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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство як галузь, котра спо�

живає найбільше природних ресурсів, спричи�
няє значні екологічні збитки. Тому це питання
займає важливе місто в Концепції сталого роз�
витку ООН. Перехід від традиційного типу ве�
дення сільськогосподарського виробництва до
сучасних технологій потребує ретельного нау�
кового супровіду та аналізу його різних видів
з точки зору багатьох параметрів, в тому числі
екологічності та економічної доцільності.
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ANALYSIS OF THE GLOBAL AGRICULTURAL MARKET OF DIVERSIFIED PRODUCTION
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

У роботі розглянуто статистичні дані виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції у рамках міжна%
родної торгівлі, щоб виявити існуючи тенденції, а також обгрунтувати необхідність відстеження й контролю відпов%
ідності вимогам Концепції сталого розвитку ООН товарів традиційного, органічного виробництва і генно%модифі%
кованої продукції. У зв'язку з тим, що до ХХІ століття людство прийшло з низкою глобальних проблем, котрі до того
ж вимагали негайного вирішення, створення цієї Концепції було покликано сприяти спрямуванню процесу гармоні%
зації продуктивних сил. У статті на підставі аналізу, таблиць та інфографікі показано, що більшість країн світу виби%
рають виробництво органічної продукції сільського господарства як найбільш відповідне вимогам сталому розвитку.

In this study, statistical data of agricultural production and sales in international trade are observed in order to
identify trends and to justify the need for monitoring and control the compliance with the requirements of the UN
Sustainable development concept for traditional products, organic production and genetically modified products. Due
to the fact that up to the twenty%first century, humanity has entered with a number of global problems, which demanded
immediate solution, the creation of this Concept was intended to facilitate the process of harmonization of productive
forces. In this article, based on the analysis, tables and infographics, it has shown that the majority of the world choose
organic production of agriculture as the most corresponding to requirements of sustainable development.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питань, пов'язаних з розвитком
органічного сільськогосподарського господар�
ства в умовах сталості, присвячено чимало на�
укових досліджень як у зарубіжній, так і у
вітчизняній економічній літературі. Певні
питання даної теми висвітлюються у роботах
Г.Я. Антонюка, С.С. Антонець, В.І. Артиша,
Р.М. Безуса, Н. Берлача, В.В. Вовка, В. Гар�
машова, О.А. Демидова, Т. Дударя, В.І. Кисіль,



44
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2016

М.І. Кобця, М. Крапивко, Б. Кружель, Є.В. Мило�
ванова, О.В. Рудницької, П.П. Патика, О.О. Со�
зінова, В.В. Підліснюк, Т.Р. Стефановської,
Р. Штейнера, та ін.

Особлива увага вчених прикута сьогодні до
досліджень у сфері генної інженерії та вико�
ристання генетично модифікованих організмів
для виготовлення продуктів харчування. Саме
цим питанням присвячені праці Б.Б. Баласино�
вича, Ю. Ярошевської , Г.О. Бірти, Р. Гірак,
Т.В. Дрянних, Т.М. Димань, Б. Левенко, П.Х. По�
номарьова, І. Поліщук, О.І. Ситнік, К. Джеймс.

Саме ці роботи слугували фундаменталь�
ною базою для подальшого дослідження.

Незважаючи на значну кількість наукових
публікацій, подальших досліджень та вдоско�
налення потребують аналіз тенденцій у вироб�
ництві та світовій торгівлі різними видами
сільськогосподарської продукції згідно кри�
теріїв сталого розвитку.

МЕТА ДАНОЇ РОБОТИ
На підставі наукового та статистичного ма�

теріалів проаналізувати тенденції розвитку
різних видів виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції (традиційного, органічного, з
використанням методів генної інженерії) та
зв'язати отримані дані з вимогами Концепції
сталого розвитку ООН.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з постулатами Концепції сталого
розвитку, світове виробництво має грунтува�
тись на єдності трьох складових діяльності лю�
дини — економічної, екологічної та соціальної.
Розглянемо види виробництва у світовому

сільському господарстві — традиційне,
органічне та вирощування генно�модиф�
ікованих культур — з точки зору еколо�
гічності, врожайності та прибутковості,
а також відповідності другим вимогам
сталого розвитку.

Висока врожайність та прибутковість
— важливі пріоритети сільського госпо�
дарства як галузі. Але досягнення таких
цілей в традиційному сільському госпо�
дарстві не враховує впливу на навко�
лишнє середовище, що призводить до
забруднення грунтів, води, повітря та
негативно впливає на біорізноманіття
місцевості.

Широке застосування сучасних ме�
тодів біотехнології, в першу чергу, ген�
ної інженерії, багатьма вченими сьогодні
визнається перспективним напрямком в

збільшенні виробництва продовольства. Деякі
науковці вважають вирощування генно�моди�
фікованих організмів з новими привнесеними
ознаками (стійкість до пестицидів, шкідників,
кліматичних стресів) вигідним і економічним,
оскільки воно вимагає значно менших ресурсів
палива, агрохімікатів і трудовитрат, ніж для
традиційних рослин [1].

Основними виробниками генно�модифіко�
ваної продукції в світі в останні роки є одні й ті
ж країни. А саме: в 2014 році це США — 40,3%
від світових гектарів ГМО культур, Бразилія
23,3%, Аргентина 13,4%, Канада та Індія по
6,4%. Сільське господарство країн показує зро�
стаючу динаміку в цій сфері виробництва [2, с.
3 — 4; 3, с. 7].

Основними ГМ культурами, що вирощують
в Сполучених Штатах, є кукурудза, бавовна,
соя, ріпак, цукрові буряки. Відповідно до про�
ведених досліджень, американські фермери
обирають ГМ культури через їх вищу урожай�
ність, а також з метою економії власного часу,
коштів на використання пестицидів та прагну�
чи приділити більше уваги іншим видам діяль�
ності [3, с. 7; 4].

Деякі вчені вважають: якщо Євросоюз та
країни Африки зможуть збільшити посівні
площі ГМ кукурудзи до того ж рівня, як зро�
били це США та Канада, велика кількість зе�
мель будуть використовуватись набагато ефек�
тивніше, скоротяться викиди парникових газів
та знизяться ціни на продукти харчування. Це
справить позитивний вплив на бідні верстви
населення. На їх думку, збільшення світових
посівів ГМ культур звільнило б також частину
сільськогосподарських земель для інших видів
діяльності і значно поліпшило б стан продо�

   
 

 
 

 

 
  

 
  

 
   2062,5 5299,1 7361,6 

  IR   141,2 332,3 473,5 

  1278,6 1760,4 3039,0 

  241,4 120,9 362,3 

  149,6 580,4 730,0 

IR  2116,1 7627,4 9788,5 

IR  700,6 4701,5 5402,1 

 71,6 81,0 152,6 

 6761,6 20548,0 27309,6 

Таблиця 1. Вартість переходу до використання ГМ
технологій у 2013 рр., млн дол.

Джерело: [6, с. 12].
НТ — терплячий до гербіцидів; IR — стійкий до комах.
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вольчої безпеки в глобальному масштабі. На їх
думку, темпи розвитку цієї сфери виробницт�
ва сповільнюють високі витрати на впровад�
ження ГМ�технологій, невизначене правове
регулювання такого виду діяльності, створен�
ня нових сортів першого та другого покоління
[5].

Дані таблиці 1 показують, що витрати на
придбання ГМ�технологій досить великі, але
цей факт повністю компенсується подальшим
зростанням прибутку.

Позитивний вплив на урожайність від виро�
щування ГМ культур спостерігається в усіх
країнах, котрі використовують різні технології
(НТ — терплячі до гербіцидів, IR — стійкі до
комах технології). Це видно в порівнянні з се�
редньою врожайністю у традиційних господар�
ствах. Покращення цих показників за останні
18 років показують всі без виключення посіви
ГМ культур [6, с. 10].

Генно�модифіковані зернові культури за�
галом підвищують прибуток фермерських гос�
подарств всього світу через зростання продук�
тивності та покращення ефективності функц�
іонування господарства (табл. 2). [6, с.  10; 7,
с. 12].

У 2014 р., після 19 років вирощування ГМ�
культур, ними зайняті площі понад 1,78 млрд
га, які обробляли 18 мільйонів фермерів. Ці без�
прецедентно високі показники відображають
довіру мільйонів фермерів до сільськогоспо�
дарської біотехнології та означають, що виро�
щування ГМ�культур є прибутковою сільсько�
господарською діяльністю.

У США вигода від біотехнологічних куль�
тур як засобу підвищення фермерських доходів
оцінюється в 58,4 млрд дол. в період з 1996 р.
по 2013 рік. В Канаді за цей період — в 5,6 млрд
дол. В Австралії в 2014 р. чистий дохід фермерів
на національному рівні склав 890 млн дол. [8, с.
3—4].

Основні виробники ГМО зернових культур
є і головними експортерами цих товарів на
світовий ринок. Не можна не помітити той
факт, що основними імпортерами такої про�
дукції являються ті ж країни [2; 9].

Але треба зазначити, в цілому думки вчених
всього світу про безпеку генетично модифіко�
ваних організмів (ГМО) розходяться. Одні дос�
лідники вважають, що вони нешкідливі, на дум�
ку інших, вони є джерелом біологічних і еко�
логічних ризиків для населення, тварин і навко�
лишнього середовища. Деякі фахівці вважають:
введення в харчовий ланцюжок людини або тва�
рини трансгенних структур може призвести до
непередбачуваного впливу на їхнє здоров'я.

Потенційний вплив ГМО на навколишнє се�
редовище та здоров'я людини є однією з
найбільш суперечливих проблем у суспільстві
на сьогоднішній день. Існують різні точки зору
на цю проблему: половина добровільних стан�
дартів дозволяє використання ГМО, інші — за�
бороняють. Все більш і більш важливим питан�
ням для стандартів, які прагнуть забезпечити
ринок не�ГМО продуктами, є той факт, що не�
ГМО насіння зустрічаються все рідше і рідше в
тих секторах, де виробництво з ГМО стало пе�
реважаючим (наприклад, бавовна і соя).

Зростаюча проблема, що стоїть на шляху
не�ГМО стандартів, полягає в забезпеченні
продуктами харчування. Це — прямий резуль�
тат тісного взаємозв'язку навколишнього сере�
довища і всіх сільськогосподарських систем, які
в ній знаходяться. По суті, досвід ГМО пока�
зує на те, як відрізняються системи виробниц�
тва (або навіть відрізняються стандарти), що
можуть впливати на здатність інших систем
виробництва досягати бажаних цілей. ГМО —
це унаочнення взаємодії, коли вільне викорис�
тання добровільних стандартів навряд чи буде
ефективним інструментом у разі постійно кон�
куруючих між собою поглядів. У випадку, коли
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1996   2012  

  
 2012 , %  

  
  

  
 2012 , %  

  
 

   5299,1 41441,4 5,0 4,1 
  IR   332,3 332,3 - -
  1760,4 7356,3 1,7 1,0 
  120,9 1491,9 0,3 0,3 
  580,4 4245,1 5,7 1,6 

IR  7672,4 37236,2 7,4 4,2 
IR  4701,5 40812,8 12,3 10,4 

 81,0 571,0 - -
 20548,0 133487,0 7,9 7,6 

Таблиця 2. Прибуток фермерських господарств від вирощування ГМ культур 1996—2013 рр.,
млн дол.

Джерело: [6, с. 10].

НТ — терплячий до гербіцидів; IR — стійкий до комах.
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розвиток ГМО може спричинити обмежений
доступ до не�ГМО продукції, уряд повинен вре�
гулювати стандарти так, щоб захистити фонд
не�ГМО насіння і виробництво не�ГМО про�
дукції як на внутрішньому, так і на міжнарод�
ному рівнях [10, с. 253].

Токсичність також є великою проблемою при
використанні хімічних пестицидів та гербіцидів,
зазвичай потрібних для ГМ культур, — на дода�
ток до притаманної токсичності самих культур
такого типу. Ці рослини можуть бути токсични�
ми не лише для комах чи вірусів, на які направле�
ний їх ген, але і для інших представників фауни
та флори: бджіл, метеликів, птахів, тощо. Бджо�
ли надзвичайно важливі в запиленні багатьох
сільськогосподарських культур, але, на жаль, за�
раз вони опинились під загрозою через викорис�
тання ГМ�технологій вирощування зернових.
Метелики, джмелі знаходяться в зоні ризику від
ГМ кукурудзи. Птахи також потрапили у скрут�
ну ситуацію — вони виконують функції біологіч�
них агентів та запилювачів нарівні з бджолами.

До того ж, довгострокові ефекти від виро�
щування ГМ культур не однозначні. Адже ДНК
таких рослин змінювали для того, щоб вони
були стійкими до впливу комах та вірусів, але з
часом шкідники можуть адаптуватись до таких
рослин і захисний ефект зникне, а негативний
вплив на довкілля залишиться [11].

Біорізноманіття та стійкість всіх видів опи�
няється під загрозою, спричиненою ГМО. Ген�
но�модифіковані зернові зазвичай висаджу�
ються в умовах монокультурності, без дотри�
мання сівозміни, що має негативний вплив на
екосистему в цілому. За своєю природою ГМ
культури направлені на знищення бур'янів та
квітів, що в свою чергу призводить до змен�
шення нектароносних рослин, а це викликає
загрозу для запильників. Токсини, потрапля�
ючи у грунт через ГМ рослини, зменшують
кількість бактерій, які являються невід'ємною
частиною здорового грунту та необхідні для
рослин, які вирощуються без використанні аг�
рохімії.
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  -2,3 -7200 -0,1 -14,5
  IR  

  
-0,4 -41 -0,8 -2,8

 -210,5 -6689 -9,2 -13,5
  18,4 -661 -16,5 -27,9
 -21,3 -527 -7,2 -9,5

IR -71,7 -3117 -51,6 -53,1
IR  -227,5 -10234 -26,6 -29,4

   +1,7 -1 +31,2 -0,8
 -550,4 -28470 -8,6 -19,0 

Таблиця 3. Зміни у використання гербіцидів та інсектицидів при вирощуванні ГМ культур,
1996—2013 рр.

НТ — терплячий до гербіцидів; IR — стійкий до комах.

Джерело: [8, с. 2].

Environmental Impact Quotient (EIQ) (коефіцієнт впливу на навколишнє середовище) — універсальний індикатор, де різні еко�
логічні наслідки окремих пестицидів інтегровані в одне значення поля з гектара. Це значення EIQ множиться на кількість активно�
го інгредієнта пестициду, використовуваного на гектар, щоб визначити значення для всього поля.
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Рис. 1. Світовий ринок органічних харчових продуктів: розподіл загальних обсягів роздрібної
торгівлі за країнами, %, 2014 р.

Джерело: [12, с. 67].
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На додаток до проблеми грунтів, зрошуван�
ня ГМ культур природним чи штучним шляхом
призводить до того, що агрохімія та добрива
потрапляють у підземні води, а потім і в повітря.
Це створює значні проблеми для всіх комах,
тварин, рослин та, звичайно ж, людей [11].

Однак слід зазначити: починаючи з 1996
року, господарства, котрі вирощують генно�
модифіковані культури, знизили використан�
ня пестицидів на 8,6% (більше 550 млн кг), що
призвело до зменшення загального впливу на
навколишнє середовище на 19%. Обсяг гербі�
цидів, які використовуються фермерами HT
кукурудзи за останні 18 років, скоротилася на
210 млн кг. Найбільший позитивний екологіч�
ний вплив спостерігається на полях, де виро�
щувалась ГМ бавовна по технології IR. За ана�
лізуємий період використання агрохімії для ГМ
бавовни знизилось на 227,5 млн кг (табл. 3).

Майже всі генетично�модифіковані культу�
ри вказаних типів у процесі росту вимагають
менше активних речовин таких, як гербіциди та

пестициди. Винятком є цукрові буряки, при ви�
рощувані яких внесення активних речовин на�
впаки збільшилось майже втричі.

Постійно зростає і світовий ринок органіч�
ної продукції. У 1999 році він складав 15,2 млрд
США, а в 2014 році досяг 80 млрд дол., тобто
доходи з продажу органічної продукції збіль�
шилися майже в п'ять разів [12, с. 11].

Але слiд зауважити, що попит на органiку у
різних країнах знаходиться не на однаковому
рiвнi, що зпричинене рівнем спроможнiсті на�
селення платити бiльш високу цiну за органiчну
продукцiю порiвняно з традиційною.

Попит на органічну продукцію здебільшо�
го формується у країнах, які досягли певного
рівня економічного розвитку і де утворився
прошарок населення, яке не тільки вірить у ко�
рисність такого продовольства для людського
організму, але й здатне платити вищу ціну за
його екологічну чистоту. До країн з найбільши�
ми ринками органічних продуктів належать
Сполучені Штати Америки — 43% (27,1 млн
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Рис. 2. Країн з найвищим рівнем споживання органічної продукції на душу населення (в євро),
2012—2014 р.

Джерело: складено автором за даними [12, с. 66; 14, с. 64; 15, с. 68].
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Джерело: складено автором за даними [16; 17].



48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2016

євро), Німеччина �13% (7,9 млн євро), Франція
— 8% (4,8 млн євро), Китай — 6% (3,7 млн євро),
Канада — 4%, Велика Британія — 4%, Італія —
3%, Швейцарія — 3% [12, с. 23, 67] (рис. 1).

У розвинені країни експортується близько
80% органічної продукції. Це переважно зер�
нові, бобові та олійні культури. Решту про�
дукції реалізують на внутрішньому ринку за
звичайними цінами, що складає 18%, і тільки 2%
реалізується з позначкою "органічний про�
дукт" [13].

На рисунку 2, представлено 10 країн з най�
вищим рівнем споживання на душу населення
органічної продукції в 2012—2014 роках.

Особливістю ринку органічної продукції є
збільшення ціни на відміну від традиційного
ринку. Крім того, спостерігається і природне
коливання цін протягом року, в першу чергу
воно спричинене сезонністю врожаїв [16; 17].

Одна тонна традиційно виробленої куку�
рудзи у 2012 році коштувала 270 дол., а органі�
чної — 660 дол./т. Отже, на кінець 2012 року
різниця в ціні на органічну та не органічну ку�
курудзу становить 390 дол./т, тобто ціна на еко�
логічно чисту продукцію вища за традиційну на
144%.

Аналогічна динаміка росту цін спостері�
гається і на ринку органічної сої (рис. 4). Вар�
тість однієї тонни даної культури при тради�
ційному типу вирощування становить 525 дол.,
а при органічному — 1125 дол./т. Тобто різни�
ця в цінах на сою становить 114% (600 дол./т).

Домінантна більшість вчених світу сходять�
ся на думці, що органічне виробництво пока�
зує високу врожайність порівняно з традицій�
ними технологіями. В Андхра�Прадеш (пн.�сх.
Індія) вченими було відмічено збільшення вро�
жайності бавовни на 13% від використання
органічних технологій вирощування. Цент�
ральний дослідницький інститут в Нагпурі (Ін�

дія) свідчить про зростання врожайності на
11—21%.

Важливо відмітити, що показники врожай�
ності органічного сільського господарства до�
сить нестабільні, адже мають масу чинників. А
головне, висока врожайність досягається лише
в довгостроковому періоді, при умові, що аг�
рохімія на даних земельних площах не викори�
стовується протягом якомога більшого про�
міжку часу [18; 19].

Виробничі витрати органічного сільського
господарства значно нижчі, ніж в традиційних
господарствах даної сфери. Більшість євро�
пейських вчених сходяться на думці, що змінні
витрати органічного виробництва нижчі на 60—
70%, але фіксовані витрати на 45% більші в по�
рівнянні з традиційним сільським господар�
ством. Але в кінцевому результаті витрати
органічного виробництва все ж таки нижчі, ніж
у господарств традиційного типу [19].

Без урахування різниці в цінах на органіч�
ну та традиційну продукцію, господарства
органічного типу отримують більші прибутки,
ніж традиційні, за рахунок нижчих змінних вит�
рат. Але вплив різниці в цінах значний. Враху�
вання високого рівня цін та державної допомо�
ги органічним сільським фермерським госпо�
дарствам призводять до зростання прибутку з
85 до 110% та у сфері кормовиробництва �з 35
до 40% [19].

Індо�швейцарська дослідницька група по�
рівнювала функціонування 60 органічних та 60
традиційних господарств протягом двох років
та дійшла висновку, що бавовна, вирощена
органічним шляхом є більш прибутковою: змін�
ні витрати менші на 13—20%, початкові витра�
ти менші на 40%, врожайність на 4—6% вища
за ці два роки, та як наслідок валовий прибу�
ток був на 30—43% вищим. Культури, що виро�
щувались у сівозміні з бавовною, були реалізо�
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Рис. 4. Динаміка рівня цін на органічну та неорганічну сою 2011—2012 рр., дол./т

Джерело: складено автором за даними [16, 17].
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вані з більшим прибутком для органіч�
них господарств в порівнянні з традиц�
ійними на 10—20%. Також в Андхра�
Прадеш (пн.�сх. Індія) було помічено,
що вирощування органічної бавовни
значно прибутковіше — традиційна ба�
вовна не приносила жодного прибутку
(прибуток був +13 доларів проти �30
доларів) [19].

Органічне сільське господарство в
значній мірі впливає на соціальну скла�
дову сільських територій завдяки ство�
ренню додаткових робочих місць.
Органічні господарства часто змушені
компенсувати неможливість викорис�
тання синтетичних добрив та хімікатів,
наймаючи більше робітників. Кількість
такої додаткової робочої сили варіює
для різних регіонів, господарств та куль�
тур, але загалом робочий штат для гос�
подарства органічного типу, як правило,
на 10—20% більший, ніж для традиційних
ферм. Також позитивним являється той
факт, що виробники органіки змінюють
зернові культури, планують їх посіви та
обробіток впродовж всього року для
збереження цілісності екосистеми та
здоров'я грунту. А це створює всі умови
для постійного працевлаштування, а не сезон�
ного, як в традиційному сільському господарс�
тві.

Органічні господарства мають значний
вплив на зміцнення та розвиток сільських те�
риторій. Для того, щоб залишатись конкурен�
тоспроможними, керівники таких компаній
змушені адаптуватись до місцевих умов шляхом
правильного управління робочою силою, зем�
лею та ресурсами з метою максимізації резуль�
татів виробництва, за умови турботливого став�
лення до навколишнього середовища. Це вима�
гає постійних експериментів з технологіями,
технікою та досвіду. Також фермери часто
співпрацюють один з одним, утворюючи коо�
перативи чи іншого роду організації, поєдную�
чи знання та вміння задля досягнення кращого
доступу на ринок [20].

Крім того, органічний тип виробництва не
залишається в стороні від вирішення проблеми
нестачі продуктів харчування. Враховуючи той
факт, що не потребується значних видатків на
агрохімію, воно вважається більш доступним
для невеликих фермерських господарств і ро�
бить їх самоокупними та незалежними.

Пріоритетом традиційного сільського гос�
подарства також є висока врожайність, але без
урахування впливу на навколишнє середовище.

Це призводить до забруднення грунтів, води,
повітря, негативного впливу на біорізноманіт�
тя місцевості. На противагу цьому, органічне
сільське господарство використовує такий
підхід до управління грунтами, що зберігає
цілісність екосистеми.

Збереження грунтів є основою ведення орган�
ічного сільського господарства. Після численних
спорів було доведено, що органічні методи вироб�
ництва покращують родючість грунтів. Оскільки
виробники органічної продукції не використову�
ють синтетичні засоби покращення родючості
грунту, вони підтримують та будують продук�
тивність своїх земель за допомогою правильної
сівозміни, органічних добрив та мінімального
обробітку грунту. При цьому синтетичні продук�
ти також не використовуються для обробітку
грунту та рослин, тому виключається можливість
забруднення внутрішніх вод [20].

Органічне сільське господарство робить свій
внесок і до продовольчої безпеки. Вироблення
органічної продукції покращує доступ до їжі
шляхом зменшення ризику різноманітних зах�
ворювань. Питання ж врожайності в довгостро�
ковому періоді вирішується на користь органіч�
ного виробника. Такий тип господарства є більш
стабільною системою, тому що забезпечує здо�
ров'я довкілля, і це не можна не враховувати при
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Таблиця 4. Порівняння органічної та ГМ продукції
відносно з традиційним виробництвом

сільськогосподарських культур

Оцінка:
+ — показник кращий, ніж у традиційному сільському господарстві;
�  — показник гірший, ніж у традиційному сільському господарстві;
= — показник тотожний традиційному сільському господарству.

Розробка автора.
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будь�яких сільськогосподарських вимірюван�
нях. Попит на органічну продукцію залишаєть�
ся нестабільним, але дана сфера ринку в майбут�
ньому матиме найбільші доходи.

Враховуючи всі наведені вище факти, мож�
на скласти порівняльну таблицю виробництва
органічної та ГМ продукції відносно традицій�
ного типу виробництва за основними крите�
ріями економічної, екологічної, соціальної та
міжнародної оцінки (табл. 4).

Як видно з приведених даних таблиці 4, в
категорії економічних факторів виробництв
незначну перевагу має органічна продукція.

У групі економічних критеріїв аналіз пока�
зав, що продукція традиційного сільського гос�
подарства значно дешевша, ніж органічна чи ген�
но�модифікована. Питання врожайності є до�
сить дискусійним. Генетично модифіковані по�
сіви дають значно кращі врожаї, ніж традиційні.
Впровадження ГМ технології вимагає великих
затрат, але відповідає на це високою рентабель�
ністю. Органічний же тип вирощування вимагає
менше затрат, ніж традиційний чи генно�моди�
фікований, але тут урожайність не така висока.
Більшість вчених підтримують думку, що при
правильній сівозміні та при тривалому утриманні
від внесення добрив родючість грунту зростає в
рази. В кінцевому результаті, екологічно чиста
органічна продукція отримує 4 плюси, а генно�
модифікована — лише 3.

У категорії соціальних ефектів основними
критеріями були аналіз забезпечення населен�
ня продовольством та вирішення проблеми го�
лоду, розвиток сільських територій, а також
вплив на пропозицію робочих місць, тобто
підіймається проблема безробіття. Оскільки
врожайність ГМ культур значно перевищує
показники як органічних посівів, так і тради�
ційних, то відповідно до першого критерію пе�
ревагу тут отримує саме вона.

За екологічним впливом генно�модифікова�
на продукція значно поступається органічній
майже за всіма вказаними параметрами, а саме:
забруднення грунту, підземних вод, вплив на
біорізноманіття, збереження середовища жит�
тєдіяльності та ступінь використання агроно�
мічних хімікатів у процесі вирощування рослин.
У наукових працях багатьох вчених всього світу
доведено, що ГМ рослини значно більше заб�
руднюють навколишнє середовище, враховую�
чи грунти, воду та повітря, ніж звичайні росли�
ни. Не варто забувати також і той факт, що самі
рослини є токсичними. Вирощуванню генетич�
но модифікованих культур притаманна моно�
культурність, котра є неприйнятною в тради�
ційному землеробстві, а тим паче в органічно�

му. Недотримання сівозміни виснажує грунт та
робить його сухим і непридатним для вирощу�
вання інших рослин. Також постає проблема
комах та птахів� запилювачів, які опиняються
під загрозою від постійно зростаючих посівних
площ генно�модифікованих культур. Всіх цих
недоліків позбавлене органічне землеробство,
котре є ідеальним для збереження екосистеми
в цілому. Саме тому в екологічній категорії пе�
ревагу отримує органічне виробництво (5+),
ГМ — 1+.

Аналіз виробництва та реалізації видів
сільськогосподарської продукції у розрізі між�
народної торгівлі проходив за такими критері�
ями: наявність стандартів, сертифікації та мар�
кування продукції, а також існування інсти�
тутів регулювання міжнародного обміну.

Проаналізувавши міжнародні аспекти регу�
лювання виробництва, обробки та реалізації
органічної та ГМ продукції, варто відмітити, що
у сфері генно�модифікованих товарів таке ре�
гулювання знаходиться на стадії розвитку, тоді
як стосовно ринку органічних товарів воно ак�
тивно розвивається та вже має явні результа�
ти. В першу чергу, на ринку органіки є міжна�
родні інститути, котрі спрямовують свою
діяльність на регулювання торгових потоків та
управління, контроль за якістю цих потоків.
Також органічна продукція проходить сувору
сертифікацію і має відповідати чітко визначе�
ним міжнароднім та національним стандартам,
що дає виробникам можливість використання
спеціального маркування своєї продукції. Мар�
кування справляє позитивний вплив на рівень
продажів органічної компанії. На ринку гене�
тично модифікованих товарів не має такого
рівня організації: тут відсутні міжнародні
інституції, стандарти, сертифікація та загаль�
ноприйняте маркування. Деякі засади регулю�
вання міжнародного обміну даним видом про�
дукції покладені в Картахенському протоколі,
котрий до сих під не ратифікований всіма дер�
жавами, котрі його підписали в 2000 році. Саме
тому даний ринок контролюється окремо в
кожні країні, відповідно до національного за�
конодавства, а в багатьох країнах взагалі від�
сутня окремо сформована політика регулюван�
ня ринку ГМ продуктів. Отже, за міжнародною
категорією порівняння органічний тип вироб�
ництва має 5 плюсів, а ГМ — жодного.

У результаті проведення порівняльного ана�
лізу генно�модифікованого та органічного
типу виробництва з традиційним за основними
критеріями економічної, екологічної, соціаль�
ної та міжнародної оцінки, екологічно чисте
виробництво має 15 плюсів, а ГМ — 4 мінуси.
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ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз світового ринку сільськогосподарсь�
кої продукції різних видів виробництва довів,
що органічний тип ведення сільськогосподарсь�
кого виробництва найбільше відповідає крите�
ріям Концепції сталого розвитку. Воно задо�
вольняє потреби сьогодення, не ставлячи під
загрозу здатність майбутніх поколінь задо�
вольняти свої потреби, а також дозволяє в пер�
спективі узгодити і гармонізувати економічні,
екологічні та соціальні цілі в цій галузі. Такий
тип господарювання найбільше відповідає по�
стулатам Концепції сталого розвитку.

Оскільки питання безпеки та якості харчо�
вих продуктів є актуальною проблемою в бага�
тьох країнах світу, вагому роль виконує саме
свiдомiсть населення щодо вiдповiдальностi за
своє здоров'я та здоров'я майбутнiх поколiнь.
У свiтi стає все бiльше екологiчно грамотних
людей, якi прагнуть дбати про довкiлля. Вони
обирають органiчну продукцiю, пiд час вироб�
ництва якої не завдається шкоди природному
середовищу, і тим самим забезпечують здоро�
ве майбутнє людства.

Перспективним напрямом подальших до�
сліджень має стати визначення впливу змін пра�
вил міжнародної торгівлі в умовах сталості на
розвиток сільського господарства.
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