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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство має особливе зна�

чення для соціально�економічного розвитку
України. Воно зводиться до:

1) забезпечення населення України продук�
тами харчування;

2) стимулювання і забезпечення розвитку
інших секторів економіки, особливо перероб�
ної та харчової промисловості. За оцінками
науковців, діяльність одного сільськогосподар�
ського працівника в Україні дає роботу 7—8
працівникам інших галузей національної еко�
номіки [2, с. 225];

3) сільське господарство і надалі розгля�
дається як єдина галузь господарської діяль�
ності на селі, а відповідно і основне джерело
доходів та рівня життя сільського населення.

З іншої сторони, сучасне сільське господар�
ство все більшою мірою є джерелом негатив�
них змін у сільському середовищі. Найбільш ви�
разно вони проявляються в:

— прогресуючій деградації природного се�
редовища;

— наростаючому диспаритеті доходів, зай�
нятих у сільському господарстві та інших сфе�
рах зайнятості;

— втраті традиційного способу життя
сільського населення.

У такій ситуації цілком логічним є пошук
можливих напрямів розширення зайнятості та
джерел доходів сільського населення при од�
ночасному задоволенні зростаючих потреб
споживачів і зменшення негативного впливу
сільського господарства на природне і суспіль�
не середовище. Вищенаведене, разом зі струк�
турними змінами, що відбуваються в економіці,
формують потребу зміни поглядів щодо сусп�
ільного значення та подальшого розвитку
сільського господарства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

 Проблема багатофункціонального розвит�
ку у вітчизняній літературі достатньо жваво
дискутувалася у вітчизняній літературі в 80—
90 роках минулого століття. Особливо значи�
мими були розробки О.Бугуцького, Л.Шепоть�
ко, І.Микитенка, І.Прокопи, О. Юрчишина [4].
Однак ця тематика розглядалася в контексті
соціально�економічного розвитку села та фор�
мування його соціальної інфраструктури. На�
томість практично не висвітлювалися пробле�
ми багатофункціонального розвитку сільсько�
го господарства, що значною мірою визначало�
ся тодішнім суспільно�політичним устроєм.

В останні роки розглядувана проблема все
частіше згадується у вітчизняних публікаціях,
головним чином у контексті зрівноваженого,
стійкого, збалансованого розвитку[1; 3].

Метою публікації є з'ясування сутності кон�
цепції багатофункціонального розвитку
сільського господарства в контексті світової
економічної теорії та практики господарюван�
ня.

Інформаційною основою даного дослі�
дження послужили праці зарубіжних і вітчизня�
них вчених у сфері розвитку сільського госпо�
дарства і села. Методика дослідження включає
якісні та описові методи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах, коли обсяги виробництва сіль�

ськогосподарської продукції були незначними,
не вистачало її як продовольства, так і сирови�
ни для переробки, постановка питання про ба�
гатофункціональний розвиток села була неак�
туальною.

Проблеми багатофункціонального розвит�
ку села пов'язані передусім із сутністю й ста�
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тусом сільської громади. В "Юридичній енцик�
лопедії" зазначається, що селянство — це "соці�
альна верства суспільства, економічним
змістом трудової діяльності якої є виробницт�
во сільськогосподарської продукції, а спосіб
життя і побуту пов'язані з селом, сільськогос�
подарською працею" [19, c.457]. Тобто вже в
самому понятті "селянство" закладено основи
його моногосподарювання, а відмінність між
сільськими жителями й селянами полягає саме
у сфері прикладання праці.

Багатофункціональність села і сільського
господарства, на думку М.Гурного, утворюють:

— виробничі завдання, тобто виробництво
високоякісного продовольства в достатній
кількості, що є одним зі складових елементів
продовольчої безпеки, при одночасному збере�
женні родючості землі, участі в економічному
розвитку і вкладі у національний доxід;

— завдання охорони середовища, пов'яза�
ного зі здоров'ям, — створення і підтримка
сільських краєвидів, регенерація і зберігання
води, створення привабливих місць проживан�
ня, відпочинку і лікування;

— соціальне завдання — створення добрих
умов життя і праці на селі, налагодження й
зміцнення соціальних зв'язків місцевої грома�
ди, а також між виробниками і споживачами
сільськогосподарської продукції;

— культурне завдання — збереження давніх
та створення нових культурних цінностей, пов'я�
заних із життям на селі і в регіоні, охорона істо�
ричних, культурних, архітектурних і природних
пам'яток, регіональний розвиток [6, c. 24].

Поява концепції багатофункціонального
розвитку села виникла на відході від сільсько�
го господарства як домінуючої функції в
сільській місцевості й стала реакцією на труд�
нощі дотеперішньої моделі розвитку села. Ба�
гатофункціональний розвиток села означає
розумне поєднання функцій сільського госпо�
дарства з функціями несільськогосподарськи�
ми, метою чого виступає покращення економі�
чного стану сільських родин. Вважається, що в
західних країнах 40—60% працівників на селі
отримує більшу частку доходів саме від не�
сільськогосподарської діяльності. Таким чи�
ном, виникає потреба в розвитку на селі нових
галузей та підприємств. Очевидно, що існують
значні можливості й особливості багатофунк�
ціонального розвитку в різних регіонах, обла�
стях, районах, навіть окремих селах.

Впровадження концепції багатофункціо�
нального сільського господарства повинно
сприяти зменшення негативного впливу сіль�
ського господарства на оточуюче середовище,

а відповідно сільське господарствр повинно
стати сектором економіки, який все повніше
реалізує нові функції.

Багатофункціональність, на думку А. Чуд�
єца, можна розглядати щонайменше з двох то�
чок зору [5, c. 17]:

1) як ознаку, що характеризує один з напрямів
сучасного розвитку сільського господарства, яка
має свої причини в прагненні пошуку нових дже�
рел доходів для тих селян, які не в стані зміцнити
свої позиції в структурі агробізнесу, оскільки
вичерпали можливості конкуренції;

2) як одна з цілей розвитку аграрного сек�
тора, реалізація якої повинна обмежити появу
негативних наслідків розвитку сільського гос�
подарства, що проявляються в прогресуючій
деградації природного середовища, погіршенні
якості сільськогосподарської продукції чи
відмиранню культурної спадщини села.

У першому розумінні багатофункціональність
відома давно. Але особливо значимою стала в
умовах трансформованого сільського господар�
ства, з появою нових і багатьох землевласників
та землекористувачів. Проявляється вона у більш
повному використанні наявних ресурсів, зокре�
ма праці й матеріальних засобів. Прикладом ви�
користання праці є зайнятість поза гсподарством,
прикладом застосування матеріальних ресурсів
є надання послуг, наприклад, механізованих.

Зацікавленість багатофункціональністю
сільського госпдарств в другому розумінні з'яви�
лася відносно недавно і була спричинена розпов�
сюдженими в щораз ширшому масштабі від'ємни�
ми зовнішніми ефектами, пов'язаними з сільсько�
господарською діяльністю. Це потребувало пошу�
ку нових альтернативних напрямів, які дозволили
б краще реалізувати функції аграрного сектору
економіки. Однією з таких концепцій є концепція
багатофункціонального сільського господарства.

Сутність багатофункціонального розвитку
сільського господарства трактується по�різно�
му, але найчастіше вони зводиться до наступ�
ного [8, c. 1—18]:

— виготовлення продовольчих продуктів ме�
тодами, які не деградують природне середовище;

— скорочення віддалі від селянина до спо�
живача шляхом елімінування окремих ланок аг�
робізнесу (переробка, торгівля) і прийняття цих
функцій сільськогосподарськими виробниками;

— раціональне просторове господарювання
на селі й попередження таким чином міграції із
сільського господарства і сільських просторів;

— підвищення ролі сільського господарства в
розвитку сільських територій шляхом створення
місць праці на селі, збереження культурної спад�
щини села й інтегрованості локальних громад;
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— покращення стану природного середовища
шляхом обмеження загроз, викликаних надмірним
рівнем затрат промислового походження чи труд�
нощами з утилізацією виробничих відходів;

— збільшення туристичних достоїнств села
через збагачення привабливості краєвиду і роз�
виток агротуризму;

— обмеження ерозії грунтів, ризиків пове�
ней шляхом раціонального використання землі
регулювання водних ресурсів.

Одне з перших сучасних визначень багато�
функціонального сільського господарства було
сформульовано в 1998 р. Сільськогосподарсь�
ким комітетом ОЕСР. Прийнято, що сільське
господарство є багатофункціональним тоді,
коли виконує принаймні одну з таких додатко�
вих функцій: бере активну участь у формуванні
краєвиду, охороні природного середовища,
збереженні біорізномаїття, а також в еко�
номічній і соціальній активності сільських те�
риторій [9, с. 15—35].

 Таким чином, багатофункціональність сіль�
ського господарства зводиться до:

1) розширення діяльності сільськогоспо�
дарських виробників на нові функції, крім ви�
робництва сільськогосподарської продукції;

2) покращення якості продукції шляхом об�
меження втручання виробників у біологічні
процеси виробництва;

3) збільшення економічної і суспільної при�
вабливості сільських просторів шляхом ство�
рення нових місць праці, підвищення доходів
сільських жителів, поліпшення природних і
культурних достоїнств місцевості, формуван�
ня властивої поведінки місцевих жителів. Ба�
гатофункціональне сільське господарство є
компонентом європейської моделі землероб�
ства та, очевидно, має шанси на реалізацію у
вітчизняних умовах. Вона повинна забезпечи�
ти рівновагу між цілями аграрного сектора
щодо забезпечення продовольчої безпеки і
щораз більш актуальною потребою споживачів
в постачанні сільським господарством про�
дуктів високої якості в поєднанні з дбайливі�
стю про навколишній світ, розвиток сільської
економіки і побудову оптимальної суспільної
структури на селі [7, с. 295—301].

ВИСНОВОК
Багатофункціональне сільське господар�

ство в Україні знаходиться практично на
вступному етапі розвитку, однак є життєво�
необхідне з огляду на вирішення багатьох
соціально�економічних проблем на селі. За�
стосування цієх концепції є передумовою оп�
рацювання оптимальних напрямів розвитку

сільського господарства, що дозволить йому
набувати нових функцій, постачаючи блага
відповідно до суспільних потреб та зберіга�
ючи при цьому природне середовище для на�
ступних поколінь.

Специфіка українського сільського господар�
ства, зокрема його внутрішня різнорідність, вка�
зує на потребу поглиблених, багатоаспектних
досліджень над можливостями і бар'єрами бага�
тофункціонального розвитку, що може бути шан�
сом для багатьох господарств. Проведення по�
дальших досліджень над проблемою багатофун�
кціональності сільського господарства потребує
з'ясування: основних напрямів і перспектив ба�
гатофункціонального сільського господарства в
контексті забезпечення конкурентоспромож�
ності господарюючих суб'єктів, інституційного і
правового забезпечення такого розвитку.
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