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ВСТУП
Останнім часом місце країни на міжнародній

арені все частіше залежить не лише від наявних
природних ресурсів та стану сфери матеріаль!
ного виробництва, а й від якості життя її насе!
лення. У той же час сподіватись на зростання
добробуту населення в умовах зменшення ре!
альних доходів, рівня заробітної плати та забор!
гованості по її виплатам не варто. Зростання
добробуту населення, в тому числі й сільського,
залежить від задоволення фізичних, духовних
та соціальних потреб людини, що кількісно зро!
стають та якісно змінюються. Отже, зростання
добробуту — це, перш за все, зростання рівня
життя населення, його якості. Актуальність дос!
лідження даного питання, з огляду на ситуацію,
що склалася в країні, не викликає сумнівів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою написання даної статті є висвітлен!

ня основних проблем, що наразі існують та про!
гресують в сільській місцевості країни, та до!
ведення соціально!економічної ефективності
розвитку органічного сільського господарства
в країні. У даному досліджені були викорис!
танні такі методи, як економіко!статистичний,
абстрактно!логічний та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ
Категорія добробуту включає в себе су!

купність показників, які її характеризують, се!

УДК: 388.43.01(477.41/42)

Н. М. Головченко,
аспірант

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ДОБРОБУТУ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: АПК, село, безробіття, соціальна сфера, органічне виробництво.

ред них: рівень оплати праці, зайнятість та без!
робіття, умови виробництва, умови проживан!
ня, забезпечення населення соціально!куль!
турними послугами тощо. Важливим показни!
ком, що характеризує рівень добробуту насе!
лення, є його зайнятість та рівень безробіття.
Статистичні дані Житомирської області свід!
чать про значне зменшення кількості працюю!
чих протягом 2000—2008рр. у господарствах
різних розмірів (табл. 1). Так, кількість підпри!
ємств по групам, за досліджуваний період,
зросла області на 51,7%, проте, значно змен!
шилась середня кількість працюючих по всім
групам підприємств. Коли в 2000 р. на одному
підприємстві розміром, наприклад, від 100 до
500 га працювало 284 чол., то у 2008р. — 102 чол.
Сподіватись на зміну ситуації у напрямі зрос!
тання кількості працюючих немає підстав, так
як сільськогосподарське виробництво перебу!
ває в затяжній кризі.

Отже, гострою проблемою сучасного села, є
зростаючий рівень безробіття. На 1 грудня 2008 р.
кількість зареєстрованих безробітних значно пе!
ревищувала потребу у сільськогосподарських пра!
цівниках. Без роботи залишилось, за офіційними
даними, 8185 осіб, кількість вільних робочих місць
склала лише 189 одиниць, а отже, на одне робоче
місце претендувало приблизно 43 особи. При цьо!
му цікавим видається порівняння даного показни!
ка із його значенням інших категорій працюючих
(рис. 1). Наведені дані переконливо свідчать, що

У результаті економічної кризи, яка наразі охопила всю країну, найбільшої шкоди зазнала сільська
місцевість, де останнім часом поглиблюється масове безробіття, міграція, занепад, а отже, руй&
нування соціальної інфраструктури села. Перехід на органічне виробництво не лише надасть мож&
ливість покращити добробут сільського населення, з економічно точки зору, а й дозволить існува&
ти в здоровому середовищі, що досить актуально з огляду на екологічну ситуацію в країні.

As a result of economic crisis which covered all country the biggest harm got rural locality, where
spread deeply unemployment, migration and at last consequently destruction of social infrastructure.
Passing to the organic production will not only give possibility to improve welfare of rural population,
from the economic point of view but also will allow to exist in a healthy environment, that topically enough
taking into account an ecological situation in a country.
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найшвидшими темпами зростає безробіття саме в
сільському господарстві. На жаль, сучасній ста!
тистиці дуже тяжко висвітити реальну кількість
безробітних, це пов'язано із тим фактом, що не всі
безробітні звертаються до відповідних структур.

Нині наявність роботи ще не означає на!
явність гідної заробітної платні. Саме розмір
заробітної плати відіграє важливу роль у забез!
печені належного рівня життєдіяльності. Згід!
но офіційної статистики, досить низькою зали!
шається заробітна плата працівників сільсько!
го господарства, протягом досліджуваного пе!
ріоду, в окремих випадках, була вдвоє меншою
від визначеного прожиткового мінімуму, зок!
рема із 2000 р. по 2003 р. включно (рис. 2).

Важливим чинником щодо забезпечення со!
ціальних гарантій працівників є фактор своєчас!
ності виплати заробітної плати. В Україні дуже по!
ширена заборгованість по виплатам заробітної
плати. На 1 грудня 2008р. на обліку в органах ста!
тистики сума боргу по зарплаті у сільському гос!
подарстві становила 665,6 тис. грн. Згідно офіцій!
ної статистики, кількість штатних працівників еко!

номічно активних
підприємств, які
вчасно не отрима!
ли заробітну пла!
ту, на 1 грудня
2008р. становила
2254 осіб. При
цьому 66,6% від
загальної суми за!
боргованості вип!
лачувалась у
термін до трьох
місяців. У серед!
ньому ж сума бор!
гу на одного пра!
цівника сільсько!
го господарства у
2008 р. склала

300,44 грн. [1]. Причинами невиплат є, перш за все,
не ефективна діяльність підприємств. Останнім
часом зустрічаються випадки розкрадання та не!
цільового використання коштів на підприємствах
призначених на виплату заробітних плат праців!
никам. Наразі, мусимо констатувати, що основний
дохід сільські жителі отримують від продажу
сільськогосподарської продукції та ведення при!
садибного господарства.

Для забезпечення високої працездатності
важливо створити якісні та комфортні умови
проживання, які не загрожували б життю лю!
дини. Величезної шкоди зазнало українське
суспільство внаслідок аварії на ЧАЕС, що при!
звела до радіоактивного забруднення навко!
лишнього середовища 12 областей України, яке
значно перевищує допустимі рівні радіаційної
безпеки. Загальна площа забруднених земель
становить понад 7% сільськогосподарських
угідь. Із господарського користування було
вилучено 65 тис. га ріллі. Окрім того, радіацій!
не опромінення продовжує становити серйоз!
ну небезпеку для здоров'я населення [2]. Оп!

ромінення людського організму, в основ!
ному, — на 70 —95% — обумовлене внут!
рішнім опроміненням, за рахунок надход!
ження радіонуклідів до організму з про!
дуктами харчування [3]. Усе це створює не!
обхідність контролю за рівнем забруднен!
ня сільськогосподарської продукції, про!
дуктів харчування та води.

Разом з тим, значної шкоди і так заб!
рудненому навколишньому природному се!
редовищу завдає інтенсивне виробництво
сільськогосподарської продукції. Наразі
прослідковується стрімкий ріст викидів
шкідливих речовин  сільськогосподарськи!
ми підприємствами починаючи із 2000 р. За

Таблиця 1. Середня кількість працюючих в фермерських господарствах в
Житомирській області за 2000—2008 рр.

Джерело: звітність сільськогосподарських підприємств. Дані головного управління статистики Жито!
мирської області.

Рис. 1. Кількість безробітних на одне вільне
робоче місце за категоріями

Джерело: Статистичний щорічник Житомирської області за 2007 р.

нет таблици № 2
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2000—2007 рр. обсяги викидів шкідливих речо!
вин зросли у 2,2 рази. Лише починаючи з 2006
р. спостерігається незначне зменшення даного
показника. Згідно зі статистичними даними за
2007 р., в Житомирській області в навколишнє
природне середовище стаціонарними джерела!
ми забруднення сільськогосподарських
підприємств було викинуто 373,3 т. шкідливих
відходів (табл. 2). Такі обсяги викидів здійсне!
но лише 16 сільськогосподарськими підприєм!
ствами, що, відповідно до статистичної інфор!
мації, забруднюють оточуюче середовище. У
середньому в області одне таке підприємство
викидає 23,3 т шкідливих відходів.

Результатом такого господарювання є той
факт, що понад 35% населення області дихають
забрудненим повітрям, яке у два і більше разів
перевищує гранично допустимі норми. Аналог!
ічно зростає і забруднення сільськогосподарсь!
ких угідь, з розташованими на них водоймища!
ми і грунтовими водами. Таким чином, інтенсив!
на господарська діяльність підприємств агро!
промислового комплексу має пряме відношен!
ня до забруднення навколишнього природного

середовища, його ресурсів та їх вико!
ристання навіть за умов скорочення
обсягів виробництва та кількості на!
селення. Коштів на вирішення еколо!
гічних проблем в області недостатньо:
не дивлячись на те, що суми екологіч!
них зборів у 2007 р. порівняно з 2000
р. зросли у 2,8 рази [1].

Досить гостро стоїть проблема бла!
гоустрою сільських територій. Хоча за!
безпечення зручностями сільського на!
селення, у порівняні із міськими жите!
лями, є значно меншим, в окремих ви!
падках у десятки разів, проте, згідно
офіційної статистики, спостерігається

незначне зростання кількості газифікованих сіл,
тих що мають каналізацію та ін. Подібні тенденції
спостерігаються і у наявності освітньо!кільтур!
них та медичних закладів [1].

За таких умов подальше інтенсивне господа!
рювання ставить під загрозу не лише економіч!
ний, а й суспільний розвиток. Виникає не!
обхідність пошуку альтернативних технологій
сільськогосподарського виробництва. Науковці
всього світу все частіше вирізняють органічний
спосіб виробництва. Ми переконані, що орга!
нічне виробництва варто наразі розглядати не
лише як технології виробництва, що сприяють
економічному зростанню та вирішенню еколог!
ічних проблем, а й такі технології, що сприяють
соціальному розвитку сільського населення.

Так, наукові дослідження в галузі органічно!
го сільського господарства переконують у зрос!
танні кількості працюючих на органічних підприє!
мствах. Проведений нами порівняльний аналіз
органічних та традиційних підприємств підтверд!
жує даний висновок (табл. 3). Спостерігається по!
зитивна динаміка росту кількості працюючих на
підприємствах, що виробляють органічну про!

дукції, на відміну від
звичайних, де
кількість праців!
ників постійно змен!
шується. Так, в се!
редньому по традиц!
ійних підприємствах
кількість осіб, зай!
нятих на вироб!
ництві, складала у
2008 р. 95 чол., по
органічних — 134
чол.

За умов необхід!
ності затрати
більшої кількості
сил та часу по дог!

Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата працівників
сільського господарства в Житомирській області та

встановлений розмір прожитковий мінімум

Джерело:Статистичний щорічник Житомирської області за 2007 р.

Таблиця 2. Кількість шкідливих відходів, що викидають
сільськогосподарські підприємства Житомирської області,

 2000—2007 рр.

Джерело: Статистичний щорічник Житомирської області за 2007 р.
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ляду за органічним виробництвом, логічним є
зростання кількості працюючих на 1 га
сільськогосподарських угідь у цих господарствах
протягом визначеного терміну. Так, у 2008 р. в се!
редньому по трьом традиційний підприємствам,
кількість працюючих на 1 га складала 5 чоловік,
тоді як в органічних підприємствах цей показник
становив близько 9 чоловік. Таким чином, пере!
ходячи до органічного виробництва, сільськогос!
подарські підприємства сприяють збільшенню та
створенню нових робочих місць, що безумовно є
одним із пріоритетів сільського розвитку.

Прихильники органічного виробництва пере!
конують, що у органічних підприємствах рівень за!
робітної плати є вищим, ніж у традиційних. В табл.
4 наведено порівняльний аналіз середнього розм!
іру заробітної плати у розрізі традиційних та
органічних підприємств Житомирської області.

На основі даних таблиці, ми можемо зро!
бити висновок, що середній рівень заробітної
плати в органічних підприємствах є вищим. Вик!

лючення складає 2005 р., коли в середньому по
органічних господарствах заробітна плата була
меншою ніж у звичайних господарств. Так,
коли в 2005 р. заробітна плата в середньому на
органічних підприємствах на одну людину була
меншою приблизно на 18,9 грн., то 2008 р. вона
уже на 91,3 грн. перевищувала середній рівень
заробітної плати у звичайних господарствах.
Дані таблиці підтверджують доцільність пере!
ходу на засади органічного виробництва.
Підвищення рівня заробітної плати може ста!
ти одним із стимулів збільшення зайнятості
сільського населення, підвищення його добро!
буту, а отже зменшення виїзду із сільської
місцевості кваліфікованих кадрів тощо.

Досвід інших країн та дослідження багатьох
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а та!
кож проведений нами вище аналіз, переконли!
во свідчить про зростання не лише кількості
працюючих, а й заробітної плати у тих підпри!
ємствах, що перейшли на засади органічного

виробництва.
Пов'язано це,
перш за все, із
в і д п о в і д н о ю
т е х н о л о г і є ю
виробництва,
що передбачає
з р о с т а н н я
живої ручної
праці, а, отже,
ф о р м у є т ь с я
попит на пра!
цездатне насе!

Таблиця 3. Порівняльна таблиця кількості працюючих на 1 га сільськогосподарських угідь в
традиційних та органічних господарствах Житомирської області, 2005—2008 рр. ( чол. на 1 га.)

Джерело: дані фінансово!господарської звітності підприємств

Таблиця 4. Порівняльна таблиця середнього розміру заробітної
плати в традиційних та органічному підприємствах в Житомирській області,

2005 —2008 рр. (грн.)

Джерело: дані фінансово!господарської звітності підприємств
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лення. Достатньо висока ціна реалізації, в пер!
спективі означатиме надходження додаткових
коштів, а, отже, своєчасної виплати заробітної
плати та її гідного розміру.

Таким чином, ведення органічного господа!
рювання сприяє підвищенню економічної ефек!
тивності виробництва, призводить до зростан!
ня доходів, що створює передумови для розши!
рення масштабів виробництва, а отже — до на!
повнення місцевих бюджетів. Наповнення бю!
джетів, в свою чергу, означає перспективи по!
кращення благоустрою сільських територій,
розвитку соціально!культурної інфраструкту!
ри. Створення сприятливих умов проживання,
призупинить масову міграцію із сільських те!
риторій. Отже, органічне виробництво можна
розглядати як соціально спрямовані технології
виробництва сільськогосподарської
продукції.

ВИСНОВОК
Галузь сільського господарства Ук!

раїни не лише забезпечує виробництво
товарів та сировини, а й сприяє форму!
ванню ряду незамінних суспільних благ,
формує продовольчу безпеку країни,
сприяє розвитку та підтримці життє!
діяльності населення, що проживає в
сільській місцевості. Тому ефективне та
стале сільськогосподарське виробниц!
тво має першочергове значення у світлі
стратегічної націленості підвищити
добробут населення. Посилаючись на
проведені вище дослідження, можна
стверджувати, що ведення органічного
сільського господарства має значний
вплив на збільшення доходів, створен!
ня додаткових робочих місць, що є до!
сить важливим чинником розвитку
сільської місцевості. Органічне госпо!
дарювання надає соціальні переваги,
нові перспективи для маленьких фер!
мерських господарств тощо. Перевага!
ми органічного способу виробництва
для суспільства є: відмінні смакові вла!
стивості, відсутність шкідливих компо!
нентів, зокрема нітратів, тяжких ме!
талів, рештків пестицидів, гербіцидів, а
отже, така продукція не має негативно!
го впливу на організм людини. Органіч!
не господарювання сприяє збереженню
навколишнього природного середови!
ща, позитивно впливає на продук!
тивність сільськогосподарських тери!
торій. Отже, реалізація стратегії орган!
ічного розвитку є запорукою збережен!

ня природного балансу та збереження комфор!
тних умов проживання людства у довкіллі.
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