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ВСТУП
Проблема забезпечення сталого розвитку

економічних систем перебуває в епіцентрі ува�
ги світових наукових шкіл. Суспільство, нама�
гаючись задовольнити зростаючі потреби, по�
стійно розширює масштаби виробництва. Пи�
тання про розумні межі виробництва та спожи�
вання матеріальних благ загострилися у другій
половині XX сторіччя. Це викликало не�
обхідність пошуку принципово нових моделей
майбутнього розвитку суспільства. Концепція
сталого розвитку (sustainable development) є
продовженням концепції ноосфери, сформу�
льованої академіком В. Вернадським, ще в
першій половині ХХ ст [1, с. 75]. Її суть полягає
в обов'язковій узгодженості економічного,
екологічного та людського розвитку. За своєю
суттю концепція сталого розвитку здатна ви�
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конати роль базису формування оновленої ци�
вілізації, оскільки забезпечує зняття супереч�
ностей між досягненням цілей гармонійного
соціально екологічного розвитку та ідеологією
перманентного зростання [16, с. 6].

Загальна сталість агропродовольчої сфери
є складною функцією і визначається не тільки
зовнішніми і внутрішніми факторами, а і вели�
кою кількістю управлінських впливів, спро�
можних спричинити стабілізаційний вплив на
процеси цієї сфери.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Формування сталого розвитку як сучасно�
го імперативу є результатом дослідження
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численних зарубіжних і вітчизняних науковців:
В. Вернадського, І. Бистрякова, В. Гейця,
Г. Дейлі, М. Згуровського, Л. Мельника, Л. Ру�
денка, О. Павлова, О. Попової, М. Хвесика,
В. Шевчука, О. Шубравської та багатьох інших.
Основним предметним полем творчих пошуків
цих дослідників стали ключові атрибути і підхо�
ди до вимірів, наслідків і перспектив сталого
розвитку. Водночас питання забезпечення ста�
лого розвитку, вирізняється особливостями
його вирішення у різних галузях економіки і є
дуже актуальними для агропродовольчої сфе�
ри. Багатоаспектність поглядів на характерис�
тику і структуру агропродовольчої сфери та за�
безпечення пріоритетів її збалансованого
соціо�еколого�економічного розвитку потре�
бує продовження наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Орієнтація України на міжнародні стандар�

ти рівня і якості життя неможлива без сталого
розвитку агропродовольчої сфери на інно�
ваційній основі, підвищення ступеня задово�
лення потреб в продовольстві, розвитку людсь�
кого потенціалу. Тому метою роботи є обгрун�
тування концептуальних підходів до забезпе�
чення сталого розвитку агропродовольчої сфе�
ри.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "агропродовольча сфера" (АПС)
корелює з біологічним терміном "біосфера" і є
її важливою складовою, пов'язаною з життє�
забезпеченням суспільства. Відмічена сфера
має особливу природу, відмінну від інших сек�
торів економіки, адже потребує ведення вироб�
ничої діяльності в гармонії з природою. Цей
термін поки що не досить поширений у науко�
вому обігу. Частіше вживається термін "агро�
сфера" прийнятно до сільськогосподарського
виробництва. Очевидно, "агропродовольча
сфера" є більш ємним поняттям, ніж агропро�
мисловий комплекс (АПК) або агропродоволь�
ча система.

Водночас грунтовні напрацювання у цій га�
лузі мають дослідники [8—11].

Агропродовольча сфера є складною, бага�
токомпонентною і багаторівневою системою і
є у світі одним з найбільших споживачів при�
родних ресурсів та основним джерелом забез�
печення розвитку суспільства. За визначенням
О.І. Павлова, агропродовольча сфера — це не
тільки певний сектор економіки, який об'єднує
галузі та види економічної діяльності, що вклю�
чені в єдиний технологічний цикл виробництва

і просування на ринок сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування, а й природ�
не та соціальне просторове сільсько�міське
сполучене утворення [9, с. 7]. Зазначене
свідчить, що агропродовольча сфера відносить�
ся до просторомістких видів діяльності. Тому
урахування просторового чинника, надасть аг�
ропродовольчій сфері гармонійної цілісності та
дозволить виокремити екологічні, економічні
та соціальні аспекти розвитку. Саме трактуван�
ня агропродовольчої сфери вимагає застосу�
вання новітніх соціо�еколого�економічних
підходів [11, с. 55].

Агропродовольча сфера є в усьому світі
одним з головних споживачів природних ре�
сурсів і основним джерелом забезпечення роз�
витку суспільства. Негативний вплив на дов�
кілля, спричинений сільськогосподарським ви�
робництвом, пов'язаний як із виснаженням
природних ресурсів, так і з забрудненням у ре�
зультаті застосування отрутохімікатів та міне�
ральних добрив. Так, за останні сорок років у
світі, при підвищенні врожайності зернових
культур майже у 2,5 рази, використання міне�
ральних добрив зросло більш, ніж вдесятеро, а
пестицидів — багаторазово. Розораність
сільськогосподарських угідь в середньому по
Україні перевищує 80%. Значно розширилися
площі засолених, закислених і техногенно заб�
руднених сільськогосподарських угідь, а їх ро�
дючість знизилася до критично низького рівня.
В цілому тільки один з кожних десяти гектарів
має нормальний екологічний стан. Енерго�,
земле� і водоємність українського агропродо�
вольчого виробництва в 3—5 разів вища, ніж у
країнах Західної Європи та Північної Амери�
ки [12, с. 335]. Консультативна група з міжна�
родних сільськогосподарських досліджень
прийшла до висновку, що на частку сільського
господарства і харчової промисловості припа�
дає 29% світових викидів парникових газів [13].

Слід відзначити, що у більшості країн світу
здійснюється державний контроль за дотри�
манням вимог законів землеробства у сільсько�
му господарстві. Водночас, Україна, за резуль�
татами сезону 2016 року, знову стала світовим
лідером з виробництва насіння соняшника. Со�
няшник є найрентабельнішою сільськогоспо�
дарською культурою, що вирощується в Ук�
раїні, вона склала 80,3% у 2015 р. Позитивним
моментом є те, що майже все насіння соняшни�
ка зараз переробляється в Україні, через дію
експортного мита [14].

Розглянуті тенденції представлені у таблиці 1.
За даними таблиці 1, протягом 15 років

(1990—2015 рр.), посівні площі під цукровими
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буряками скоротилися у 6,8; а льоном — у 86
разів! Водночас посівні площі під ріпаком зрос�
ли у 7,6; соняшником у 3,2; соєю — у 32 рази
[15]. Однією з найважливіших проблем агро�
продовольчої сфери — є нестабільність її фун�
кціонування. Оскільки світовий ринок (особли�
во несировинної агропродовольчої продукції)
поділено і реальних можливостей для входжен�
ня на нього небагато, то розраховувати на по�
долання існуючих бар'єрів можна, лише вироб�
ляючи висококонкурентну продукцію.

Тому сформовані тенденції вимагають
особливого фундаментального наукового ос�
мислення з використанням нетрадиційної ме�
тодології дослідження, включаючи метапрос�
торовий аналіз і конструювання. Її ключовою
категорією є метапростір. Якщо коротко, то
метапросторовий підхід орієнтує на визначен�
ня зв'язків, що належать до системних ознак
функціонування територій як цілісних утво�
рень. Зараз для агропродовольчої сфери важ�
ливо знайти свою специфічну, адекватну сучас�
ним умовам форму сталого просторового роз�
витку. Зрозуміло, що соціальний, економічний
і екологічний простори нерозривно пов'язані,
але їхнє об'єднання, ймовірно, відбувається на
основі єдиних культурних традицій. Отже,
можна говорити, що подальший розвиток нової
метапросторової дослідницької парадигми ста�
лого розвитку повинен грунтуватися, пере�
дусім, на пошуку форм і методів гармонізації
інтересів суб'єктів господарювання, влади, на�
селення, всіх учасників господарської системи
[16, с. 9].

У контексті розгляду сталого розвитку з
економічних позицій, суттєвим стає визначен�
ня системних можливостей забезпечення ба�
жаних позитивних зрушень. Ідеться про те, що
за економікою повинна стояти відповідна сила,
яка може бути виражена у вигляді енергії. Та�
кою енергією, здебільшого, є саме капітал. У
цьому випадку, пріоритетною стає проблема
визначення процесу взаємодії капіталів різно�
го типу та їх перетікання з однієї форми в іншу.
Під цим розуміється перетікання природного
капіталу у фінансовий і, навпаки, фінансового
— у природний. Якщо перше, досить відоме, то
друге ще залишається прихованим. Тому, коли

йдеться про економіку сталого розвитку, вико�
ристовуючи категорією "природний капітал",
слід відразу сказати про характер та умови його
взаємодії з фінансовим, людським і виробни�
чим капіталами. Територіальні природні ресур�
си і є таким капіталом, на основі якого можуть
формуватись інші конкурентоспроможні лан�
цюги створення вартості [17, с. 53].

Сталий розвиток агросфери можна визна�
чити як системні, людиноцентристські, адап�
тивні за природою і якісні за сутністю ціле�
спрямовані зміни, що повинні забезпечувати
підвищення її економічної ефективності, со�
ціальної прогресивності, екологічної безпеч�
ності та стійкості [18, с. 75]. Вищезазначене виз�
начення можна адаптувати і до агропродоволь�
чої сфери в цілому (рис. 1).

З позиції синергетики, агропродовольча
сфера як система, здатна до саморозвитку зав�
дяки наявності власних цілей, інтересів, мо�
тивів, адаптивності до змінюваних умов функ�
ціонування, що доводить про її здатність до
самоуправління [9, с. 102].

На думку Урсула А.Д., економоцентрична
модель несталого розвитку (НР) символічно
може бути представлена у вигляді зростання
економічної ефективності, яка відображає го�
ловний мотив людської діяльності в умовах
ринкової економіки. На противагу, модель ста�
лого розвитку (СР) як всеохоплюючий управ�
лінський процес, може бути представлена як
накладення основних обмежень на ринковий
економічний процес, які повинні знизити його
негативні наслідки для суспільства і природи в
цілому. У спрощеному вигляді, дане тверджен�
ня виглядає наступним чином [19, с. 9]:

(1),
де Б — біосферні обмеження (за допомогою

яких, створюється можливість збереження біо�
сфери);

С — соціальні обмеження, які слід реалізо�
вувати в системі "людина�суспільство".

Іншими словами, сталий розвиток — це, на�
самперед, економічне зростання, за якого ефек�
тивно розв'язуються найважливіші проблеми
життєзабезпечення суспільства без виснажен�
ня, деградації і забруднення довкілля. Основою
забезпечення сталого розвитку агропродоволь�

   
  

 
  -    

1990 14583,4 1607,2 1635,9 172,5 92,6 89,7 
2010 11280,3 458,7 3667,3 1,3 1032,2 864,4
2015* 14738,4 237,4 5104,6 2,0 2158,1 682,4

Таблиця 1. Посівні площі за видами сільськогосподарських культур, тис. га

Примітка: * за 2015 р. дані наведено без АР Крим та частини зони АТО.
Джерело: Держкомстат.
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чої сфери може стати біоеконо�
міка, що динамічно розвивається.
Біоекономіка — це економіка,
заснована на використанні біо�
технологій, що використовують
відновлювану біологічну сирови�
ну. Розвиток галузей біоеконом�
іки передбачає підвищення енер�
гоефективності, ефективне вико�
ристання відходів, розвиток
відновлюваної енергетики на ос�
нові біомаси, підвищення сталості
сільського господарства і агро�
продовольчої сфери в цілому, виробництво но�
вих продуктів харчування. Одним із прикладів
біоекономіки є біоенергетика [20, с. 23]. На
міжнародному рівні курс на біоекономіку був
взятий Організацією економічного співробіт�
ництва та розвитку (ОЕСР) у середині 2000�х рр.,
і передбачається, що біоекономіка буде спро�
можна генерувати 2,7% світового ВВП до 2030
р. [21, с. 2590].

Сьогодні необхідно відмітити постійно зро�
стаючу роль науки як особливої складової
людської діяльності, яка виступає рушійною
силою вдосконалення елементів агропродо�
вольчої сфери. При цьому провідну роль має
відігравати держава, яка має суттєвий вплив на
формування національної агропродовольчої
сфери. Нині ключовими напрямами наукових
досліджень у агропродовольчій сфері у світі
визнаються біо� і нанотехнології, генетика,
мікробіологія, ресурсозбереження, екологіза�
ція та інформатизація агропродовольчого ви�
робництва, його адаптація до ймовірних змін у
природних умовах, удосконалення економіч�
них механізмів функціонування виробництва та
ринку, створення та впровадження нових форм
і методів управління АПС [22, с. 65].

Тим часом саме органічне сільське господар�
ство, може сприяти зменшенню негативного
впливу господарської діяльності на зміни кліма�
ту. Виробництво тваринницької та рослинниць�
кої продукції пов'язане з викидами вуглекисло�
го газу, метану й окису азоту, що робить сільське
господарство великим джерелом парникових
газів. На цю галузь припадає 15% світових об�
сягів викидів парникових газів. Якщо ж враху�
вати ще й вирубку лісів, у чому сільське госпо�
дарство відіграє провідну роль, то його частка у
загальних викидах парникових газів зростає до
30% [23, с. 67]. Органічне сільське господарство
— цілісна система управління виробництвом,
яка поліпшує стан агроекосистеми (зокрема,
біологічну варіативність, біологічні цикли та біо�
логічну активність грунту). Перевагою органіч�

ного сільського господарства є те, що воно з
давніх часів завжди використовувалось як сис�
тема землеробства і було пристосоване до бага�
тьох кліматичних зон і місцевих умов. За раху�
нок того, що при органічному землеробстві ви�
користовуються лише органічні матеріали (доб�
рива, засоби захисту рослин та ін.), збільшуєть�
ся вміст органічних речовин у грунті. Як резуль�
тат, при цьому у грунті за рахунок дії природ�
них факторів набагато більше вологи, ніж при
використанні традиційної системи землероб�
ства. Таким чином, при використанні системи
органічного землеробства, можливо певною
мірою нівелювати дію природних факторів, що
особливо важливо в умовах глобальних змін
клімату [23, с. 69].

Важливим характером стабілізації і сталості
агропродовольчої сфери є культура. В. Дієсперов
наголошує, що селянство в Україні — першоос�
нова нації. Історично країна формувалася як
сільська місцевість, з якої значно пізніше виділи�
лися промислове виробництво й торгівля. Забез�
печуючи країну продовольством, село виступає
опорою держави. Значна щільність сільського
населення необхідна для освоєння ресурсів тери�
торії, інтенсифікації сільськогосподарського ви�
робництва. Функції села багатогранні. Селянство
виконує соціальні й етичні завдання, є носієм на�
ціонального генетичного коду, ідентичності, ду�
ховності та культури нації [24, с. 98].

ВИСНОВКИ
Слід відмітити, що глобальна концепція ста�

лого розвитку агропродовольчої сфери, повин�
на реалізуватися, в першу чергу, на регіональ�
ному рівні, на підтвердження відомого принци�
пу "мислити глобально, а діяти локально". Ста�
лий розвиток передбачає залученість кожного
громадянина. Будь�яка ідея перемагає тоді,
коли її підтримує населення. Якщо ми хочемо
жити довго і щасливо, ми маємо жити за пра�
вилами сталого розвитку [25, с. 12]. Сьогодні
ідея сталого розвитку може відіграти ключову
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Рис. 1. Структура концепції сталого розвитку АПС
Джерело: авторська розробка.
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роль у консолідації українського суспільства,
визначенні державних пріоритетів і перспектив
соціально�економічних перетворень в Україні,
в виборі стратегій регіонального розвитку аг�
ропродовольчої сфери.
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