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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інституціональні трансформації в аграрно�
му секторі тривають вже майже 30 років і отри�
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REENGINEERING OF RECLAIMED LANDS IN THE CONTEXT OF MARKET
TRANSFORMATION AND RESTRUCTURING OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION

Встановлено, що аграрний сектор у зоні осушувальних меліорацій має залишатися базовою ланкою господарського
комплексу через відновлення занедбаних за роки економічної стагнації внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд з метою забезпечення сприятливого водно6повітряного режиму для високопродуктивного сільськогосподарського
виробництва. Доведено, що реінжиніринг меліорованих земель як необхідна передумова структурної перебудови аграрного
сектора регіону має передбачати повернення у продуктивний сільськогосподарський оборот частини ренатуралізованих
сільськогосподарських угідь, формування територіального базису для розвитку лісогосподарського та рекреаційного підприє6
мництва, а також відтворення потенціалу водно6болотних угідь. Обгрунтовано, що повноцінний реінжиніринг меліорова6
них земель в умовах відсутності потужних центрів інвестиційної діяльності стане можливим через активізацію аграрного
підприємництва, яке базуватиметься на встановленні партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і ви6
робниками сільськогосподарської продукції, а також на кооперації сільських домогосподарств у напрямі розбудови індустрії
тваринництва та розширення площі посівів озимого жита та луб'яних культур.

It has been established that the agrarian sector in the area of drainage reclamation should remain the basic link of the economic
complex through the restoration of neglected during the years of economical stagnation intrafarm networks of water development
facilities in order to provide a favourable water and air regime for highly productive agricultural production. It has been proven
that reengineering of reclaimed lands as a necessary prerequisite for the restructuring of the agricultural sector of the region
should include the return of a part of the renaturalized agricultural lands to the productive agricultural turnover, the formation of
a territorial basis for the development of forestry and recreational entrepreneurship and the restoration of the potential of wetland
margins. It has been substantiated that full reengineering of reclaimed lands under the absence of powerful centres of investment
activity will be possible through the activation of agrarian entrepreneurship, which will be based on establishing partnerships
between local governments and agricultural producers, as well as on the cooperation of rural households towards the developing
of animal production and expanding the planting acreage of winter rye and fibre crops.
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мують новий імпульс у зв'язку з фундаменталь�
ними зрушеннями в економічному базисі су�
спільства та загостренням комплексу екзоген�
них ризиків. На думку В. Геєця та інших вчених
Інституту економіки та прогнозування НАН
України, визначальний вплив на результати аг�
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рарних трансформацій справили інерційність
інституціонального середовища (особливо в ча�
стині неформальних норм, правил та інститутів)
і ментальність учасників реформаторських дій
на державному, регіональному і низовому
рівнях, сформованих попередньою командно�
адміністративною системою [8].

За всі ці роки не втратило актуальності фор�
мування інституціонального підгрунтя аграр�
ного підприємництва через половинчастість та
спорадичність створення різного роду аграр�
них формувань на різних етапах економічних
реформ. Оскільки, як вважає Т. Осташко, якщо
ринкові структури в аграрному секторі країн з
розвиненою ринковою економікою складали�
ся еволюційним шляхом у процесі їх історич�
ного розвитку, то в Україні формування відпо�
відних ринкових структур відбувається у над�
звичайно обмежений з історичного погляду
період часу і у надзвичайно складних макроеко�
номічних умовах [6, с. 11].

І більше того, на переконання співробіт�
ників ННЦ "Інститут аграрної економіки"
НААН України, сама природа підприємництва
уособлює його ризиковий характер і необ�
хідність отримання прибутку будь�якою ціною,
залежно від інституційних умов, що склалися
на ринку. Значення інституційного регулюван�
ня у формуванні господарської системи аграр�
ного підприємництва не варто недооцінювати,
адже така постановка проблеми випливає із
його сутності�значимості [7, с. 69]. Тому до�
цільність корекції системи державної підтрим�
ки розвитку окремих форм аграрного підприє�
мництва зумовлена як інституціональними роз�
ривами, структурними та системними дисба�
лансами у відтворювальній структурі агропро�
мислового виробництва, так і перекосами в роз�
витку сільських територій.

Особливо ускладненим є створення сучас�
них підприємницьких аграрних формувань на
територіях, які відзначаються наявністю знач�
них площ меліорованих земель, оскільки їх
утримання в продуктивному стані вимагає до�
даткових витрат, пов'язаних з експлуатацією
внутрішньогосподарських мереж гідротехніч�
них споруд. Все це відповідним чином відзна�
чається на прибутковості сільськогосподарсь�
кого виробництва в цілому. Тому в останні пе�
ріоди особливо актуалізувалася проблема реі�
нжинірингу меліорованих земель, щоб віднови�
ти традиційну спеціалізацію значної кількості
адміністративних районів, особливо в зоні осу�
шення, і поступово усувати галузеві та відтво�
рювальні перегини в структурі регіональних аг�
ропромислових комплексів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загострення глобальної продовольчої кри�
зи, геополітичне переформатування, струк�
турні зрушення в господарському комплексі
підвищили інтерес до тих земель, які на трива�
лий період були виведені з продуктивного
сільськогосподарського обороту. В першу чер�
гу, це стосується осушених сільськогоспо�
дарських угідь, які піддалися у переважній
більшості природній ренатуралізації. Хоча
існує думка, що природна ренатуралізація осу�
шених земель сформувала сприятливі переду�
мови для розвитку тваринництва, диверсифі�
кації сільської економіки через розширення
потужностей рекреаційного підприємництва,
укріплення агроландшафтів та поступового
відновлення потенціалу водно�болотних угідь.
Тому ще більше підтверджує актуальність ре�
інжинірингу меліорованих територій в сучас�
них умовах думка М. Зубця та В. Юрчишина,
висловлена ними ще у 2003 році, про те, що не
можна забувати надзвичайно велику екологіч�
ну шкоду, завдану нашому сільському госпо�
дарству тоді, коли змушували розорювати віка�
ми сформовані й необхідні природі й селянину
луки та пасовища, втрати яких вважаються не�
зворотними. Держава, формуючи аграрну полі�
тику, має планувати не лише соціально�еконо�
мічне, а й суспільно�політичне майбутнє села з
одночасним визначенням шляхів, напрямів,
етапів і концептуальних механізмів його забез�
печення [4, с. 10—11].

Не зважаючи на це, частина ренатуралізо�
ваних земель має бути обов'язково повернена
у продуктивний сільськогосподарський обо�
рот. Все це вимагає також відновлення занед�
баних за роки економічної стагнації мереж
гідротехнічних споруд, які мають запрацюва�
ти, щоб забезпечити водно�повітряний режим
для високопродуктивного сільськогосподарсь�
кого виробництва. У зоні масштабних меліо�
рацій не завжди спрацьовують ті механізми, які
дозволили частково відновити потенціал сіль�
ськогосподарського виробництва в найбільш
сприятливих природно�кліматичних умовах,
оскільки тут потрібні додаткові витрати на за�
безпечення прийнятного рівня врожайності, а
також відсутні потужні центри концентрації
інвестицій. Тому повноцінний реінжиніринг
меліорованих територій можливий за умови
формування такого інституціонального під�
грунтя, яке забезпечить відновлення традицій�
ної спеціалізації, сприятиме росту сільської
зайнятості, а також упередить негативний
вплив на довкілля у зв'язку з поверненням у
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продуктивний сільськогосподарський оборот
меліорованих земель.

Тому ми погоджуємося з підходом М. Малі�
ка та М. Хвесика стосовно того, що на селі не�
обхідно розвивати насамперед такі інститути й
форми організації економічного та соціально�
го життя, які допомагали б реалізувати на�
гальні потреби, інтереси переважної частини
населення, посилюючи "ініціативу знизу та
креативний підхід", а також активізували
підприємницьку, організаційну й інноваційну
діяльність селян. Для цього важливе значення
має відтворення на селі "центрів" соціально�
економічного життя, що покликані інтегрува�
ти сімейні господарства у ринок шляхом фор�
мування певних інституціональних структур.
Роль таких "центрів" можуть виконувати, на�
приклад, органи місцевого самоврядування і
кооперативи, у рамках яких розробляються і
реалізуються поточні й перспективні колек�
тивні плани сільського співтовариства, розв'я�
зуються проблеми спільної життєдіяльності [5,
с. 9].

На переконання В. Геєця та інших вчених
Інституту економіки та прогнозування НАН
України, формування якісних економічних та
соціальних інститутів у сільській місцевості
можливе в умовах об'єднання зусиль та
спільної участі у цьому процесі держави, аграр�
ного бізнесу і сільського населення. Об'єднані
зусилля слід спрямувати на розвиток таких
інститутів і форм організації економічного
життя на селі, які б допомагали реалізувати
нагальні потреби і корінні інтереси переважної
частини сільського населення [8]. Тобто реін�
жиніринг меліорованих земель лише через при�
ватну ініціативу суб'єктів аграрного підприєм�
ництва в умовах тотального інвестиційного де�
фіциту здійснити проблематично і тому
потрібні більш активна участь в цьому процесі
органів місцевого самоврядування через парт�
нерські відносини із сільськогосподарськими
підприємствами і сільськими домогосподар�
ствами та активізація кооперативного руху,
щоб консолідувати зусилля дрібних сільсько�
господарських товаровиробників в напрямі
відновлення потенціалу сільськогосподарсько�
го виробництва на основі використання осуше�
них сільськогосподарських угідь.

Доцільність активізації аграрного підприє�
мництва в зоні осушення пов'язана з тим, що
навіть незважаючи на прискорений розвиток
вітчизняного аграрного сектора, в зону осу�
шення так і не спрямував свої фінансові пото�
ки великий аграрний капітал. Тут основу агро�
промислового виробництва становлять дрібні

виробники, яких необхідно залучати до агро�
продовольчих ланцюгів доданої вартості [1]. В
зоні осушувальних меліорацій питомі витрати
на виробництво сільськогосподарської про�
дукції є порівняно вищими, ніж в інших регіо�
нах, у зв'язку з необхідністю фінансування ви�
трат, пов'язаних з експлуатацією внутрішньо�
господарських мереж гідротехнічних споруд,
що є необхідним для забезпечення сприятли�
вого для розвитку сільськогосподарського ви�
робництва водно�повітряного режиму.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є формування інституціональ�

ного підгрунтя реінжинірингу меліорованих
земель на основі імплементації сучасних форм
партнерської взаємодії суб'єктів аграрного
підприємництва та органів місцевого самовря�
дування в напрямі відновлення традиційної
сільськогосподарської спеціалізації адмініст�
ративних районів зони масштабних осушуваль�
них меліорацій з метою прискорення соціаль�
но�економічного піднесення депресивних
сільських територій та усунення дисбалансів і
перегинів у відтворювальній структурі регіо�
нальних агропромислових комплексів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За виробництвом валової продукції та пи�
томою вагою в структурі сукупного експорту
аграрний сектор став в Україні основною
структуроутворюючою ланкою національного
господарства. Реалізація пріоритетів капіталі�
зації аграрного бізнесу не супроводжується
фінансуванням комплексних заходів по відтво�
ренню природно�ресурсного потенціалу
сільськогосподарського виробництва, що у се�
редньостроковій перспективі матиме незво�
ротні негативні наслідки як для основного за�
собу у сільському господарстві, так і для середо�
вища проживання сільських мешканців.

У сільськогосподарському виробництві Ук�
раїни поширеним є нехтування екологічними
нормами та вимогами. Корпоративні та індиві�
дуальні господарства недотримуються вимог
плодозміни, мають місце масштабна монокуль�
туризація та обмежене виробництво тварин�
ницької продукції. Структура сільськогоспо�
дарського виробництва деформована на ко�
ристь експортоорієнтованої рослинницької
продукції. Інституціональне середовище не
спонукає виробників до впровадження належ�
ної сільськогосподарської практики [8].

Значним резервом нарощення конкурент�
них переваг вітчизняного сільськогосподарсь�
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кого виробництва є реінжиніринг меліорованих
територій, в першу чергу, осушених сільсько�
господарських угідь. Масштабні осушувальні
меліорації, як були проведені у ряді адмініст�
ративних областей України у 60�их та 80�их
роках минулого століття, дали можливість роз�
ширити площі сільськогосподарських угідь для
їх використання в продуктивному господарсь�
кому обороті. Це значною мірою й зумовило
сільськогосподарську спеціалізацію регіонів
гумідної зони (зони перезволоження), яка най�
більшою мірою відповідала наявним природно�
ресурсним передумовам і не суперечила еколо�
гічним пріоритетам. Затяжна економічна кри�
за у 90�их роках минулого століття особливо
болісно вдарила по регіональних агропромис�
лових комплексах, які були сформовані на ос�
нові використання осушених сільськогоспо�
дарських угідь.

У першу чергу це відбулося в результаті об�
меження державного фінансування міжгоспо�
дарських мереж гідротехнічних споруд, які за�
безпечували прийнятний для продуктивного
сільськогосподарського виробництва в зоні
осушення водно�повітряний режим [2; 3]. У пе�
реважній більшості внутрішньогосподарські
мережі гідротехнічних споруд були демонто�
вані, що призвело до масового поширення про�
явів природної ренатуралізації сільськогоспо�
дарських угідь, підтоплення цих угідь та насе�
лених пунктів, що в результаті зробило зону
осушення найбільш депресивною територією.

Репрезентативним регіоном серед сукуп�
ності областей, де були проведені масштабні
осушувальні меліорації, є Волинська область.
Вже у перші роки економічної стагнації (поча�
ток 90�х років) переважна більшість сіль�
ськогосподарських підприємств, які функціо�
нували на основі використання осушених
сільськогосподарських угідь, фактично стали
банкрутами, а то й були демонтовані. Фінансо�

ва криза не давала змоги зберегти традиційну
спеціалізацію, повною мірою фінансувати мо�
дернізацію, реконструкцію та оновлення внут�
рішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд. У результаті врожайність сільськогос�
подарських культур на осушених землях впала
в рази, на порядок скоротилося поголів'я ВРХ,
що в підсумку призвело до занепаду товарного
сільськогосподарського виробництва в Пол�
іських адміністративних районах. Стагнаційні
процеси в сільськогосподарському виробництві
поліських адміністративних районів негатив�
ним чином вплинули на структурну перебудо�
ву сільськогосподарського виробництва Во�
линської області в цілому.

За останні 16 років у структурі посівів сіль�
ськогосподарських культур Волинської області
сталися відчутні зміни (рис. 1—2). Так, суттєво
зросла питома вага технічних культур у за�
гальній площі посівів — на 8,9 %. Цей ріст був
обумовлений в основному за рахунок збільшен�
ня посівів олійних рослин, а саме: ріпаку, сої. В
останні роки в деяких господарствах лісосте�
пової зони області почали зростати площі
посівів соняшнику. Окремі технічні культури,
які є традиційними для Волині, й раніше були
представлені в структурі посівів, наприклад,
льон, нині практично не культивуються. Мають
місце й коливання посівних площ під цукрови�
ми буряками, що пояснюється економічними
факторами.

За період 2000—2016 рр. у структурі по�
сівних площ сільськогосподарських культур
Волинської області частка посівів під картоп�
лею та овочевими культурами майже не зміни�
лася — 16 % у 2000 р. проти 15,4 % в 2016 р. Мало
місце зростання питомої ваги посівів зернових
та зернобобових культур в 2016 р. у зіставленні
з 2000 р. — на 6,5 %.

Посіви кормових культур не лише створю�
ють стабільну кормову базу для сфери тварин�

6%
47%

16%

31%

Зернові та зернобобові культури Технічні культури

Картопля та овочеві культури Кормові культури

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.

Рис. 1. Структура посівів сільськогосподарських культур
у Волинській області в 2000 році
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ництва, але й виконують корисну екологічну
функцію в землекористуванні, поліпшуючи
структуру грунтів. Попри зазначені переваги
спостерігається скорочення в структурі по�
сівних площ сільськогосподарських культур
Волинської області частки посівів під кормо�
вими культурами. Так, у 2016 р. у зіставленні з
2000 р. відсоток посівів кормових культур зни�
зився на 14,8 пункту.

Збільшення площ ріпаку попри економічну
цінність, що спричиняє зростання посівів цієї

культури на Волині, супроводжується негатив�
ним впливом на природно�ресурсну базу
сільськогосподарського виробництва. Йдеться
про те, що зазначена культура виступає спри�
ятливим середовищем для розмноження ряду
шкідників (наприклад, хрестоцвіті блішки, по�
пелиця, капустянка стеблова тощо), які можуть
легко мігрувати на інші сільськогосподарські
культури. Це вимагає економічних витрат на
придбання значної кількості пестицидів та ви�
кликає ризики екологічного характеру для зем�

Рис. 2. Структура посівів сільськогосподарських культур у Волинській області в 2016 році

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.

Рис. 3. Динаміка посівних площ ріпаку у Волинській області
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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лекористування, що також позначається на
безпеці функціонування продуктового ланцю�
га. Якщо в 2000 р. посівні площі під ріпаком у
Волинській області займали 14,2 % у структурі
посівів технічних культур, то в 2010 р. їх частка
зросла до 37,3 %, а в 2013—2014 рр. — приблиз�
но до 29—32% (рис. 3). В 2010 р. у співставленні
з 2005 р. площа посівів під розглядуваною
сільськогосподарською культурою зросла май�
же в 5 разів. У 2013—2014 рр. ріст посівних площ
під ріпаком у господарствах області продов�
жився порівняно з минулими роками. Так, у
2013 р. площі під ріпаком становили 26,3 тис.
га, а в 2014 р. він був посіяний на 24,9 тис га.

Незважаючи на те, що жито є однією із тра�
диційних зернових культур Волині, в останні
роки спостерігається тенденція до скорочення
його посівних площ (рис. 4). Так, якщо в 2000 р.
частка площі посівів озимого жита в загальній
площі посівів зернових та зернобобових куль�
тур становила майже 25 %, то в 2010—2013 рр. —
скоротилася до 12—13%, а в 2016 р. зменшила�
ся до 8,8 %. Причина цьому пояснюється еко�
номічним підгрунтям — низька закупівельна
ціна на зерно жита. Так, наприклад, на поча�
ток серпня 2015 р. середньозважені закупі�
вельні ціни (на умовах EXW елеватори Украї�
ни) становили: на жито 2 класу 2700 грн/т, жито
3 класу — 2500 грн/т, жито 4 класу — 2400 грн /т,
тоді як на кукурудзу — 2956 грн /т, пшеницю 2 кла�
су — 3287 грн /т, пшеницю 3 класу — 3106 грн /т,

пшеницю 4 класу — 2900 грн /т, пшеницю 5 кла�
су — 3078 грн/т.

Водночас слід відмітити, що озиме жито ха�
рактеризується певною продовольчою цін�
ністю. Вона визначається вагомим вмістом у
зерні білків та вуглеводів. На відміну від ози�
мої пшениці, ця культура є менш вибагливою
до грунтових умов, що дозволяє вирощувати
його навіть на грунтах із підвищеною кислот�
ністю. Жито має вищу стійкість до морозів та
бур'янів, хвороб і шкідників, може вирощува�
тися після гірших попередників.

Тенденція скорочення посівів жита озимо�
го у Волинській області намітилася з 2000 р.
Якщо в тому році посівні площі під розгляду�
ваною сільськогосподарською культурою зай�
мали в області 66,8 тис. га, то в 2005 р. вони
скоротилися на 14 % — до 57,5 тис. га, а в
2010 р. — до 29 тис. га, що на 57 % менше, ніж
у 2000 р. Задля подолання падіння посівних
площ під культурою та підтримки виробницт�
ва зерна озимого жита на Волині було прий�
нято програму підтримки виробництва зерна
озимого жита на період 2010—2015 рр. Її
фінансовою основою була субвенція обласно�
го бюджету, що мала надходити місцевим бюд�
жетам на фінансування програми підтримки
виробництва зерна озимого жита. У результаті
реалізації програми вдалося незначно збіль�
шити посівні площі під культурою в 2013—2014 рр.
— у середньому до 33 тис. га. Однак у 2015—

Рис. 4. Динаміка посівних площ та питомої ваги жита в структурі посівів зернових
та зернобобових культур господарських структур Волинської області

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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2016 рр. відновилася тенденція падіння по�
сівних площ цієї культури. Територіальним
базисом для розширення посівних площ жита
озимого виступають осушені сільськогоспо�
дарські землі у Поліських адміністративних
районах. Попри наявність вказаного фінансо�
вого стимулу стосовно розширення посівів
жита озимого в цих районах так і не було за�
пущено маховик відновлення докризових мас�
штабів виробництва цієї цінної сільськогоспо�
дарської культури.

У тваринництві Волинської області госпо�
дарства спеціалізуються на скотарстві, сви�
нарстві та птахівництві. Сучасний стан забез�
печеності господарств поголів'ям ВРХ можна
охарактеризувати як критично низький. Навіть
під час Другої світової війни та у післявоєнний
період у господарствах Волинської області
було більше поголів'я великої рогатої худоби
(ВРХ), ніж у теперішній час (рис. 5). Якщо за
період 1950—1985 рр. середній п'ятирічний
приріст поголів'я ВРХ складав 14 %, то за пер�
іод 1990—2014 рр. темпи падіння чисельності
поголів'я ВРХ становили 34,5 % у середньому
за п'ять років. За розглядуваний період дослі�
дження у господарствах області зміна поголі�
в'я свиней характеризується перепадами зрос�
тання та спадання їх чисельності. В 2014 р. чи�
сельність поголів'я свиней скоротилася по�
рівняно з 1995 р. на 25,6 %, а порівняно з 2005 р.
— приблизно на 6 %. В співставленні з 2013 р.
чисельність поголів'я свиней у Волинській об�
ласті в 2014 р. скоротилася на 11,4 %. У 2015 та

2016 роках спостерігається поступове збіль�
шення поголів'я свиней.

Зазначимо, що в абсолютному вимірі чи�
сельність поголів'я ВРХ у сільськогосподарсь�
ких підприємствах за період 2000—2016 рр. пе�
реважала його чисельність у господарствах на�
селення лише у 2000 р. (рис. 6). В інші роки дос�
лідження господарства населення випередили
сільгосппідприємства за чисельністю поголів'я
ВРХ. Причиною цьому є значно вищі темпи па�
діння поголів'я ВРХ у сільськогосподарських
підприємствах порівняно з господарствами на�
селення. Якщо в 2014 р. скорочення поголів'я
тварин у скотарстві у співставленні з 2000 р. у
сільськогосподарських підприємствах склало
68,5 %, то в господарствах населення лише 37%.

Враховуючи те, що значна частина осуше�
них сільськогосподарських угідь піддалася ре�
натуралізації й розширилися площі природних
кормових угідь, сформувалися сприятливі пе�
редумови для розвитку тваринництва і подо�
лання таким чином галузевого перегину в
структурі сільськогосподарського виробницт�
ва області в цілому. Виходячи з того, що площа
осушених земель у Волинській області стано�
вить 416,6 тис. га (20,7% загальної площі), їх
реінжиніринг через підвищення комплексності
використання у господарському обігу дасть
змогу подолати негативні рецидиви в розвитку
аграрного сектора цього регіону, що зумовлені
посиленням експортної орієнтації сіль�
ськогосподарського виробництва в цілому по
країні.

Рис. 5. Поголів'я ВРХ та свиней у Волинській області

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області.
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Останні зрушення на глобальному ринку
продовольства та гіпертрофоване збільшен�
ня посівних площ експорто�орієнтованих
культур в чорноземній зоні України вимага�
ють проведення реінжинірингу осушених
сільськогосподарських угідь, щоб поверну�
ти їх у продуктивний сільськогосподарський
оборот та відновити традиційну спеціаліза�
цію регіонів, у структурі сільськогоспо�
дарських земель котрих зачну питому вагу
займають осушені сільськогосподарські уг�
іддя. Тим більше, що в нинішніх умовах на�
рощування експорту зернових і олійних
культур закріплює імідж України як низько�
розвиненої країни — постачальника сирови�
ни. Із зростанням доходів агрохолдингів,
зернотрейдерів, переробних підприємств,
інших представників агробізнесу посилюєть�
ся фінансове знекровлення сільського сек�
тора суспільства, вичерпується потенціал
його розвитку, саморозвитку громад, а дег�
радація окремих сегментів сягає загрозли�
вого рівня [8].

Повернення осушених земель у продук�
тивний господарський оборот дасть мож�
ливість поступово усувати міжгалузевий пе�
регин у сільськогосподарському вироб�
ництві країни (значне збільшення потужно�
стей рослинництва та зменшення поголів'я
ВРХ) через створення природно�ресурсних
та виробничо�технічних передумов для
відновлення потенціалу тваринництва і по�
сівних площ луб'яних культур. Забезпечен�

ня реінжинірингу осушених сільськогос�
подарських культур стане можливим за умо�
ви активізації аграрного підприємництва,
яке буде здійснювати сільськогосподарське
виробництво на основі використання сучас�
них бізнес�процесів.

Активізація аграрного підприємництва в
зоні осушувальних меліорацій має відбувати�
ся під патронатом та за безпосередньої участі
держави та територіальних громад через ук�
ладання угод публічно�приватного партнер�
ства з суб'єктами аграрного підприємництва.
У поліських адміністративних районах, де
спостерігаються найбільші площі осушених
сільськогосподарських угідь, у короткостро�
ковій перспективі пріоритетним напрямом
державної та муніципальної підтримки через
укладання угод публічно�приватного парт�
нерства виступають особисті селянські та
фермерські господарства, які виробляють
значну частину рослинницької та тварин�
ницької продукції. Оскільки саме в поліських
адміністративних районах було демонтовано
переважну більшість крупнотоварних сільсь�
когосподарських виробництв і сільські домо�
господарства стали основними сільгосп�
виробниками.

У середньостроковій перспективі, виходя�
чи з необхідності реалізації капіталомістких
сільськогосподарських проектів, необхідним є
укладання угод публічно�приватного партнер�
ства з великими сільськогосподарськими фор�
муваннями для будівництва сучасних тварин�

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Волинській області

Рис. 6. Поголів'я ВРХ у розрізі суб'єктів господарювання
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ницьких комплексів та відновлення посівних
площ луб'яних культур.

У зв'язку з тим, що процеси природної рена�
туралізації в зоні осушення були нерегульова�
ними тривалий період, значно звузився ареал
ведення сільськогосподарського виробництва,
але розширилися можливості для розвитку
лісогосподарського підприємництва і сільсько�
го зеленого туризму. Все це вимагає узгоджен�
ня пріоритетів підтримки розвитку аграрного
підприємництва в зоні осушувальних меліо�
рацій з пріоритетами збереження агро� та лісо�
ландшафтів, водно�болотних угідь тощо. Вирі�
шення такої дилеми значною мірою може бути
забезпечене через диверсифікацію виробничо�
господарської діяльності суб'єктів аграрного
підприємництва шляхом організації поряд із
сільськогосподарським виробництвом індуст�
рії зеленого і сільського туризму, рибальства і
рибництва, мисливського господарства.

За умови активної участі державної, регі�
ональної та місцевої влади, а також підвищен�
ня концентрації фінансових можливостей
місцевого самоврядування у зв'язку з форму�
ванням об'єднаних територіальних громад
цілком реальним є закладення необхідних сти�
мулів для підприємницьких структур та фізич�
них осіб�підприємців стосовно фінансування
проектів розвитку аграрного, лісогосподарсь�
кого, рекреаційного підприємництва на основі
реінжинірингу осушених сільськогосподарсь�
ких угідь.

Комплексний характер використання рена�
туралізованих осушених сільськогосподарсь�
ких угідь при збереженні сільськогосподарсь�
кого виробництва як базової ланки господар�
ства упередить традиційні для інших регіонів
прояви високого рівня розораності та зміц�
нить природні екосистеми і виступить терито�
ріальним базисом розвитку тваринництва.
Враховуючи негативні тенденції в тваринницт�
ві, за винятком птахівництва, та значну за�
лежність наявних переробних потужностей
від імпорту м'ясної сировини, реінжиніринг
меліорованих територій надасть позитивних
імпульсів відродженню тваринництва в загаль�
нонаціональному масштабі і підвищить рівень
комплексності використання не лише агроре�
сурсного, а й природно�ресурсного потенціа�
лу в цілому.

Ренатуралізовані осушені сільськогоспо�
дарські угіддя можуть бути привабливими для
вітчизняних та іноземних інвесторів з точки
зору сприятливого територіального базису
для розвитку органічного сільського госпо�
дарства. А виходячи з того, що іноземні вироб�

ники мають перевагу над українськими вироб�
никами через наявність значних фінансових
преференцій, фактор органічності може ста�
ти вирішальною конкурентною перевагою для
українських суб'єктів аграрного підприємниц�
тва.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Структурна перебудова аграрного сектора

в регіонах, де значну питому вагу в структурі
сільськогосподарських земель займають осу�
шені сільськогосподарські угіддя, має відбува�
тися на основі реінжинірингу меліорованих те�
риторій, який забезпечить повернення части�
ни ренатуралізованих земель у продуктивний
сільськогосподарський оборот, формування
територіального базису для нарощення лісоре�
сурсного потенціал та відтворення водно�бо�
лотних угідь через реалізацію відповідної
підприємницької ініціативи. Така ініціатива в
умовах відсутності у Поліських адміністратив�
них районах потужних центрів інвестиційної
діяльності найбільш повно може бути реалізо�
вана на основі консолідації зусиль органів міс�
цевого самоврядування, регіональних органів
виконавчої влади, сільських домогосподарств та
сільськогосподарських підприємств. Відповід�
на взаємодія влади, громад та бізнесу забезпе�
чуватиметься через укладання угод публічно�
приватного партнерства в напрямі здійснення
реінжинірингу осушених сільськогосподарсь�
ких угідь. Реінжиніринг передбачатиме віднов�
лення внутрішньогосподарських мереж на
новій технологічній основі, повернення до тра�
диційної сільськогосподарської спеціалізації,
виходячи з типу грунтів та природнокліматич�
них умов, запровадження системи інтегровано�
го управління природними ресурсами для упе�
редження забруднення природних водних
об'єктів, зміцнення агроландшафтів та упоряд�
кування заліснених територій.
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