
Джерело: сформовано за даними [66, с. 221].
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Вважаємо, що в сучасних умовах мотивованими до диверсифікації є як
підприємства, так і особисті селянські господарства, за наявності додаткових
ресурсів. Водночас, є низка причин, які перешкоджають диверсифікації.
Невисокий рівень доходів членів домогосподарств обмежує можливості
здійснення
несільськогосподарської
або
урізноманітнення
сільськогосподарської діяльності, адже започаткування нового бізнесу вимагає
додаткових витрат.
Проведені нами детальні дослідження у 2011–2013 рр. з проблем
розвитку зайнятості на Волині, свідчать, що в регіоні існують історичні,
соціально-психологічні та організаційно-економічні передумови для успішної
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), як однієї
з найбільш перспективних складових інфраструктури аграрного ринку, що
покликана задовольняти економічні та соціальні інтереси дрібних
товаровиробників.
В області станом на 1.01.2018 р. зареєстровано 26 СОК, проте з них
функціонує – лише 17. За видами діяльності вони багатофункціональні,
надають послуги з обробітку землі, заготівлі молока, кормів, роботи
млина, пилорами та інші. За 2017 рік надано послуг на суму 5,38 млн грн. Щодо
фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, то
відповідно до заходів «Комплексної Програми розвитку галузі АПК
Горохівського району на 2016-2020 роки» для СОК «Степ» Горохівського
району у 2017 р. проведено часткове відшкодування вартості придбаного
обладнання – сепаратора, пастеризатора, ванни охолоджувача та сівалки (з
обласного та районного бюджету спрямовано для кожного кооперативу по 167
тис. грн.).
Варто зазначити, що 10 листопада 2017 р. в обласній державній
адміністрації відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з питань
впровадження Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – ІІІ», про який було вказано у розділі 2. В рамках
проекту функціонують 4 обслуговуючі кооперативи: «Датинська криниця»
(обробіток землі, заготівля кормів), «Скарби Тура» (послуги з фасування
дерев’яних паливних брикетів) Ратнівського району та «Бортнів –
Екопродукт» (обробіток ґрунту в тепличному господарстві) й «Риковичі Агро
Продукт» (послуги по переробці та фасуванні зерна) Іваничівського району.
Протягом 2015–2017 рр. на підтримку кооперативів в рамках програми, були
виділені кошти ЄС та співфінансування з місцевих бюджетів всього:
 СОК «Бортнів – Екопродукт» Іваничівського району на загальну
суму 1258,1 тис. грн, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 103 тис. грн;
 СОК «Риковичі Агро Продукт» Іваничівського району на загальну
суму 948,9 тис. грн; в тому числі кошти місцевих бюджетів – 64,7 тис. грн;
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 СОК «Датинська криниця» Ратнівського району на загальну
суму 1501 тис. грн, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 85,8 тис. грн;
 СОК
«Скарби
Тура»
Ратнівського
району
на
загальну
суму 1336,5 тис. грн, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 75 тис. грн.
14 грудня 2017 р. в рамках проекту «Підтримка україно-польських
ініціатив щодо розвитку садівництва та ягідництва у Волинській області»
відбувся тренінг «Кооперація у сільському господарстві», де висвітлювались
питання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та створення нових.
Прикладом успішного втілення міжнародних програм транскордонного
співробітництва в області є розвиток СОК «Бортнів Еко Продукт», в який
об’єднались жителі села Бортнів Поромівської об’єднаної територіальної
громади Іваничівського району й займаються тепличним господарством та
вирощуванням ягідних культур. Метою якого є обслуговування переважно
своїх членів на засадах взаємодопомоги й економічного співробітництва.
Кооператив був створений в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду», де за кошти придбано сільськогосподарську техніку
та побудовано теплицю. Члени кооперативу мають в спільному обробітку 4 га
малини та 1 га полуниці. З початку 2018 р. було вирощено та реалізовано
членами кооперативу цибулю на перо, кріп, салати. На сьогодні в теплиці
вирощуються ще й огірки та помідори.
Як було зазначено вище, у листопаді 2017 р. підписано грантову угоду на
реалізацію в області проекту «Ключ до успіху. Підвищення рівня доходів
малих і середніх підприємств через розвиток обслуговуючої кооперації»,
який передбачає створення інформаційної бази виробників плодоовочевої
продукції та 3 обслуговуючих кооперативів. Варто відмітити, що у 2018 р.
сільськогосподарські товаровиробники Волинської області, які займаються
вирощуванням картоплі та фундуку об’єднались у сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, до складу яких увійшли як власники ОСГ так і
фермери, що планують працювати під брендами «Волинська картопля» та
«Фундук Волині». На нашу думку, створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів дозволить захистити інтереси власників
особистих селянських та фермерських господарств Волинської області,
вирішити проблеми із переробкою та реалізацією отриманої продукції,
постачанням мінеральних й органічних добрив, насіння та садивного матеріалу,
засобів захисту рослин та тварин, техніки й запчастин, ремонту та технічного
обслуговування тощо, і як наслідок – забезпечить сільський розвиток регіону.
Характерною особливістю розвитку сільських територій Волинської
області є чітко виражені регіональні диспропорції у показниках, які
характеризують соціально-економічний розвиток зони Полісся, Лісостепу та
99

Перехідної зони. Результатом таких явищ є асиметричність розвитку територій,
що в свою чергу посилює необхідність державної підтримки економічно
відсталих районів. Наприклад, аграрна політика ЄС передбачає систему
допомоги слаборозвинутим сільським регіонам, до категорії яких належать
території з низькопродуктивними землями й екстенсивним їх використанням,
низькою щільністю поголів’я худоби, високими затратами виробництва
порівняно з іншими. До слаборозвинутих належать такі, де врожайність
становить
80 %
від
середньої
по
країні,
або
прибуток
від
сільськогосподарського виробництва нижче 80 % середнього по країні.
Як зазначалось у розділі 2, в області розроблено «Комплексну програму
розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 роки»
[29], яка активно впроваджується, про що свідчать дані табл. 4.4 та 4.5.
Таблиця 4.4. – Напрямки та рівень освоєння державного
фінансування заходів «Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу Волинської області на 2016–2020 роки» у 2016 р.
Напрям
Відшкодування відсоткової ставки по
кредитах наданих на будівництво та
реконструкцію міні-доїльних залів або
молокопроводів
фермерським
господарствам, ОСГ і СПД.
Відшкодування відсоткової ставки або
комісії
по
кредитах
наданих
на
будівництво та реконструкцію картопле-,
овоче-, фруктосховищ та об'єктів
переробки
овочів
суб'єктам
господарювання.
Відшкодування відсоткової ставки або
комісії по кредитах, наданих на придбання
тракторів потужністю не більшою ніж
тяговий клас 1,4 та ряду причіпного
інвентаря, який агрегатується з ними для
фермерських господарств, що мають в
обробітку до 50 га землі і для власників
ОСГ
Виплата дотації власникам ОСГ,
які утримують три і більше корів

Виплата дотації за утримання телиць та
нетелів в ОСГ, які народилися в
результаті
штучного
осіменіння,
вирощені і утримувались в цьому
господарстві до 2-річного віку.

Обсяги фінансування
Передбачено
50 000
грн,
використано
30553,28 грн на компенсацію відсотків за
кредитами
фермерському
господарству
«Глинюка В.Ф.» Рожищенського району за
залученим кредитом на придбання обладнання
для міні-доїльного залу.
Передбачено 50 000 грн, відшкодовано відсотки
1473,0 грн фермерському господарству «Рідний
Сад» Луцького району за залученим кредитом
на придбання холодильного обладнання на
будівництво фруктосховища.
Передбачено
50 000
грн,
використано
5734,19 грн 6 власникам ОСГ частково
відшкодовано
відсотки
за
залученими
перехідними
кредитами
на
придбання
тракторів.

У поточному році 2165 власників особистих
селянських господарств отримали по 150 грн з
обласного та аналогічну суму спрямовано з
районного
бюджетів/бюджетів
ОТГ
за
утримання 8025 корів).
Передбачено – 81,4 тис. грн, використано –
51,1 тис. грн (дотацію отримали 135 власників
особистих
селянських
господарств
за
утримання 142 телиць).
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продовж. табл.4.4.
Передбачено – 50 тис. грн, використано
20,25 тис. грн ФГ «Хоровця» Ківерцівського
району на посадку саджанців волоського горіха
на площі 4,5 га.
Передбачено – 213,0 тис. грн, використано
86,9 тис. грн.
В поточному році з районних бюджетів
передбачено 652 тис. грн, з них виплачено
637,6 тис. грн. Кошти отримали 5863 власників
особистих
селянських
господарств
за
осіменіння 6309 голів корів та телиць.
Джерело: складено за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації
Дотація
особистим
селянським
і
фермерським господарствам, які мають в
обробітку до 50 га землі, за посадку садів і
ягідників
Фінансова підтримка заходів із корінного
покращення природних пасовищ
Часткове
відшкодування
вартості
штучного осіменіння корів та телиць.

Зважаючи на сучасні проблеми в розвитку сільських територій, попередню
практику державного управління ними та її низьку ефективність, запорукою
успішної життєдіяльності і розвитку сільських територій у перспективі
вбачається зміщення акцентів в управлінні цими процесами з
загальнодержавних програм і заходів до значного зростання ролі і можливостей
територіальних громад самостійно вирішувати питання розвитку власних
територій.
При організації і здійсненні управління розвитком сільських територій
вкрай важливим є відхід від традиційного галузевого підходу в цій сфері. При
розробці відповідної державної політики необхідно орієнтуватись не на
проблеми аграрного виробництва, а на потреби сільських жителів, конкретних
людей, прагнучи покращення умов їх життя, підвищення добробуту. При цьому
об’єктивно-необхідним вбачається створення на державному рівні єдиного
координаційно-управлінського органу, в рамках якого будуть зосереджені
важелі управління економічною, соціальною, демографічною, гуманітарною
політикою на селі. А для забезпечення цих процесів необхідним є пошук нових
і ефективних джерел економічного забезпечення розвитку сільських територій.
Протягом тривалого часу в нашій країні розроблялась і діяла низка
нормативно-правових актів щодо стабілізації і покращення ситуації в окремих
сферах соціально-економічного життя на селі. Приймались загальнодержавні та
місцеві програми соціально-економічного розвитку, в яких окремим блоком
виділялись питання соціально-економічного розвитку сільських поселень.
Запроваджувались окремі державні програми по розвитку конкретних сфер
життєдіяльності селян (наприклад, програма «Шкільний автобус», програма
комп’ютеризації сільських шкіл, програми газифікації та водопостачання).
Проте слід зазначити, що здебільшого ці програми носили частковий,
безсистемний характер і були спрямовані на вирішення якогось окремого блоку
питань щодо соціально-економічного розвитку села.
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Таблиця 4.5. – Державна підтримка розвитку АПК
та сільських територій Волинської області у 2017 р.
(державний, обласний та місцевий бюджети)
Назва видатків

Сума, тис.
грн

Фінансування програм АПК з державного бюджету у 2017 р.
Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів
Фінансова підтримка заходів в АПК
Здійснення фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення
кредитів (погашення кредиторської заборгованості за 2012 р.)
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, ягідників та
догляд за ними
Закладання молодих садів, виноградників та ягідників і догляд за ними (з них
6293100 грн погашення кредиторської заборгованості)
Державна підтримка галузі тваринництва за рахунок відшкодування:
– вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і
комбінованого напряму продуктивності (часткове відшкодування вартості
корів) (погашення кредиторської заборгованості за 2014 р.)
– вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів (погашення кредиторської заборгованості за 2014 р.)
– вартості закуплених тварин
ВСЬОГО
Фінансування програм АПК з обласного бюджету у 2017 р.
Програма «Власний дім на 2012–2017 роки»
– надання кредитів забудовникам ЗФ
– надання кредитів забудовникам CФ
Програми в галузі сільського господарства
Комплексна програма галузі АПК на 2016–2020 рр.:
на будівництво міні-доїльних залів або молокопроводів ФГг
на будівництво та реконструкцію картопле- та овочефруктосховищ
Утримання ветлікарень та ветлабораторій
ВСЬОГО
Субвенція місцевим бюджетам
Програми в галузі сільського господарства
Комплексна програма галузі АПК на 2016–2020 роки:
– дотація власникам ОСГ за 3 і більше корів (до 150 грн. на 1 гол)
– дотація з утримання телиць та нетелів до 2–х річного віку
– дотація фермерським господарствам за посадку садів і ягідників
– часткова компенсація вартості придбання обладнання СОК
– фінансова підтримка заходів із покращення пасовищ
Разом із субвенцією

6912,9
178,1
178,1
829,2
8292,2
5190,8
569,9
3093,8
1527,0
20574,0
5951,0
4050,0
1901,0
87,9
87,9
39,8
48,0
24286,2
30325,0
1524,4
1524,4
1206,4
22,0
49,0
167,0
80,0
31849,6

Джерело: складено за даними Департаменту агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації

Варто зазначити, що у 2016 р. закінчилась Регіональна програма розвитку
земельних відносин у Волинській області на 2011–2016 роки затверджена
рішенням обласної ради від 28 грудня 2010 року №2/43. Відповідно до умов цієї
програми спрямована субвенція в районні бюджети за виконані роботи щодо
проведення нормативної грошової оцінки – 198 тис. грн. Землевпорядними
службами проводиться робота щодо здійснення нормативної грошової оцінки
102

за межами населених пунктів на 107 ділянках загальною площею 1,3 тис. га в
11 районах області.
Крім того, природно-кліматичні, історико-культурні та рекреаційні
ресурси дозволяють розвивати на сільських територіях Волинської області
агротуризм як додаткове джерело доходів та дієвий інструмент стабілізації
соціально-економічного розвитку села. Корисною, на наш погляд, є ідея
виявлення територій першочергової організації туристичної і відпочинкової
діяльності на селі, що висловлена науковцями та практиками в сфері туризму.
Волинське село має величезну історико-архітектурну спадщину,
самобутній побут, багаті лікувально-рекреаційні ресурси, і звичайно –
працьовитий трудовий потенціал. В той же час найбільш гострою проблемою
для багатьох сіл є брак робочих місць, зростаючий надлишок робочої сили,
вивільненої з сільськогосподарського виробництва. З цією метою, нами
рекомендується виділити у Волинській області чотири регіони, які найбільш
привабливі для сільського туризму (табл. 4.6.).
Нині у Волинській області створений і успішно функціонує
Інформаційний Центр підтримки та розвитку сільського зеленого туризму,
послуги сільського туризму надають більш як 300 агросадиб, з них більша
половина – розміщені у Шацькому районі; видано туристичну карту «Волинь.
Історія, культура, туризм», щороку проводяться тренінги «Зелений туризм –
скарбничка ідей для самозайнятості». Наприклад, на мальовничому березі р.
Західний Буг, в селі Литовеж Іваничівсього району родиною Пилипчуків
збудовано готельно-оздоровчий комплекс «Три бобри»; в селах Лютка та Текля
Старовижівського району ефективно функціонує низка агросадиб, які
відрізняються своєю самобутністю і відображають побут та особливості життя
селян на Поліссі; в Ковельському районі (с. Тойкут) приймає гостей агросадиба
під незвичайною назвою «Несухоїжі»; користується попитом у місцевих
жителів і туристів агросадиба «Гаївка» Рожищенського району, де можна
замовити велосипедну мандрівку; ті, хто любить пригоди, можуть відвідати
літній табір-кемпінг «Freya», збудований у давньоскандинавському стилі, що
знаходиться біля села Дубечне Старовижівського району та ін. В області діє
туристичний маршрут «Магія Волинської казки». Він пролягає селами Переспа,
Любче, Рудка-Козинська та Козин Рожищенського району. Маршрут розділено
на три підкатегорії: релігійний, етнографічний та культурно-дозвільний.
У сучасних реаліях зелений туризм – чудовий шанс для селян
працевлаштуватися. Для цього не потрібно щось вигадувати, адже усі ресурси
для цієї справи уже створені. Варто лише сповна використати природний,
матеріальний, культурний і мистецький потенціал, який є в регіоні. Разом з тим,
існує ряд питань, які потребують вирішення, зокрема, потреба в розширенні
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інфраструктури розвитку малого підприємництва на засадах провайдингу,
удосконаленні інноваційної діяльності на селі, а також в підвищенні рівня
якості послуг, які надаються.
Таблиця 4.6. – Регіони Волинської області, найбільш привабливі для
розвитку сільського туризму
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Регіони

Об’єкти

 Історико-меморіальний комплекс – заповідник «Козацькі могили», що
біля м. Берестечка Горохівського району;
 с. Старий Загорів Локачинського району – в якому знаходиться
Загорівський монастир Різдва Богородиці XVI ст. з могилами воїнів УПА,
який має національно-патріотичне значення;
 Музей-садиба політолога В’ячеслава Липинського, де можна вивчити
надбання культурно-літературної спадщини Західної України ХІХ ст.
(с. Затурці Локачинського району);
 Музей-садиба видатного композитора І. Стравінського (с. Устилуг
Володимир-Волинського району );
 Успенський Святогірський жіночий монастир у с. Зимно ВолодимирВолинського району та історичний центр м. Вололодимир-Волинський.
 с. Олика Луцького р-ну із Замком Литовських князів Радзивілів ХV–XVI
Перехідна
ст.,
зона
 с. Піддубці, де функціонує монастирський храм святої Покрови
(1745 р.), якому немає аналогів в Україні;
 Цуманське мисливське господарство (Ківерцівського району), де
розводять зубрів, благородних оленів;
 Ковельщина: з Батьківщиною славетної поетеси, класика української
літератури Лесі Українки (с. Колодяжне Ковельського району) – культурномистецький центр літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки;
 с. Вербки – після перебування Т.Г. Шевченка на Волині.
 Найглибше на Україні озеро Світязь з каскадом озер Шацького
Зона
національного природного парку (Любомльський і Шацькі райони) –
Полісся
відпочинок, риболовля тощо;
 Ландшафтний парк «Прип’ять-Стохід» Любешівського району;
 Черемський природний заповідник у Маневицькому районі, де
зосереджено рідкісні та унікальні види рослин й тварин; Оконські джерела з
мережею ставків форелевого господарства; Журавичівське родовище з
мінеральною «живою» водою;
 Озеро Біле (Старовижівський район) – відпочинок, риболовля,
ознайомлення з національними і етнічними особливостями Волині.
 Історико-культурна та архітектурна пам’ятка ХІІІ ст. – Луцький Замок
ЦентраЛюбарта, який отримав четверте місце в конкурсі «7 чудес України: замки,
льний
фортеці, палаци», є головним об’єктом історико-культурного заповідника
«Старий Луцьк» та безпосередньо Старе місто (Свято-Троїцький
кафедральний собор, монастир домініканців, Лютеранська кірха);
 Музей Історії сільського господарства Волині «Скансен», єдиний музей
такого типу на Україні знаний ще й як «козацький зимівник» (смт Рокині
Луцького району);
 с. Кульчин Луцького району, яке славиться розвитком у ньому
полив’яного Кульчинського гончарства (ХІ–ХІІІ ст.).

Південний
(Лісостеп)

Доцільним
вбачається
функціонування
об’єкта
інноваційної
інфраструктури – регіонального Центру інноваційного розвитку сільських
територій
Волинської
області
на
базі
Волинської
державної
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сільськогосподарської дослідної станції НААН, об’єднавши при цьому
науково-кадровий потенціал інших установ системи НААН, вищих навчальних
закладів та ін. Про необхідність створення такого Центру було повідомлено у
листі-звернені Президента НААН Гадзала Я.М. до державних органів
виконавчої влади (серпень 2017 р.). Департамент агропромислового розвитку
Волинської облдержадміністрації підтримує ідею створення такого Центру і є
нині координуючим органом цього процесу. Створення вище вказаного
наукового Центру дозволить сформувати інформаційно-дорадче забезпечення
інноваційної моделі відтворення сільськогосподарського виробництва й
сприятиме розв'язанню проблем сільських громад і сільського населення та
забезпечить комплексний розвиток сільської місцевості. Адже, максимально
повне врахування чинників впливу на успішність впровадження інновацій в
аграрне виробництво є однією з ключових передумов інноваційного розвитку
сільських територій.
За результатами проведеного дослідження доведено, що лише
міжнародне співробітництво та активізація інноваційно-інвестиційної
діяльності є нині першочерговою умовою нарощення економічного потенціалу
досліджуваних територій. Пошук та підписання угод про партнерство й
співпрацю із зарубіжними країнами, написання грантових проектів, участь у
заходах, які пропонують державні та європейські програми підтримки
сприятимуть сільському розвитку регіону в умовах євронтеграції.
Поліпшення якості життя сільського населення Волині, на досягнення
максимальних характеристик якої спрямовані соціальна та економічна
політики, повинно здійснюватись за умови відповідної якості навколишнього
середовища. Природоохоронний імператив стає дедалі більш актуальним у
забезпеченні сталого розвитку сільських територій не лише Волинської області,
а й України в цілому. Лише екологічно безпечне функціонування сільської
економіки дасть можливість досягнути соціального й економічного рівня та
екологічного благополуччя кожної сільської родини. На рис. 4.11 наведено
операційні цілі та конкретизовано заходи щодо створення безпечного та
сприятливого для життя і здоров’я довкілля. Метою є необхідність створення
екологічно-безпечного навколишнього природного середовища, яке сприятливе
для підтримки здоров’я та життєвого рівня сільського населення. Цільовими
орієнтирами політики сталого сільського розвитку задля забезпечення
екологічної безпеки й покращання навколишнього середовища визначено:
– організацію державної системи екологічного моніторингу з
обов’язковим здійсненням моніторингу земель з визначенням рівнів та джерел
забруднення;
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– забезпечення охорони довкілля і підвищення родючості ґрунтів на
основі впровадження новітніх наукових досягнень у галузі ґрунтознавства й
землеробства, агроекології, енерго- і ресурсозберігаючих технологій;
органічного виробництва;
– належну охорону, збереження та примноження лісового фонду на
основі недопущення несанкціонованих вирубок лісу й вивезення лісосировини,
передача лісового фонду на баланси сільських територіальних громад та
контроль за його використанням;
– покращання водозабезпечення сільського населення, збереження
водних систем як важливої та незамінної складової природного середовища,
пріоритетність
екологічних
важелів
при
регулюванні
процесів
водокористування й охорони водного фонду;
– збереження генетичного фонду рослинного та тваринного світу,
мінеральних ресурсів; встановлення державного контролю за обсягами
видобутку бурштину; розвиток рекреаційної сфери, зеленого туризму, сільської
гостинності;
– розв’язання проблем знешкодження та використання побутових і
виробничих відходів, розробка й впровадження системи управління
побутовими відходами й озеленення сільських територій;
– захист атмосферного повітря та контроль за його якістю та ін.
Варто зазначити, що в області розпочата робота щодо підтримки
виробників органічної продукції й забезпечення екологобезпечного аграрного
виробництва. «Комплексною програмою розвитку агропромислового
комплексу Волинської області на 2016–2020 роки» передбачено виділення
250,0 тис. грн. для часткового відшкодування вартості послуг із сертифікації
виробникам органічної продукції. Саме території природно-економічної зони
Лісостепу мають сприятливі природно-кліматичні та ґрунтові умови для
розвитку органічного виробництва. Маючи значний потенціал для виробництва
органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на
внутрішньому ринку, область вже досягла певних результатів щодо розвитку
власного органічного виробництва. В регіоні активно працює осередок
Всеукраїнської громадської організації «Клуб органічного землеробства», що
об’єднує садоводів і городників, які бажають вирощувати сільськогосподарську
продукцію без хімічних засобів захисту та мінеральних добрив [67].
В 2010 р. з ціллю опанування органічного методу землекористування в
Іваничівському районі Волинської області було засноване сільськогосподарське
підприємство ТОВ «Старий Порицьк». Нині ТОВ «Старий Порицьк» – це
найбільше в регіоні сучасне аграрне формування, метою створення якого є
ведення та розвиток органічного виробництва. Господарство здійснює свою
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діяльність у двох основних напрямках: рослинництво та молочне скотарство.
Використання органічних технологій в землеробстві дали змогу господарству
підвищити природну біологічну активність ґрунту, відновити баланс
натуральних поживних речовин й забезпечити приріст гумусу, який на момент
заснування підприємства не перевищував 2 відсотки. За результатами щорічних
інспекцій, проведених Органік Стандарт (ОС) ТОВ «Старий Порицьк»
отримало Сертифікат, який підтверджує, що основним видом діяльності
підприємства є виробництво органічної сільськогосподарської продукції, яка
відповідає вимогам, викладеним у Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та
Постанові Ради (ЄС) № 889/2008.
В результаті впровадження сучасних технологій та суворого контролю на
всіх етапах виробництва, в підприємстві досягнуто найвищих показників якості
сільськогосподарської продукції. ТОВ «Старий Порицьк» є членом Федерації
органічного руху України. В рослинництві робота ведеться у таких напрямках:
товарне зернове виробництво; кормовиробництво; виробництво зернобобових
культур й кормових трав.
У тваринництві господарська діяльність ТОВ «Старий Порицьк»
спрямована на виробництво органічного молока. За досить короткий термін
було створено належні умови утримання ВРХ та отримано наступні результати:
середньорічний надій на 1 голову складає понад 5000,0 кг молока вищого
ґатунку при жирності 3,8–4,2 % і вмісті білка 3,1 %. Досягнення вище вказаних
показників стало можливим завдяки: годівлі тварин повноцінними
багатокомпонентними сумішами; створенню комфортних умови для утримання
поголів’я; суворого дотримання зооветеринарних заходів, що гарантують
високий рівень здоров’я тварин; здійсненню оперативного контролю, обліку та
управління виробництвом за рахунок автоматизації всіх трудомістких процесів
та використанню сучасного програмного забезпечення. Крім того,
підприємство робить ставку на племінну роботу. Наразі молоко переробляється
у власній сироварні на різні види твердих сирів. На продукцію підприємства є
сталий попит як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
20 грудня 2012 р. в Інформаційному агентстві «ЛІГАБізнесІнформ»
відбулася Прес-конференція «Продовольча безпека та безпека продовольства –
органічний вектор», організована Федерацією органічного руху України за
підтримки Проекту USAID Агроінвест. Під час прес-конференції за визнанням
Конкурсної комісії, ТОВ «Старий Порицьк» відзначено як найкраще
підприємство-виробник сертифікованої органічної продукції тваринництва [68].
Саме органічне агровиробництво має важливе соціальне, економічне та
екологічне значення як для окремих товаровиробників так і для Волинської
області в цілому, оскільки воно спрямоване на покращання екологічного стану
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довкілля, підвищення якості ґрунтів, збереження біологічного різноманіття,
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції на внутрішньому та світовому ринках, зміцнення експортного
потенціалу регіону. Для розвитку органічного виробництва на Волині
доцільним вбачається втілення в життя наступних заходів:
 проведення агрохімічного обстеження стану сільськогосподарських
земель;
 закладка демонстраційного полігону інноваційних технологій
вирощування органічної продукції;
 проведення конференцій, днів поля та навчальних семінарів;
 розробка і видавництво рекомендацій із технологій землекористування
та вирощування культур для виробництва органічної продукції у районах
області;
 створення місцевої торгової марки та рекомендацій щодо просування
органічної продукції;
 залучення широкого кола громадськості до участі у заходах;
 проведення навчання органічному землекористуванню власників ОСГ
та фермерів, набуття знань і умінь із організації та інституційного забезпечення
впровадження органічного виробництва;
 ліквідація інституційних, організаційних та інших бар’єрів із
організації органічного землекористування і виробництва;
 формування поінформованості населення щодо переваг органічного
землекористування й продукції;
 поширення органічного землекористування, виробництва і консалтингу
органічної продукції;
 створення
інформаційної
бази
для
еколого-економічного
обґрунтування переходу до органічного землекористування й виробництва у
Волинській області.
Як було зазначено вище, ознаками сталого розвитку є збільшення обсягів
виробництва товарів та послуг, які задовольняють потреби населення
(економічне зростання) та запобігання виснаженню, деградації і забрудненню
довкілля (екологічна безпека). Тому, для визначення відповідності розвитку
сільських територій Волині встановленим ознакам, необхідно користуватися не
тільки показниками обсягів виробленої продукції, рівнем задоволення
матеріальних та нематеріальних потреб населення, але й певними критеріями
виснаженості та відновлюваності навколишнього середовища.
Політика розвитку сільських територій складається із трьох великих
частин: підтримка сільськогосподарських виробників, захист довкілля,
підтримка комплексних проектів розвитку сільської інфраструктури. Саме
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тому, сьогодні розвиток сільських територій починають розглядати, як
складову регіональної політики, а не окрему політику. В багатьох країнах
Європи розвиток сільських територій став складовими державних стратегій
регіонального розвитку, стратегій розвитку окремих регіонів. А політика
розвитку міст, як центрів економічного розвитку держав, стала поширюватись і
на території поза містами – сільські території. Саме у зв’язці міст та сіл можна
домогтись більш збалансованого розвитку усіх територій.
В Україні за останні роки, коли відбувалось переосмислення державної
регіональної політики на основі кращого європейського досвіду, політика
розвитку сільських територій була визначена фактично частиною політики
регіонального розвитку, досягнення якого має забезпечуватись через реалізацію
низки завдань:
 надання державної підтримки для підвищення рівня облаштування
сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян, розмежування
політики щодо підтримки сільського господарства та розвитку сільських
територій;
 створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських
виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та
господарювання;
 раціоналізації структури сільськогосподарського виробництва для
підвищення його доданої вартості;
 диверсифікації
сільськогосподарського
виробництва,
розвитку
альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості;
 стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою
сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу,
сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг,
збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо;
 розвитку сфери сільської соціальної інженерної інфраструктури;
 реконструкції та модернізації меліоративних систем;
 розвитку різних форм господарювання за умови пріоритетності
формування господарств, що відіграють важливу соціально-економічну роль
для сільських громад;
 створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до
соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах
виробництва і сфері послуг;
 підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості,
виконання програми державної підтримки молодих працівників, залучених до
роботи в сільських населених пунктах.
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Довгострокова ціль 3. Створення безпечного та сприятливого для життя і здоров’я довкілля

Рис. 4.11. Структуризація операційних цілей та програмних заходів щодо покращання екологічних умов розвитку
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щодо втілення заходів із підвищення економічної
ефективності використання земельних ресурсів
Організація екологічного навчання з питань
ведення і законодавчого забезпечення органічного
виробництва в агроформуваннях та ОСГ
Розробка та впровадження програм охорони довкілля в
новостворених ї об’єднаних територіальних громадах

Недопущення несанкціонованих вирубок лісу та
вивезення лісосировини
Справляння податків із заготівельників лісосировини та
передача лісових ресурсів на баланс сільських
територіальних громад
Розробка та виконання проектів з очистки природних
джерел, річок, озер та інших водойм, які знаходяться на
сільській території

Викопування нових та здійснення регулярного
поточного ремонту існуючих стічних каналів та
містків для осушення заболоченої території
Налагодження системи централізованого збору й
вивозу сміття, впорядкування стихійних
сміттєзвалищ й недопущення виникнення нових
Розробка та обґрунтування програми озеленення
окремих сільських територій
Розробка та виконання стратегії розвитку
рекреаційних зон та зеленого туризму на
досліджуваній території
Впровадження системи протиерозійних заходів та
заходів щодо попередження деградаційних
процесів у сільськогосподарському та
лісогосподарському землекористуванні

Для сільських жителів Волинської області актуальними нині є розвиток
духовного та культурного середовища, зростання освітнього рівня сільського
населення, збереження історичної спадщини та національних традицій.
Національно-етнографічна особливість поліського краю проявляється в
своєрідній етнографічній культурі. Позитивним є те, що саме сільське
населення Волині максимально намагається підтримувати культурні цінності,
звичаї, традиції свого краю. Це сприятиме збереженню земельних ресурсів і
навколишнього середовища, створенню красивих ландшафтів і якісного рівня
життя сільського населення за допомогою виробничої діяльності в гармонії з
природою, адже поліське село було і залишається колискою краю, оберегом
самобутньої національної культури, звичаїв, побуту, менталітету (рис. 4.12).
Вважаємо, що проблеми підвищення культурно-духовного та освітнього
рівня сільського населення Волині можливо вирішити за умови:
 забезпечення комплексу заходів, спрямованих на підвищення освіти,
культури, духовності та свідомості мешканців, залучення для їх реалізації
спонсорських коштів;
 формування патріотичної, креативної, сильної в новаторській
діяльності села особистості; людини, освіченої, професійної, яка зможе дати
нові, сучасні, сформовані на традиційних цінностях ідеї, виховання в
українському дусі;
 удосконалення
діяльності
культурних,
духовних,
освітніх,
просвітницьких закладів сільських громад, засноване на спільних інтересах з
урахуванням зміни сучасної парадигми освіти, спрямованої на глибоке
розумінням сутності сталого сільського розвитку;
 збереження етнографічної самобутності досліджуваного регіону,
охорона і відродження пам’яток історії та культури;
 створення в сільській місцевості інформаційно-комунікаційної
інфраструктури та ін. (рис. 4.12).
Підсумовуючи вище викладене варто зазначити, що цільові орієнтири
сталого розвитку сільських територій Волинської області повинні бути
спрямовані на: по-перше,нарощення соціально-демографічного потенціалу та
покращання якості життя; по-друге,розвиток, раціональне використання та
зростання економічного потенціалу; по-третє, створення безпечного та
сприятливого для життя і здоров’я довкілля; по-четверте, підвищення
культурно-духовного рівня, збереження традицій поліського краю. Проте, будьяка стратегія чи програма розвитку, незалежно від рівня її розробки, буде мати
декларативний характер і не втілиться в життя при відсутності ефективного
механізму її реалізації.
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Розвиток культурно-освітнього рівня та
спортивної підготовки
Сприяння розвитку молодіжного руху,
організація культурного дозвілля

Рис. 4.12. Перелік операційних цілей та програмних заходів щодо покращання духовних та культурних умов
розвитку сільських територій Волині

Збереження та примноження
національних традицій
Операційні цілі

національних традицій на селі

Довгострокова ціль 4. Підвищення культурно-духовного рівня, збереження національних традицій

Мета – забезпечення розвитку духовного та культурного середовища, підтримка патріотизму, збереження історичної спадщини та

Здійснення комплексу заходів щодо залучення
спонсорських коштів у розвиток культури,
освіти, спорту та ін.
Ознайомлення сільських мешканців, особливо
молоді та учнів з історією сіл, особливостями їх
становлення та розвитку в різні часи та періоди

Організація зустрічей з відомими земляками, їх
нащадками, учасниками АТО, культурними
діячами, представниками мистецьких закладів

Забезпечення доступу сільських жителів до
світової інформаційної мережі Інтернет, надання
інформаційно-консультаційних послуг дорадчою
службою
Організація зустрічей учнів випускних класів з
представниками вищих начальних закладів аграрного
спрямування різного рівня акредитації з метою
проведення профорієнтаційної роботи

Забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту, із залучатенням коштів місцевих
комерційних установ, інвесторів, міжнародних
грантових програм
Регулярне проведення громадських слухань з
вирішення соціо-еколого-економічних та
культурних проблем мешканців сільських
територій
Розробка та обґрунтування планів культурнооздоровчих заходів щодо запобігання
алкогольної, тютюнової та наркотичної
залежності сільської молоді
Впровадження системи організаційно-виховної
роботи з дітьми та підлітками, проведення різних
тематичних зустрічей, творчих конкурсів та
інших культурних заходів, присвячених
пропаганді сільського способу життя

В контексті даного дослідження варто підтримати відомих вчених
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» О.М. Бородіну,
В.М. Геєця, І.В. Прокопу та ін., які вважають, що соціоекономічна
переорієнтація розвитку аграрного сектору та сільських територій можлива за
умови об’єднання зусиль та спільної участі у цьому процесі держави, аграрного
бізнесу та сільського населення. А об’єднані зусилля слід спрямовувати на
розвиток таких інститутів і форм організації економічного та соціального життя
на селі, які б допомагали реалізувати нагальні потреби і корінні інтереси
переважної частини сільського населення, посилювати ініціативу знизу,
активізувати підприємницьку, творчу та інноваційну діяльність селян [71, с. 53–
54]. Тому формування організаційно-економічного механізму реалізації
запропонованої стратегії сталого розвитку сільських територій Волинської
області повинне базуватись на пошуку важелів узгодженості дій економічних і
природних факторів за умови обов’язкового нарощування соціальнодемографічного потенціалу та розвитку людського капіталу.
Слід зазначити, що переорієнтація командно-адміністративного
управління на користь місцевого самоврядування докорінно змінює методичні
підходи до формування управлінських рішень. Це практично новий, відмінний
від існуючого, методичний підхід. Він передбачає заміну галузевого управління
територіальним, з подальшою чіткою регламентацією дій керівних структур,
насамперед на місцевому, а далі на районному, обласному, регіональному і
загальнодержавному рівнях. Вони мають бути орієнтовані на створення
належних умов праці та максимальне задоволення соціальних потреб
населення.
Тому лише реформування державної регіональної політики, формування
прозорої моделі управління соціально-економічним розвитком села,
адаптованої до світових стандартів, спроможність сільських громад та їхніх
представницьких органів дозволить розв’язати нагальні проблеми прискорення
інтенсивного розвитку агропромислового виробництва та підвищення рівня
життя сільського населення. Таким чином, вирішення соціально-економічних
проблем розвитку сільських територій Волинської області, більш повного
забезпечення сільського населення об'єктами соціальної інфраструктури
потребує більш активних дій всіх органів управління щодо збільшення
фінансування цієї сфери, залучення інвестицій, створення престижного життя
на селі, поступово доводячи її до рівня життя міського населення, вирішення
всіх життєво важливих проблем жителів волинських сіл, підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва тощо.
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Визначено, що у Волинській області, як і в Україні в цілому, сільське
господарство, аграрний сектор економіки є структурними компонентами, від
ефективного функціонування яких значною мірою залежить і сталий розвиток
сільських територій. Зміна форм власності на землю й основний та оборотний
капітал, інші трансформаційні процеси обумовили певну зміну соціальноекономічної сутності й значення сільськогосподарського виробництва у
розвитку сільських територій. Сільські території досліджуваного регіону
розташовані у Поліській, Лісостеповій та Перехідній природно-економічних
зонах, кожна з яких характеризується певними особливостями не лише
природно-кліматичних умов, а й власними трансформаційними моделями
сільського розвитку.
2. Вважаємо, що для вибору стратегічних напрямів сталого соціальноекономічного розвитку сільських територій регіону доцільним є аналіз і оцінка
існуючих проблем та ресурсів для їх застосування в конкретному регіоні,
області, природно-економічній зоні. Саме регіональний підхід до процесу
розробки стратегії сталого сільського розвитку є особливо актуальним через
нерівномірність та диспропорції у розвитку всієї сукупності соціальноекономічних та екологічних процесів, що є унікальними для досліджуваної
місцевості, зокрема Волинської області.
3. На основі аналізу існуючих підходів до трактування поняття
«стратегія», визначено, що стратегія – це генеральна комплексна програма дій,
яка визначає пріоритетні для визначеного об’єкта (підприємства, сукупності
підприємств, галузі, регіону, території, країни) проблеми, місію, головні цілі та
розподіл ресурсів для їхнього досягнення й формулює стратегічні та операційні
цілі та способи їхнього досягнення так, щоб указати певний напрямок розвитку.
Стратегія сільського розвитку повинна охоплювати всі без винятку складові
сільських територій як багатоцільової та багатофункціональної системи, якій
відповідають
природно-кліматичні,
соціально-економічні,
виробничогосподарські, організаційні, екологічні та інші особливості і характеристики.
4. Доведено, що методика розробки стратегії розвитку сільських
територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу, яка вже
сформована в більшості європейських країн. Враховуючи те, що Волинська
область є прикордонною і межує із Польщею, її територія входить до
транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг»», особливо актуальним є
вивчення та імплементація позитивного досвіду європейських держав щодо
забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій. В роботі
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узагальнено та систематизовано досвід сільського розвитку в країнах – членах
ЄС; доведено необхідність його врахування в сучасних умовах.
5. За результатами аналізу процесу стратегічного планування розвитку
сільських територій в області встановлено, що основними стратегічними
документами в досліджуваній галузі є: «Єдина комплексна стратегія розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр.», побудована
на чинних стратегічних документах, зокрема Стратегії сталого розвитку
«Україна –2020»; «Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020
року», що містить окремий розділ «Волинське село»; «Комплексна програма
розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 роки»;
Обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ»
на 2015–2016 роки», яка розроблена в результаті впровадження спільного
проекту ЄС/ПРООН; Програма територіальної співпраці країн Східного
партнерства Білорусь – Україна; Програма розвитку місцевого самоврядування
у Волинській області на 2016–2018 рр.; Обласна цільова соціальна Програма
«Молодь Волині» на 2016–2020 рр. та інші.
6. Проаналізовано тенденції та здійснено оцінку сучасного стану
соціально-економічного розвитку сільських територій природно-економічної
зони Полісся, Лісостепу та Перехідної зони Волинської області. Вивчено
соціально-демографічні, організаційно-економічні та екологічні умови
сільського розвитку регіону. Оцінка економічних умов розвитку сільських
територій зони Полісся, свідчить про те, що даним територіям характерні
складні ґрунтово-кліматичні та особливі організаційно-економічні умови. Там
переважають дерново-підзолисті та дернові ґрунти піщаного чи супіщаного
механічного складу, землі перезволожені й заболочені, що не дає змоги збирати
високі врожаї сільськогосподарських культур.
7. Діагностика економічних умов розвитку сільських територій зони
Лісостепу, свідчить про те, що даним територіям характерні сприятливі
ґрунтово-кліматичні та організаційно-економічні умови. Питома вага аграрних
формувань, розташованих в зоні Лісостепу є переважаючою – 58 %. Питома
вага продукції, яка вироблена на цих територіях складає майже половину, а
продукція,
яка
вироблена в
сільськогосподарських
підприємствах
досліджуваної зони складає у 2017 р. майже 70 % всієї продукції, що вироблена
аграрними
формуваннями
області.
За
обсягами
виробництва
сільськогосподарської продукції на 1 жителя досліджувані райони займають
провідні місця.
8. Виявлено тенденції та здійснено аналіз сучасного стану соціальноекономічного розвитку сільських територій Перехідної природно-економічної
зони Волинської області, яка знаходиться між Лісостеповою і Поліською і
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включає сільські території Ківерцівського, Ковельського, Рожищенського та
Турійського районів, що займають 26,2 % загальної території області.
Доведено, що реалізація потенціалу аграрного сектора Перехідної зони
Волинської області потребує вирішення наступних ключових проблем: низька
економічна ефективність аграрного виробництва в окремих господарствах;
деформована структура сільського господарства через переважання у ньому
частки господарств населення; падіння родючості ґрунтів і зростання їх ерозії
через недостатність природоохоронних та агротехнічних заходів у
землекористуванні; відсутність матеріальної мотивації в агроформуваннях,
низький рівень доходів сільських жителів та ін.
9. Встановлено, що однією з основних складових рівня життя сільського
населення, яка визначає його комфортність та безпосередньо пов’язана з
життєдіяльністю і соціальними відносинами, є соціальна сфера. Оскільки,
євроорієнтований вектор розвитку України актуалізує питання децентралізації
влади як стратегічного напряму покращання соціальних умов життя на селі.
Доцільним вбачається окреслення чітких орієнтирів щодо введення в дію нових
та оновлення існуючих закладів, організацій та установ усіх галузей сфери
соціально-побутового обслуговування, інженерних комунікацій, запровадження
нових сучасних форм інформаційно-консультаційного та дорадчого
забезпечення сталого соціо-еколого-економічного розвитку сільських
територій.
10. Дослідженнями визначено, що екологічний чинник, який визначається
параметрами агроекосистеми та станом навколишнього природного середовища
є одним з найважливіших факторів сталого розвитку сільського господарства та
сільської місцевості Волині. Досліджувані території характеризуються
особливими як геополітичними так і природно-ресурсними передумовами
розвитку соціо-еколого-економічної системи та мають значні стратегічні
можливості використання ґрунтово-кліматичних особливостей та природногеографічного положення задля вирішення соціально-економічних та
екологічних проблем розвитку сільських територій.
11. Вважаємо, що виняткова роль аграрного сектора у розвитку економіки
Волинської області потребує структурної перебудови сільськогосподарського
виробництва на інноваційних засадах; забезпечення продовольчої безпеки;
покращання
інвестиційної
привабливості
галузі;
удосконалення
функціонування об’єктів ринкової та інноваційної інфраструктури; розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та агропромислової інтеграції;
диверсифікованої структури сільської економіки, орієнтованої на ефективне
використання місцевих ресурсів; активізації підприємницької діяльності;
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дотримання європейських та світових стандартів якості і безпеки харчування
тощо.
12. Доведено, що методи та прийоми стратегічного управління, зокрема
PRESTCOM- та SWOT-аналіз дозволяють просто та логічно продемонструвати
взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх чинників соціально-економічного
розвитку сільських територій, здійснити оцінку потенційних можливостей у
сфері сільської економіки не лише Волині, а й держави в цілому. За допомогою
використання вище вказаних інструментів стратегічного аналізу можна
визначити ступінь відповідності поточної стратегії розвитку сільських
територій держави чи регіону її внутрішнім ресурсам, забезпечивши при цьому
відвертання виявлених зовнішніх загроз й перетворення їх на сприятливі
стратегічні орієнтири.
13. Для забезпечення реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій доцільним вбачається: по-перше, здійснення вибору дієвих
стратегічних (довгострокових) та операційних цілей; по-друге, розробка й
обґрунтування системи конкретних заходів; по-третє, визначення виконавців і
відповідальних на основі методу структуризації, який полягає у побудові
«дерева цілей». Саме розробка «дерева цілей» передбачає ранжування цілей
розвитку сільських територій Волині залежно від їх важливості,
першочерговості й дозволяє виявити супідрядність за рівнями ієрархії, а також
визначити місце і роль запропонованих заходів у досягненні мети сталого
сільського розвитку досліджуваного регіону.
14. Економічний розвиток сільських територій Волині буде забезпечений
в результаті втілення наступних заходів: активізації інноваційно-інвестиційної
діяльності господарюючих суб’єктів та функціонування інноваційної
інфраструктури; розвитку обслуговуючої кооперації для підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції;
розвитку
альтернативних видів діяльності і виробництва нетрадиційних видів продукції з
метою диверсифікації аграрного підприємництва; активної участі у заходах, які
пропонують районні, обласні, європейські та інші програми підтримки
сільського розвитку; пошуку партнерів та написання грантових проектів
(фандрейзинг).
15. Належні соціальні умови проживання сільського населення будуть
забезпечені тоді, коли буде відбуватись: створення робочих місць, підвищення
мотивації праці та забезпечення соціального захисту; розвиток агротуризму, що
забезпечить зайнятість та дозволить пізнати історико-культурну спадщину й
рекреаційні ресурси; надаватимуться якісні дорадчі послуг з питань зайнятості
та самозайнятості, навчання та проводитиметься профорієнтація сільської
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молоді; підвищиться рівень надання комунальних, побутових та інформаційноконсультативних послуг.
16. Екологічна складова стратегії розвитку сільських територій
Волинської області буде забезпечена за умови: розвитку органічного типу
господарювання та виробництва екологічно чистої продукції; застосування
ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту; врегулювання питань належного
використання та охорони природних ресурсів сільських територій (земельних,
лісових, водних), їх збереження та примноження; забезпечення охорони
довкілля та збереження родючості ґрунту на основі оптимізації структури
посівних площ та впровадження науково обґрунтованих сівозмін; забезпечення
збалансованого співвідношення різних видів земельних угідь; розробки та
впровадження системи управління побутовими відходами в окремих сільських
громадах.
17. Показано, що у Волинській області нагромаджено значний
позитивний досвід державної підтримки саме тих пріоритетних напрямів, які є
важливими для забезпечення соціально-економічного розвитку сільських
територій. Проаналізовано рівень державної підтримки аграрного сектору та
сільських територій відповідно до Комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу Волинської області на 2016–2020 роки, яка
функціонує на умовах співфінансування з районними бюджетами та
бюджетами об'єднаних територіальних громад і є дієвим чинником створення
організаційно-економічних умов для ефективного й соціально спрямованого
розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та
безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості –
сільськогосподарською сировиною.
18. Узагальнивши досягнутий рівень соціально-економічного розвитку
сільських територій досліджуваних зон Волинської області та врахувавши
досвід сільського розвитку в Європейському Союзі, обґрунтовано, що лише
створення стабільних умов для вкладення інвестицій у сільське господарство;
участь у заходах, які пропонують районні, обласні, європейські та інші
програми підтримки сільського розвитку; пошук партнерів та написання
грантових проектів забезпечать сільський розвиток регіону в умовах
євроінтеграції.
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Етапи

Якісно новий етап – протягом якого забезпечено зниження рівня цінової підтримки, запроваджено прямі
(компенсаційні) виплати, встановлено суворий контроль над виробництвом, більшу увагу зосереджено на
проблемах захисту навколишнього середовища. Ціни на зернові культури були зменшені на 30%, знижено
витрати на виробництво кормів, яловичини, тваринного масла, зумовлюючи зниження споживчих цін на
продовольчі товари. Фермери ЄС не повинні обробляти 15% ріллі (крім малих сільськогосподарських
підприємств). За зниження ціни та необроблювану ріллю, фермери одержували прямі виплати, які були
прив’язані до виробництва певної продукції.

Пропозиції щодо основних сільськогосподарських товарів на внутрішній ринок ЄС, стимулювання
розвитку асортименту і високої якості продукції, підтримка діяльності господарств, що розташовані в
менш сприятливих для с.-г. виробництва регіонах, формуються заходи щодо збереження навколишнього
середовища, виплачується фінансова підтримка за переробку окремих видів с.-г. продукції, фіксуються
нові методи фінансової підтримки щодо спонукання структурних змін в аграрному секторі.

Подальше регулювання закупівельних цін, зменшення виробництва сільськогосподарської продукції,
введення квот щодо обмежень на обсяги виробництва молока. Субсидії спрямовані на встановлену в
рамках квоти кількість молока.

Витрати бюджету ЄС на сільське господарство перевищили 65% від його загального обсягу, спричинення
перевиробництва сільськогосподарської продукції. Суворе регулювання закупівельних цін, зменшення
застосування інструментів підтримки ринкових цін, обмеження перевиробництва сільгосппродукції і
постачання її на ринок. Введені експортні субсидії, що забезпечило більш сприятливі цінові умови для
реалізації сільськогосподарських товарів на зарубіжних ринках.

Механізми та інструменти, що спрямовані на ефективне функціонування аграрного сектору та
сільських територій ЄС
Заохочення збільшення обсягів виробництва, закупівельні ціни фіксовані на високому рівні, обмежень
імпорту не встановлено. Ціни на зернові культури на 50% вищі від світового рівня, на іншу
сільськогосподарську продукцію теж встановлені на відносно високому рівні. Протягом 70-х і 80-х років
досягнуто самодостатності в основних продовольчих товарах.

Основні етапи розвитку САП ЄС за період з 1962 року по нинішній час
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Стратегія визначає три фактори зміцнення аграрної економіки: розумне зростання – розвиток економіки,
що базується на знаннях та інноваціях; сталий розвиток – розвиток економіки, що базується на
цілеспрямованому використанні ресурсів, екології й конкуренції; інклюзивне (всеосяжне) зростання –
розбудова економіки з досягненням високого рівня зайнятості для забезпечення соціальної та
територіальної згуртованості (єдності).

Початок лібералізації виробничого процесу в сільському господарстві, спрощення правил регулювання
агропромислового розвитку. Особлива увага приділена регулюванню виробництва зерна, яловичини і телятини,
молока і молочних продуктів, тютюну, оливкового масла й вина. Магістральним напрямком стає розвиток сільської
місцевості. Забезпечення більшої взаємодії між розвитком сільських територій та політикою цін і ринку в рамках
САП. Субсидії сільському господарству покривали близько 50% вартості виробленої продукції і становили близько
половини щорічного бюджету ЄС.
Головні складові реформи: відокремлення прямих платежів від виробництва, модуляція, підвищення вимог до умов
господарювання, фіскальної дисципліни та зниження цін підтримки. Пряму субсидію фермер одержував залежно від
площі сільськогосподарських угідь, яка дорівнювала обсягам прямих платежів у базовому періоді 2000-2002 рр.
Обсяг єдиної субсидії залежав від виконання ряду вимог щодо охорони навколишнього середовища, безпеки
харчових продуктів, захисту рослин і стандартів утримання тварин. Модуляція САП спрямовується на підтримку
сільських територій.
Продовжується реформа 2003 р., підсилюючи розвиток сільської місцевості. Створений окремий регламент на 20072013 роки, в якому виділені основні програмні напрями фінансування – осі:
І вісь – конкурентоспроможність с.-г. секторів: зміцнення людських ресурсів (професійне навчання, інформування,
консультування), модернізація фізичного капіталу (інвестиції, облаштування молодих фермерів, передчасний вихід
на пенсію), оптимізація виробництва с.-г. продукції та її якості (зростання доданої вартості);
ІІ вісь – поліпшення природних умов і ландшафту: екологічне землеробство, виплати за збереження навколишнього
середовища, заліснення, відновлення лісового потенціалу, виплати НАТУРА 2000, компенсації фермерам, які
господарюють у несприятливих умовах і в гірських районах;
ІІІ вісь – поліпшення умов життя і стимулювання альтернативної діяльності на сільських територія, диверсифікація
виробництва та перехід до несільськогосподарської діяльності (сільський туризм, оновлення територій);
IV вісь – реалізація LEADER ініціативи: заохочення активності сільських громад, створення місцевих
ініціативних груп для формування довгострокової послідовної діяльності.

127

Сукупність державних коштів, призначених на реалізацію ПРСТ 2014-2020 становить13 513 295 000 євро, з них:
- 8 598 280 841 євро – кошти ЄС (EFRROW)
- 4 915 014 186 євро – державні кошти.
Напрямки та механізми підтримки й розвитку сільських територій Республіки Польща в 2014-2020 роках
№
Напрям
Зміст підтримки
п/п
РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВ
1.1 Допомога
на
початок Допомога, пов’язана з початком ведення с.-г. діяльності.
господарської
діяльності Підтримка:
молодим фермерам (премії Премія в розмірі 100 000 злотих, яка виплачується:
- 1 транш – 80% від суми
для молодих фермерів).
- 2 транш – 20% від суми
Перший транш буде виплачено після виконання Бенефіціаром в термін 9 місяців (від дня прийняття
рішення про виділення допомоги) умов, при яких було прийняте вищезгадане рішення. Другий транш
виплачується після реалізації бізнес-плану.

ПРСТ 2014-2020 реалізує всі шість пріоритетів, визначених для САП розвитку сільських територій в 2014-2020 роках.
1. Спрощення передачі знань та інновацій у с.-г. та лісництві, а, також, на сільських територіях.
2. Збільшення рентабельності господарств і конкурентоспроможності всіх напрямків с.-г. у всіх регіонах, а, також, просування
інноваційних технологій в господарюванні.
3. Підтримка організації харчового ланцюга, переробки та введення в оборот с.-г. продукції, утримання худоби в доброму стані та
управління ризиками в с.-г.
4. Відновлення, охорона та збагачення екосистеми, пов’язаної з с.-г. та лісництвом.
5. Просування ефективного управління засобами і підтримка переходу в с.-г., споживчому та лісному секторах та господарювання з
низьким рівнем викидів та стійким до зміни клімату.
6. Залучення суспільства до зменшення наслідків лиха, а, також, господарського розвитку на сільських територіях.

Програма розвитку сільських територій Республіки Польща
в 2014-2020 роках
Головною метою Програми розвитку сільських територій в 2014-2020 роках (ПРСТ 2014-2020) є зростання конкурентоспроможності
сільського господарства враховуючи екологічні цілі.

ДОДАТОК Б
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1.2

Допомога
на
початок
господарської
діяльності
нефермерського
спрямування на сільських
територіях
(реструктуризація
малих
господарств).

Бенефіціар – це:
Особа до 40 років, яка має відповідну професійну підготовку, вперше розпочинає с.-г. діяльність в
якості керівника, тобто до подання заяви про виділення допомоги не здійснювала с.-г. діяльності як
керівник.
Особа, яка просить про допомогу, повинна стати власником або придбати с/г підприємством перед
днем подання заяви про призначення допомоги, але не раніше, ніж за 12 місяців перед поданням.
Можливість підвищувати кваліфікацію протягом 3 років від дня призначення допомоги.
«Економічний розмір» господарства від 13 000 євро до 150 000 євро.
Площа земель, що обробляються в господарстві дорівнює середньодержавному, а в воєводствах, де
середнє значення менше, ніж середньо державне – середньовоєводському і не більше, ніж 300 га.
Відсутність можливості підтримки господарств, головним спрямуванням виробництва яких буде:
утримання свійської птиці (за винятком екологічної продукції), вирощування багаторічних рослин на
енергетичні цілі, проведення діяльності у виробництві с/г продукції спеціального призначення.
Бенефіціар зобов’язаний до соціального страхування фермерів на підставі приписів про соціальне
страхування фермерів протягом щонайменше 12 місяців від дня виплати першого траншу допомоги.
Бенефіціар зобов’язаний розпочати ведення спрощеного обліку в господарстві не пізніше, ніж в день
початку реалізації бізнес-плану і ведення цього обліку щонайменше до дня закінчення зобов’язань.
В результаті виконання бізнес-плану в господарстві бенефіціара ріст економічного зростання
становитиме щонайменше 10%.
Метою є проведення істотних змін в господарстві, які сприятимуть покращенню їх
конкурентоздатності і збільшенню його рентабельності, зокрема в результаті зміни напрямку
виробництва с.-г. продукції.
Підтримка:
Премія в розмірі 60 000 злотих, яка виплачується:
- 1 транш – 80% від суми
- 2 транш – 20% від суми
Бенефіціар – це:
Фермер – фізична особа, яка застрахована на основі приписів про соціальне страхування в повному
розмірі як фермер, який здійснює виключно с.-г. діяльність. Премія може бути надана тільки один раз
в рамках реалізації ПРСТ 2014-2020 особі і для господарства, тобто на землі сільськогосподарського
призначення, які були у складі господарства, якому надавалась допомога. У випадку подружжя,
премію отримує тільки один з них, незалежно від того чи вони (подружжя) здійснюють діяльність
одного господарства чи різних.
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Кошти для фермерів, які
підлягають підтримці в
рамках системи для малих
господарств (Кошти для
фермерів, які передають
малі господарства).

Модернізація фермерських
господарств

1.3

1.4

Відсутність можливості підтримки інвестицій, які стосуються вирощування багаторічних рослин для
енергетичних цілей, а, також, деяких спеціальних секторів с.-г. продукції. Премії не надаються
Бенефіціарам програм: «Полегшення початку діяльності молодих фермерів», «Модернізація с.-г.
господарств», «Диференціація в напрямку діяльності, що не має с/г спрямування» ПРСТ 2007-2013, а,
також, «Модернізація с.-г. господарств», «Премія для молодих фермерів», «Премія для початку
діяльності, що не має с.-г. спрямування» ПРСТ 2014-2020.
«Економічний розмір» господарства менш ніж 10 000 євро.
У результаті реалізації бізнес-плану повинен настати зріст «економічного розміру» підприємства до
рівня щонайменше 10 000 євро, при чому цей зріст повинен становити щонайменше 20 % кінцевої
вартості.
Бенефіціар зобов’язаний розпочати ведення спрощеного обліку в господарстві не пізніше, ніж в день
початку реалізації бізнес-плану і ведення цього обліку щонайменше до дня закінчення зобов’язань.
Допомога призначена фермерам, які мають право в рамках системи для малих господарств та
передають своє господарство іншим фермерам.
Підтримка – одноразова виплата.
Розмір виплати визначається як сума річних ставок допомоги, що відповідає 120% річної оплати, на
отримання якої Бенефіціар має право в рамках системи для малих господарств.
Ставка допомоги виплачується за рік, в якому Бенефіціар передає своє господарство, і наступні роки,
до 2020 року включно.
Бенефіціар – це:
Фермер, який в момент подання заяви про призначення допомоги щонайменше протягом одного року
мав право визначатися як мале господарство, та який, шляхом продажу або дарування передасть своє
господарство іншому фермеру. Після передачі господарства, Бенефіціар не підлягатиме соціальному
страхуванню.
Господарство, яке прийме землі від Бенефіціара, повинно проводити або розпочати проводити
діяльність, яка дорівнює середньодержавній, а в воєводствах, де середнє значення менше ніж
середньодержавне – середньовоєводській.
Метою підтримки є збільшення рентабельності та конкурентоспроможності продукції в таких галузях
господарств:
- вирощування поросят;
- розвиток виробництва коров’ячого молока;
- вирощування великої рогатої худоби м’ясних порід,
- інші операції, пов’язані з раціоналізацією технології виробництва, впровадженням інновацій, зміною
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профілю виробництва, покращенням якості виробництва або збільшенням доданої вартості продукту.
Реструктуризація господарства призводить до зросту доданої вартості продукту брутто щонайменше
на 10% у співвідношенні до базисного року в терміні 5 років від дня призначення допомоги.
Бенефіціар – це:
Фермер, що здійснює фермерську діяльність в комерційних цілях або група фермерів.
У випадку якщо фермер є організаційною одиницею без статусу юридичної особи, за допомогою можу
звернутись тільки як «партнерство» або «товариство».
У випадку інвестицій, пов’язаних з розвитком виробництва коров’ячого молока, допомога може бути
призначена, якщо в господарстві утримується не менше ніж 25 корів. Або утримується мінімум 15
корів, але до дня подачі заяви їх кількість збільшиться щонайменше до 25 корів, а також,
господарство має оборот не більше 200 000 євро.
У випадку, якщо Бенефіціаром є молодий фермер – допомога може бути призначена навіть якщо у
господарстві не утримуються корови або кількість корів, що утримуються є менша ніж 15 голів.
«Економічний розмір» господарства – щонайменше 10 000 євро, але до дня подачі заяви кількість
корів збільшиться щонайменше до 25.
Підтримка господарств до 300 га.
У випадку групи фермерів – умова щодо господарства повинна бути виконана кожним фермером у
групі.
У випадку інвестицій у виробництво поросят – мінімальна кількість свиноматок після реалізації
операції повинна становити 50 штук.
Не передбачається підтримка господарств, які займаються утриманням свійської птиці, якщо вони не
займаються екологічним виробництвом або операція полягатиме у зміні способу утримання з
конвенційного на екологічний.
Підтримка:
- 60% дотаційних коштів для молодих фермерів, або
- 50% дотаційних коштів у випадку інших бенефіціарів
- не менше, ніж 30% дотаційних коштів.
Максимальний розмір допомоги для бенефіціара на одне господарство в рамках реалізації програми:
- 900 тис. злотих на розвиток свинарства;
- 500 тис. злотих на інвестиції, пов’язані безпосередньо з будівлями для свійської худоби та птиці або
кормовими складами, в яких проводиться виробництво свійських тварин
- 200 тис. злотих для інших.
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1.5

Інвестиції в господарства, Інвестиційна підтримка, пов’язана з діяльністю із с.-г. використання луків та пасовищ, а також
які
розташовані
на виробництвом тварин, яка проводиться відповідно до вимог охорони зовнішнього середовища в
господарствах, розташованих на території Natura 2000. З огляду на можливість застосування нових
території Natura 2000
технологічних рішень в охороні навколишнього середовища, запланований тип операцій є
проінноваційним та вписується в наскрізні цілі в рамках навколишнього середовища та клімату.
В господарстві кількість утримуваних тварин відповідатиме завданням охорони середовища, або, у
разі, якщо програма охорони середовища не окреслює допустимої кількості тварин – 2 умовних
одиниць поголів'я худоби на гектар.
У випадку інвестицій, пов’язаних з розвитком продукції тваринного походження, допомога стосується
виробництва травоїдних тварин на постійних пасовищах, які належать господарствам.
Підтримка:
- 60% дотаційних коштів для молодих фермерів, або
- 50% дотаційних коштів у випадку інших бенефіціарів
Максимальний розмір допомоги для бенефіціара на одне фермерське господарства не може
перевищити:
- 200 тис. злотих на інвестиції, не пов’язані з будівництвом або модернізацією будівель для утримання
худоби.
- 500 тис. злотих – якщо операція включає в себе будівництво, модернізацію будівель для утримання
худоби або адаптацію існуючих в господарстві будинків на будівлі для утримання худоби.
Бенефіціар
Фермер
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Допомога виділяється на придбання обладнання для утримання водних ресурсів, які служать для
збереження ферм від затоплення, підтоплення або надмірного зволоження, спричиненого паводком або
зливним дощем.
Підтримка: -80% дотаційних коштів.
Максимальний розмір допомоги для одного бенефіціара в рамках реалізації програми не може
перебільшити 500 тис. злотих.
Бенефіціар – це:
Водна компанія, яка діє на підставі приписів закону про водні ресурси, членами якої (компанії) є
фермери або групи таких компаній.

1.7

Підтримка інвестицій у
відтворення
земель
сільськогосподарського
призначення та залучення
потенціалу
сільськогосподарської
продукції,
знищеної
внаслідок
природних
катастроф, хвороб худоби,
деяких кліматичних явищ
та катастроф (інвестиції,
які виявляють потенціал
с.-г. продукції).

Інвестиції в господарства, Допомогу може бути призначено господарству, яке розташоване на території OSN та займається
які
розташованих
на тваринництвом. Вимагається, щоб після використання інвестиції господарство було оснащене
обладнанням для складування натуральних добрив, розмір якого (обладнання) відповідає як мінімум 6територіях OSN
місячному об’єму виробництва натуральних добрив в господарстві. Інвестиційна підтримка може бути
надана тільки в термін реалізації програми дій на території для даного OSN або протягом 12 місяців
від дати, коли даний стандарт став обов’язковий, а молодими фермерам - протягом 24 місяців від дати,
коли було прийнято господарство.
Підтримка включає в себе кошти будови (та розбудови або перебудови) пристроїв для накопичення,
зберігання та внесення натуральних добрив, а також зберігання соковитих кормів.
Підтримка:
- 60% дотаційних коштів для молодих фермерів, або
- 50% дотаційних коштів у випадку інших бенефіціарів
Максимальний розмір допомоги для одного бенефіціара на одне фермерське господарства не може
перевищити 50 тис. злотих.
Бенефіціар
Фермер

1.6
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2.1

Створення
груп
організацій виробників

1.9

Допомога
на
початок
діяльності
для
малих
господарств (Премії на
початок
діяльності
несільськогосподарського
характеру).

та

Підтримка інвестицій у
відтворення
земель
сільськогосподарського
призначення та залучення
потенціалу
сільськогосподарської
продукції,
знищеної
в
наслідок
природних
катастроф, хвороб худоби,
деяких кліматичних явищ
та катастроф

1.8

РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підтримка:
Премія у розмірі 100 тис. злотих, яка виплачується в траншах:
- І транш – 80% суми допомоги
- ІІ транш – 20% суми допомоги
Бенефіціар – це:
Фізична особа.
Допомога може бути призначена якщо бенефіціар є бенефіціаром підрозділу «Кошти для фермерів, які

Підтримка:
- одноразовий відсоток від доходів (нетто) групи або організації виробників з продажу продуктів,
вироблених на фермах її членів і проданих стороннім покупцям;
- до 100 тис. євро щороку протягом п’яти років виділення допомоги, по відношенню до проданої
продукції: 10% за перший рік, 8% за другий рік, 6% за третій рік, 5% за четвертий рік, 4% за п’ятий
рік.
Виплата останнього траншу наступить по підтвердженню правильної реалізації бізнес-плану.
Бенефіціар – це:
Нова група виробників с.-г. продукції/нова організація виробників, яка була створена до 1 січня 2014
року на основі бізнес-плану та веде діяльність як товариство.
Допомога не передбачена на утворення груп і організації виробників в категорії продукції: жива
свійська птиця (без огляду на вік), м’ясо або їстівні субпродукти птиці: свіжі, охолоджені, морожені.

Допомога надається у вигляді матеріальних або нематеріальних інвестицій, які дозволять відтворити
потенціал продуктів рослинного або тваринного характеру, знищений в результаті природних лих,
тобто хвороб тварин, деяких кліматичних явищ та катастроф.
Інвестиційна підтримка пов’язана із с.-г. діяльністю та з діяльністю, направленою на підготовку до
продажів с.-г. продукції, що виробляється на фермі.
Підтримка:
- 80% дотаційних коштів.
Максимальний розмір допомоги для одного бенефіціара і для ферми не може перебільшити 300 тис.
злотих.
Бенефіціар
Фермер
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2.3

2.2

Переробка та маркетинг
с.-г. продукції

Розвиток с.-г. послуг

Підтримка:
- 50 % дотаційних коштів та одночасно не більше ніж:
- 3 мільйони для одного бенефіціара в рамках програми і не менше ніж 100 тис. злотих на операцію
- у випадку зв’язків груп с.-г. виробників або асоціацій виробників для одного бенефіціара в рамках
реалізації програми не більш ніж 15 млн. злотих та не менше ніж 100 тис. злотих на операцію
- 50 % дотаційних коштів і одночасно не більше ніж 300 тис. злотих для фермерів, які розпочинають
діяльність в рамках переробки с.-г. продуктів, але не менше ніж 10 тис. злотих.
Бенефіціар:
- об’єкт, який зацікавлений у діяльності в сфері переробки або впровадження до обороту с.-г.
продукції, діє як підприємець у мікро- або малому або середньому підприємстві.

передають малі господарства» або виконують такі умови:
- заявник застрахований на основі приписів про соціальне страхування, як фермер, чоловік або
дружина фермера
- с.-г. підприємство, де працює заявник, має оборот не більший, ніж 15 тис. євро.
В бізнес-план закладена норма, що буде створено щонайменше одне робоче місце (також
самозайнятість).
Бенефіціар зареєструє діяльність у відповідному реєстрі або системі. Бенефіціар підлягає соціальному
страхуванню. Бенефіціар не буде підлягати пенсійному страхуванню на підставі приписів про
соціальне страхування для фермерів.
Допомога не надається для бенефіціарів діяльності «Відмінності в напрямку діяльності
несільськогосподарського
спрямування»
2007-2013,
«Премії
для
молодих
фермерів»,
«Реструктуризація малих господарств» 2014-2020.
Підтримка:
- 50% дотаційних коштів
- до 500 тис. в рамках реалізації програми
Бенефіціар – це:
Фізична особа, юридична особа, організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка проводить
діяльність в напрямку с/г послуг як мікро- або мале підприємство протягом щонайменше двох років
перед поданням заяви про призначення допомоги.
Заявник зобов’язується фіксувати документально надання послуг с.-г. характеру – страхування ризиків
штучних умов з метою отримання допомоги, тобто закупки транспорту с.-г. обладнання, які будуть
використовуватись у власному господарстві фермера, а не в комерційних цілях.
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Інвестиційна підтримка для утримання, відбудови та покращення стану культурної спадщини села,
сільського пейзажу та цінних природних об’єктів.
2а) охорона пам’ятників та об’єктів традиційного будівництва.
Підтримка:
- відбудова або покращення стану пам’ятників, які служать збереженню культурної спадщини.
- купівля об’єктів, характерних для будівельних традицій в даному регіоні для публічних цілей.
Підтримка– до 500 тис. злотих на місцевість, разом з інвестиціями в рамках підрозділу 2а) та 3а).
В рамках програми дотаційні кошти не можуть перевищити 1 млн євро.
Бенефіціар – це:
Гміна, осередок культури, організатором якого є одиниця територіального самоврядування.
Інвестиційна підтримка створення, покращення та розвиток основних послуг для сільського населення,
для розвитку культури, відпочинку і т.д.
а) інвестиції в об’єкти, які виконують функції культури та формування публічного простору.
Підтримка– до 500 тис. злотих на місцевість, разом з інвестиціями в рамках підрозділу 2а) та 3а).

3.1.2 Інвестиційна підтримка
для утримання, відбудови
та покращення стану
культурної
спадщини
села, сільського пейзажу
та
цінних
природних
об’єктів.

3.1.3 Інвестиційна підтримка
створення, покращення
та розвиток основних
послуг для сільського

- фермер, який підлягає обов’язковому соціальному страхуванню (стосується фермерів, які
розпочинають господарську діяльність в напрямку переробки с.-г. продукції).
РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
3.1 Основні послуги та відновлення місцевості на с.-г. територіях
3.1.1 Інвестиції, пов’язані з Інвестиції, пов’язані з відновленням, покращенням території на сільських територіях, в тому числі
інвестиції у відновлювальні джерела енергії та в енергоощадні засоби – напрямки а і б:
відновленням,
покращенням
території а) водне господарство та стоки
на сільських територіях, в Підтримка – до 2 млн на бенефіціара.
тому числі інвестиції у В рамках програми дотаційні кошти не можуть перевищити 1 млн злотих.
відновлювальні джерела Бенефіціар – це:
енергії та в енергоощадні Район, спілка.
засоби
б) будова або модернізація місцевих доріг
Підтримка – до 3 млн на бенефіціара.
В рамках програми дотаційні кошти не можуть перевищити 1 млн злотих.
Бенефіціар – це:
Гміна, повіт або їх об’єднання.
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населення, для розвитку В рамках програми дотаційні кошти не можуть перевищити 1 млн євро.
культури, відпочинку.
Бенефіціар – це:
- гміна або осередок культури, організатором якого є одиниця територіального самоврядування у
випадку будівництва, перебудови, модернізації або обладнання об’єктів, які виконують функції
культури,
- гміна – у випадку формування публічного простору.
б) інвестиція в ринки або приміщення, призначені на рекламні цілі продукції місцевого виробництва.
Підтримка – до 1 млн злотих на бенефіціара в рамках реалізації програми.
В рамках програми дотаційні кошти не можуть перевищити 1 млн євро.
Бенефіціар – це:
Гміна, повіт або їх об’єднання.
Інвестиційні кошти в сільських місцевостях і містах до 5 тис. людей (за винятком ринків). Підтримка
ринків в місцевостях до 200 тис. людей.
3.2. В рамках програми Leader підтримуватимуться операції, які мають на меті:
1) покращення публічного капіталу та використання інноваційних рішень територіальної громади і реалізації територіальної
стратегії розвитку;
2) створення господарської діяльності та розвиток підприємництва, виключаючи с.-г. послуги;
3) диверсифікація джерел доходу та створення і розвиток інкубаторів територіального розвитку, тобто інфраструктури для
переробки продукції с.-г. призначення з метою для місцевих виробників, виключаючи с.-г. послуги.
4) підвищення компетентності осіб, для початку господарської діяльності, розвитку підприємництва або диверсифікації джерел
доходів, в особливості фермерів та осіб, які незатруднені протягом тривалого часу.
5)підвищення знань територіальної громади в рамках охорони середовища, кліматичних змін та інновацій.
6) розвиток територіальної продукції
7) розвиток ринків збуту, за виключенням ринків
8) збереження територіальної культурної спадщини
9) розвиток загальнодоступної та некомерційної туристичної, рекреаційної або культурної інфраструктури
10) розвиток дорожньої інфраструктури.
3.2.1 Підготовча підтримка
Має на меті підтримку локальних груп, які беруть участь у розробці локальної стратегії розвитку, яка
буде реалізована в 2014-2020.
Суму і розмір допомоги буде визначено після проведення аналізу витрат.
Бенефіціар – це:
Товариство, фундація або об’єднання товариств, за винятком об’єднань одиниць територіального
самоврядування.
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Мета – підтримка на впровадження операцій в рамках стратегії локального розвитку, яка
управляється громадою.
Бенефіціар (в залежності від напрямку діяльності) – це:
- фізична особа
- юридична особа: гміна, повіт, фермерські об’єднання, позаурядові організації, костели та ін.
- організаційна одиниця без статусу юридичної особи.
Отримати грант не можуть об’єкти діяльності, які здійснюють господарську діяльність або
декларують її початок.
Підтримка:
- 300 тис. злотих – ліміт на операції, за винятком операцій по початку господарської діяльності,
створення бізнес-інкубаторів та діяльності одиниць сектора публічних фінансів.
- 500 тис. злотих – на створення місцевого інкубатора для переробки
- 100 тис. злотих на початок господарської діяльності
- 50 тис. злотих на власні потреби.
Загальна вартість діяльності позагрантовими коштами становить щонайменше 50 тис. злотих.
Загальна вартість гранту становить не більше 50 тис. злотих.
3.2.3 Підготовка та реалізація Мета – підготовка та реалізація дій в рамках співпраці з місцевою групою дії.
дій в рамках співпраці з Підтримка:
- загальні заплановані витрати для одного міжтериторіального проекту становлять 50 тис. злотих.
місцевою групою дії.
- ліміт допомоги для місцевої групи дій: до 5% допомоги.
Бенефіціар – це:
Місцева група дій, стратегія місцевого розвитку якої було вибрано для виконання та фінансування в
рамках програми.
Метою є створення нових ділянок, іншої форми шляхом зменшення кількості малих розкиданих
3.2.4 Консолідація земель
ділянок в фермерському господарстві та збільшення їх середнього розміру. Допомога стосується
також і позаконсолідаційних робіт для утворення функціональної сітки доріг для доїзду до земель с/г
призначення та лісів та на водні ресурси на землях, які консолідуються.
Діапазон:
а) опрацювання проекту консолідації
б) діяльність позаконсолідаційна.
Підтримка – 100 % дотаційних коштів і не більше ніж:
а) на опрацювання проекту консолідації
- до 800 євро/га – дольношльонскє, любєльськє, подкарпацькє, малопольське, шльонське,

3.2.2 Підтримка
на
впровадження операцій в
рамках
стратегії
локального розвитку, яка
управляється громадою.
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4.2

4.1

РОЗДІЛ IV. ПЕРЕДАЧА ЗНАНЬ І ІННОВАЦІЙ

Діапазон:
- курси, скеровані на розвиток професійних знань та вмінь фермерів, власників лісів, які проводять
с.-г. діяльність, діяльність, пов’язану з фермерством та з лісництвом.
- презентації спрямовані на поширення інновацій у сфері фермерської або лісової продукції.
Бенефіціар – це:
- наукові одиниці та заклади освіти
- публічні консультаційні об’єкти (воєводські осередки, що надають консультації в сфері с.-г.)
- фермерські школи або школи лісництва, або центри безперервного навчання, або центри
практичного навчання, навчання в яких проводиться JST або органами урядової адміністрації.
- інші об’єкти, які проводять навчальну діяльність
- консорціуми, створені об’єктами, згаданими вище.
Підтримка – 100 % дотаційних коштів.
Підтримка
для Діапазон:
- надання комплексних консультацій фермерам
користувачів
- надання комплексних консультацій власникам лісів
консультаційних послуг
Підтримка – 100% дотаційних коштів і не більше, ніж:
- еквівалент 1500 євро за пораду – опрацювання та виконання 3-річної програми для фермера/групи
фермерів
- еквівалент 1050 євро за пораду – опрацювання та виконання 2-річної програми для фермера/групи
фермерів
- еквівалент 500 євро за пораду – опрацювання та виконання програми для власника лісу/групи
власників лісу
Фермер або власник лісу може використати можливість консультації максимально два рази в рамках
виконання програми.

Підтримка
професійної
підготовки
та
набуття
вмінь
Підтримка презентацій та
інформаційна діяльність

швєнтокшиськє,
- до 650 євро/га – інші воєводства
б) на діяльність позаконсолідаційну
- до 2 тис. євро/га - дольношльонскє, любєльськє, подкарпацькє, малопольське, шльонське,
швєнтокшиськє,
- до 1,9 тис. євро/га – інші воєводства
Бенефіціар – це:
Староста.
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Підтримка
консультантів

Співпраця в рамках груп Підрозділ: підтримка створення та діяльності груп ЕРІ для сільськогосподарської продуктивності і
стійкості (Співпраця в рамках груп EPI). Допомога надається тільки інноваційним проектам.
EPI
Допомога надається групі ЕРІ, які створені з метою опрацювання та виконання конкретної операції.
Діапазон:
а) створення і функціонування операційних груп для інновацій (ЕРІ)
б) розвиток нових продуктів, досвіду, процесів та технології в сільськогосподарському, споживчому
та лісовому секторах
в) пілотні проекти, які стосуються впровадження рішень, отриманих в результаті реалізації
діяльності, згаданій в п. б).
Підтримка:
- 100 % дотаційних коштів для функціонування оперативної групи, підготовки оперативного плану,
підготовки бізнес-плану
- 90% дотаційних коштів для проведення дослідницьких робіт для реалізації запланованих дій
- для реалізації завдань діяльності, на яку було виділено кошти (інвестиційні витрати, купівля прав
інтелектуальної власності, патентів, ліцензій)
- на створення і функціонування груп ЕРІ (пункт а)) до 2 млн і не більше ніж 20 % коштів для
(пункти б) і в)).
- до 10 млн на операції з пунктів б) і в) на одну групу ЕРІ.

4.3

4.4

Бенефіціар – це:
- публічні консультаційні об’єкти, воєводські осередки, що надають консультації в сфері с.-г., палати
сільського господарства.
- приватні консультаційні об’єкти
- Державне лісове господарство (у випадку консультацій лісникам.)
- консорціуми, створені об’єктами, згаданими вище.
навчання Підтримка:
- 100% дотаційних коштів і не більше ніж:
- еквівалент 200 тис. євро за три роки навчання консультантів
Бенефіціар:
- консультаційний центр в сфері с.-г. послуг
- дослідні інститути
- навчальні заклади
- консорціуми, створені об’єктами, згаданими вище.
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6.2

6.1

5.2

5.1

Бенефіціар – це:
Операційні групи для інновацій
РОЗДІЛ V. ПІДТРИМКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Підтримка
нових Підтримка - до 2 тис. євро на рік на с/г господарство протягом 3 років – за участь в державній та
учасників системи якості європейській системі якості.
продуктів харчування
Бенефіціар – це:
Професійно активний фермер.
Підтримка для проведення Підтримка – 70% дотаційних коштів для проведення інформаційної та промоційної діяльності.
інформаційних
та Бенефіціар – це:
Об’єкт, утворений щонайменше двома виробниками, яки виготовляють продукцію с/г призначення
промоційних програм
або продукти харчування в рамках системи якості.
VI.ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМИ І ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАТУРАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
Підрозділ 1 – платежі для агроекологічно-кліматичної діяльності:
АгроекологічноПакет 1. Стійке сільське господарство.
кліматична діяльність
Пакет 2. Захист ґрунту і води.
Пакет 3. Збереження традиційних фруктових садів сортів плодових дерев.
Пакет 4. Цінні середовища проживання і зникаючі видів птахів на територіях Natura 2000.
Пакет 5. Цінні середовища проживання поза територією Natura 2000.
Підрозділ 2 – платежі на охорону, стійке використання та розвиток генетичних засобів у
сільському господарстві.
Пакет 6. Збереження генетичних ресурсів рослин в сільському господарстві, що знаходяться під
загрозою зникнення.
Пакет 7. Збереження генетичних ресурсів тварин в сільському господарстві, що знаходяться під
загрозою зникнення.
Підрозділ 1 - оплата на органічне сільське господарство.
Екологічне фермерство
Підрозділ 2 - оплата з метою утримання сільського господарства.
Оплати для територій з натуральними або іншими обмеженнями (ONW):
Підрозділ 1 – оплати для гірських територій (ONW-гірський тип)
Оплати для територій з натуральними або іншими обмеженнями (ONW):
Підрозділ 2 – оплати для низинних територій (ONW-низинний тип)
Оплати для територій з натуральними або іншими обмеженнями (ONW):
Підрозділ 3 – оплати для специфічних територій (ONW-специфічний тип)
Заліснення та створення лісових масивів.
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В рамках пакетів 1, 2, 4, 5, 6 допомога призначена в розмірі:
- 100 % базової ставки – за територію від 0,10га до 50 га.
- 75 % базової ставки – за територію понад 50 га і до 100 га.
- 60 % базової ставки – за територію понад 100 га.
Ставки в рамках пакетів агроекологічно-кліматичних:
Пакет 1. Стійке сільське господарство.
Підтримка – 400 злотих/га.
Пакет 2. Захист ґрунту і води.
Підтримка:
- 650 злотих/га – для проміжних культур
- 450 злотих/га – стосується захисних смуг на схилах при нахилі більш ніж 20%.
Пакет 3. Збереження традиційних фруктових садів сортів плодових дерев.
Підтримка – 1 964 злотих/га.
Пакет 4. Цінні місця проживання і зникаючі видів птахів на територіях Natura 2000.
Підтримка
Ставка: при наявності: чорно-веретенника (бекаса, травника, чайки):890 злотих/га, очеретянка
прудка: 1199 злотих/га, кроншнеп: 1070 злотих/га, деркач: 642 злотих/га або тип місця проживання.
Пакет 5. Цінні місця проживання поза територією Natura 2000.
Підтримка
Ставка залежить від типу середовища проживання.
Пакет 6. Збереження генетичних ресурсів рослин в сільському господарстві, що знаходяться під
загрозою зникнення.
Підтримка
- 750 злотих/га – у випадку обробки
- 1000 злотих/га – у випадку виробництва насіння/посівного матеріалу.
Оплата надається максимально на 5 га для окремих видів рослин.
Пакет 7. Збереження генетичних ресурсів тварин в сільському господарстві, що знаходяться під
загрозою зникнення.
Підтримка
Велика рогата худоба – 1600 злотих/га, коні – 1500 злотих/га, вівці – 360 злотих/га, свині – 1140
злотих/га, кози – 580 злотих/га. Оплата також залежить від кількості тварин в господарстві.
Бенефіціар
Фермер, група фермерів.
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6.4

6.3

сільське Підрозділ 1 - оплата на органічне сільське господарство.
Пакет 1. Сільськогосподарські культури в період конверсії. Пакет 2.Овочеві культури в період
конверсії. Пакет 3. Вирощування трав в період конверсії; Пакет 4. Плодівництво в період конверсії.
Пакет 5. Фураж в період конверсії; Пакет 6. Постійні пасовища в період конверсії.

Підрозділ 2. Оплата з метою утримання сільського господарства.
Пакет 7. Сільськогосподарські культури після періоду конверсії; Пакет 8.Овочеві культури після
періоду конверсії; Пакет 9. Вирощування трав після періоду конверсії. Пакет 10. Плодівництво після
періоду конверсії; Пакет 11. Фураж після періоду конверсії. Пакет 12. Постійні пасовища після
періоду конверсії.
В рамках обох підрозділів оплата призначається в розмірі:
- 100 % базової ставки – за територію від 0,10 га до 50 га;
- 75 % базової ставки – за територію понад 50 га і до 100 га;
- 60 % базової ставки – за територію понад 100 га.
Ставки оплат в період конверсії.
Підтримка
Пакет 1. 966 злотих/га; Пакет 2.1557 злотих/га; Пакет 3. 1325 злотих/га; Пакет 4. 1882 злотих/га.;
Пакет 5. 787 злотих/га.; Пакет 6. 428 злотих/га.
Ставки оплат за утримання сільського господарства.
Підтримка
Пакет 7. 792 злотих/га; Пакет 8.1310 злотих/га; Пакет 9. 1325 злотих/га; Пакет 10. 1501 злотих/га;
Пакет 11. 559 злотих/га; Пакет 12. 428 злотих/га.
Бенефіціар – це:
Фермер, група фермерів.
Виплати для територій з 1. Підрозділ 1 – оплати для гірських територій (ONW-гірський тип)
натуральними
2. Підрозділ 2 – оплати для низинних територій (ONW-низинний тип)
обмеженнями або іншими 3. Підрозділ 3 – оплати для специфічних територій (ONW-специфічний тип)
конкретними обмеженнями Ставки:
- ONW-гірський тип – 450 злотих/га/рік
(ONW)
- ONW-низинний тип – 179 або 264 злотих/га/рік
- ONW-специфічний тип - 264 злотих/га/рік
Бенефіціар – це фермер, який ідентифікується як професійно активний.

Екологічне
господарство
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6.5

Заліснення та створення Ставки:
- на заліснення – одноразова оплата за виконання заліснення у розмірі від 4984 до 7624 злотих/га в
лісових масивів
залежності від складу заліснення, нахилу території, характеристики заліснених ґрунтів, а також виду
посадочного матеріалу. Додатково надається допомога на можливу огорожу.
- на догляд – виплачується протягом 5 років на утримання та догляд у розмірі від 794 до
1628 злотих/га/рік – в залежності від нахилу території та характеристики заліснених ґрунтів.
Додатково надається допомога на можливу охорону насаджень від звірів шляхом використання
репелентів (424 злотих/га).
Премія за заліснення – виплачується протягом 12 років на покриття видатків з фермерської діяльності
– 1215 злотих/га/рік.
Бенефіціар – це:
- фермер – власник земель
- одиниці територіального самоврядування, які є власниками земель – тільки в рамках допомоги на
заліснення.
Площа – максимальна площа землі, на яку надається допомога – не більша ніж 20 га.
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Дотація сільськогосподарським підприємствам
фермерським господарствам за посів жита та гречки

і

Виплати дотації за утримання телиць та нетелів в ОСГ,
які народилися в результаті штучного осіменіння,
вирощені і утримувались в цьому господарстві до 2 річного віку
Виплата дотації власникам ОСГ, які утримують три і
більше корів

Відшкодування відсоткової ставки або комісії по
кредитах наданих молодим особам до 35 років на
започаткування агробізнесу в сільській місцевості

- // -

- // -

- // -

20162020
20162020
роки

20162020
роки

20162020
роки

3000

9450
9450
3000
обласний бюджет
місцеві бюджети
обласний бюджет
місцеві бюджети

4800

4800

1200

500

800

1300

500

Всього
коштів,
тис. грн

місцеві бюджети

обласний бюджет

обласний бюджет

обласний бюджет

20162020
роки

- // -

- // -

обласний бюджет

20162020
роки

обласний бюджет

обласний бюджет

Джерела фінансування

- // -

- // -

1

20162020
роки

20162020
роки

Департамент АПР
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації, структурні
підрозділи з питань АПК
райдержадміністрацій

Відшкодування відсоткової ставки по кредитах
наданих на будівництво та реконструкцію мінідоїльних залів або молокопроводів фермерським
господарствам, ОСГ і СПД

Відшкодування відсоткової ставки або комісії по
кредитах наданих на придбання тракторів потужністю
не більшою ніж тяговий клас 1,4 та ряду причіпного
інвентаря, який агрегатується з ними для фермерських
господарств, які мають в обробітку до 50 га землі і для
власників ОСГ
Відшкодування відсоткової ставки або комісії по
кредитах наданих на будівництво та реконструкцію
картопле-, овоче-, фруктосховищ та об'єктів переробки
овочів суб'єктам господарювання
Відшкодування відсоткової ставки або комісії по
кредитах наданих на будівництво (облаштування)
забійних цехів

Термін
виконан
ня

Виконавці

Заходи

№
з/п

підвищення якості та
безпечності тваринницької
продукції
залучення молоді до
аграрного виробництва та
розвитку підприємництва на
селі
збільшення чисельності
поголів'я корів в ОСГ та
підвищення продуктивності
дійного стада
збільшення поголів’я корів,
товарності молока
виробництво жита та гречки
на рівні, що забезпечують
потребу області

збільшення потужностей
сховищ для якісного
зберігання продукції

поліпшення технічної
оснащеності особис-тих
селянських та фермерських
господарств

покращення якості
молокосировини

Очікуваний результат

ДОДАТОК В
Напрямки діяльності та заходи Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської
області на 2016-2020 роки
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- // -

Фінансова підтримка заходів із корінного покращення
природних пасовищ

15.

РАЗОМ

- // -

Фінансова підтримка заходів із вапнування кислих
ґрунтів

20162020
роки

20162020
роки

20162020
роки

- // -

14

13

Часткове відшкодування вартості холодильного,
пакувального,
сортувального,
сушильного,
технологічного та допоміжного обладнання з
переробки плодоовочевої продукції для СОК
Часткове відшкодування вартості техніки та/або
обладнання вітчизняного виробництва для обробітку
землі для сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів
- // -

Часткове
відшкодування
вартості
послуг
сертифікації виробникам органічної продукції

11

12

20162020
роки

Департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації, структурні
підрозділи з питань АПК

10

20162020
роки

20162020
роки

Районні державні
адміністрації, структурні
підрозділи з питань АПК
райдержадміністрацій

Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння
корів і телиць у ОСГ

із

20162020
роки

- // -

Дотація особистим селянським і фермерським
господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі,
за посадку садів і ягідників

9

900
1800

-//-

58500

1800

900

обласний бюджет (кошти
спецфонду, що надходять
від втрат сільсько- і
лісогосподарського
виробництва)
місцеві бюджети бюджет
(кошти спецфонду, що
надходять від втрат с.-г і
лісогосподарського в-ва)
-//-

900

900
обласний бюджет
місцеві бюджети

1000

1000

250

250

7200

1400

1400

місцеві бюджети

обласний бюджет

місцеві бюджети

обласний бюджет

місцеві бюджети

місцеві бюджети

обласний бюджет

створення громадських
пасовищ з покращеним
травостоєм

припинення деградації
ґрунтів та відновлення їх
потенційної родючості

модернізація та оновлення
матеріально-технічної бази
СОК

поліпшення технічної
оснащеності СОК

розвиток органічного
виробництва

збільшення чисельності
високогенетичного
поголів'я ВРХ

диверсифікація виробництва

146
57563
625/80290
13589
301
7768
215
6226
1472
1767
194

од/м.кв.
тис. грн
од.
тис. грн
од.
тис. грн
од.
тис. грн
гол.

Кількість введених в дію житлових будинків
Кошти на купівлю житла
Кількість куплених житлових будинків
Кошти на реконструкцію житла
Кількість реконструйованих житлових будинків
Кошти на підведення до інженерних мереж
Кількість підключень до інженерних мереж
Кошти на придбання корів
Кількість придбаних корів (нетелів)

Отримали кредит
тис. грн

27589

Кошти на будівництво житла

бюджет ОТГ

-

тис. грн

33245

3630

районних бюджетів

-

тис. грн

60854

чол.

обласного бюджету

-

тис. грн

28132

88986

20

місцевих бюджетів із них:

-

тис. грн

тис. грн

тис. грн

Державного бюджету

-

У тому числі :

Надійшло коштів на фінансування Програми, всього

Показники

Фактичні
Одиниці виміру показники 19992016 рр.

3365

261

-

2108

3253

5358

896

6256

2013

5721

332

-

2600

6074

8674

1600

10274

2014

8878

294

-

3031

5930

8961

4015

12976

2015

8299

221

20

4411

6452

10883

1600

12483

2016

6446

191

33

3865

5951

9849

1800

11649

Факт
2017
рік

37/5520 33/3600 37/5300 43/5900 64/8700 47/5640
703
1020
1686
1313
867
1601
12
18
26
29
16
15
599
888
1789
1872
2220
1705
33
36
39
42
38
32
880
199
377
302
275
1090
112
60
41
35
26
31
621
412
298
349
90
80
75
44
31
35
9
8

3720

332

-

2061

3232

5293

1710

7003

2012

Утому числі, роки

Інформація про хід виконання програми «Власний дім» у Волинській області за 1999-2017 рр., тис. грн
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Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій
Волинської області в умовах євроінтеграції : колективна монографія /
А.О. Соколова, Л.Ф. Петриканин, Л.В. Сичук та ін. – Луцьк : Надстир’я, 2018. – 148 с.
ISBN 978-966-517-887-3
Колективна монографія «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку
сільських територій Волинської області в умовах євроінтеграції» розроблена
науковими співробітниками Волинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН України, фахівцями Департаменту агропромислового розвитку
Волинської обласної державної адміністрації, вченими Інституту сільського
господарства Полісся НААН, Луцького національного технічного університету й
Житомирського агротехнічного коледжу з метою наукового обґрунтування,
поглиблення теоретико-методологічних положень й втілення практичних рекомендації
щодо формування стратегії розвитку сільських територій Волинської області з
орієнтацією на євроінтеграційну перспективу України.
Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування,
керівників і спеціалістів аграрного сектору, науковців, викладачів, аспірантів та
студентів навчальних закладів аграрного спрямування та науково-дослідних установ.
УДК 338.2:339.923:63(477)
ББК 40.7

