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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кілька останніх десятиліть увага світової

наукової спільноти зосереджена на проблемах
обмеженості природних ресурсів, їх виснаже�
ності, збереження й раціонального розподілу.
Під впливом світових тенденцій у галузі при�
родокористування у новому форматі постають
питання збереження національних ресурсів.

В аграрному секторі особливу небезпеку
людству несе надексплуатація відновлювальних
природних багатств (грунтів, природних угідь)
шляхом механічного, хімічного впливу. Подо�
лання або хоча б часткове зменшення негатив�
ної дії антропогенних чинників лежать в основі
теорії сталого розвитку. Наукова й прикладна
цінність й одночасно відмінність цієї теорії по�
лягають в унікальному поєднанні і тісному зв'яз�
ку інтересів суспільства й природи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика сталого розвитку на глобально�
му рівні — дуже популярна, окремі її аспекти
розглядаються на засіданнях міжнародних
організацій, у тому числі Організації об'єдна�
них націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Організації
об'єднаних націй з питань освіти, науки і куль�
тури (ЮНЕСКО), Всесвітнього фонду приро�
ди, Глобального екологічного фонду та безлічі
інших. У міжнародній економіці важливими
у цьому напрямі є напрацювання Р. Кейтса,
Ґ. Дейлі, А. Лейзеровича, Т. Перріса, Л. Хенса.
Вітчизняна наука розкриває основоположні
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ідеї теорії сталого розвитку через праці П. Саб�
лука, П. Кропивка, М. Пугачова, О. Булав�
ки, В. Трегобчука, Л. Мельника. Багатьма ук�
раїнськими вченими, зокрема З. Герасимчуком,
М. Голубцем, М. Маліком, М. Хвесиком, ста�
лий розвиток вивчається в контексті розробки
довгострокових регіональних стратегій. Про�
те кожна галузь господарства має свої особ�
ливості і критерії сталого розвитку, особливо,
що стосується екологічних і соціальних впливів
на безпеку і рівень життєдіяльності соціуму.

Деякі результати наукових досліджень ав�
тора з економіки кормовиробництва перекону�
ють у невідкладності зміни сучасних орієнтирів
розвитку галузі [1—2]. Напрям сталого розвит�
ку для кормовиробництва в Україні є найбільш
стратегічним з точки зору створення і збере�
ження внутрішніх ресурсних резервів та реалі�
зації потенційних зовнішньоторговельних
можливостей галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності теорії

сталого розвитку в цілому, передумов і особ�
ливостей використання її принципових поло�
жень у кормовиробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Посилаючись на матеріали Конференції ООН

з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.),
сталий розвиток — це такий, що задовольняє
потреби сучасності, не ставлячи під загрозу
здатність наступних поколінь задовольняти свої
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власні потреби. Публічні витоки теорії сягають
70�х років ХХ століття, коли вперше було прове�
дено конференцію ООН з навколишнього сере�
довища і визнано екологічні проблеми як гло�
бальні й такі, що вимагають нагального вирішен�
ня. В Україні проблеми сталого розвитку актуа�
лізувалися в постіндустріальний період розвит�
ку національної економіки, що частково пояснює
скупий і поверхневий характер наукового дороб�
ку та недосконалість внутрішнього інституційно�
го забезпечення у цьому напрямі.

Поглиблення соціально�економічних про�
блем в аграрному секторі України, зокрема
сільське безробіття, бідність, міграція працез�
датного населення, занепад стратегічних галу�
зей та безліч інших зумовило концентрацію
уваги на першочергових заходах з відтворення
аграрного виробництва будь�якими засобами,
насамперед шляхом інтенсифікації сільського
господарства, нераціональної структурної
трансформації тощо. Питання екологічного
характеру відійшли на другий план.

Для вітчизняного аграрного сектору, особли�
во галузі кормовиробництва, формування сталої
моделі економічного розвитку має особливе зна�
чення. На сучасному етапі домінантою розвитку
кормовиробництва в Україні виступає ресурсно�
витратний спосіб господарювання, що реалі�
зується через високозатратне виробництво про�
дукції, нераціональні способи формування й ви�
користання кормових ресурсів, низьку продук�
тивність засобів виробництва тощо. В кінцевому
підсумку вітчизняна продукція тваринництва
зникає з ринкового середовища країни взагалі,
відповідні сегменти замінюються імпортними то�
варами, підприємства банкрутують або ліквідо�
вуються. Свідченням останнього є той факт, що
чисельність сільськогосподарських підприємств,
які займалися відгодівлею ВРХ, станом на 1 січня
2014 року становила 3500 од. — це на 1152
підприємства або 25 % менше відповідного показ�
ника 2010 року.

Варто зауважити, що продукція кормо�
виробництва в Україні взагалі не виступає
об'єктом ринку, доказом чого є:

— відсутність стійкого попиту на продук�
цію кормовиробництва через постійне скоро�
чення поголів'я ВРХ, неплатоспроможність по�
купців, експортну ізоляцію виробників кормів,
неконкурентоспроможність тощо;

— відсутність внутрішньої конкуренції між
виробниками кормів, а також конкурентного
середовища в даній галузі у цілому;

— дезінтеграція в галузях тваринництва й
кормовиробництва, що породжує дисбаланс
між потребою в кормах і їх пропозицією, по�

рушення пропорцій між поголів'ям і кормови�
ми ресурсами.

Очевидні й глибинні ознаки галузевої кри�
зи, світовий досвід і помилки радянської епохи
господарювання переконують в неможливості
сьогодні досягти зростання рівня виробництва
й споживання без урахуванням екологічних
імперативів розвитку, охорони навколишнього
середовища, економії земельних та інших при�
родних ресурсів тощо. Шляхом екологізації
кормовиробництва можна перейти від примітив�
них нині заходів щодо кількісного збільшення
економічних результатів до якісних і докорін�
них змін, що призведуть до поліпшення добро�
буту населення, насамперед сільського.

Необхідність переходу кормовиробництва на
якісно новий рівень розвитку підсилюється тим
фактом, що галузь опосередковано через тварин�
ництво призначена задовольняти першочергові
нужди людини у продуктах харчування і вплива�
ти на її здоров'я й безпеку життєдіяльності. Ви�
ходячи з цього, сталим можна назвати такий роз�
виток кормовиробництва, що забезпечує стійкий
баланс між виробничим потенціалом галузі й по�
требами тваринництва, гарантує дотримання еко�
номічно обгрунтованих, соціально спрямованих
і екологічно безпечних кількісних і якісних пара�
метрів виробництва й заготівлі кормів.

Потрібно відзначити, що екологічний зміст
у контексті розвитку кормовиробництва існує
об'єктивно з огляду на біологічно цінні влас�
тивості кормових культур. Загальновідомим є
особливе значення зернобобових культур, що
використовуються в кормових цілях, і бобових
трав (однорічних й багаторічних) у біологічно�
му землеробстві. Наукові дослідження в агро�
номії засвідчують, що використання бобових
культур у якості попередників в посівах пше�
ниці, кукурудзи, ячменю сприяє збільшенню
урожайності останніх на 30—40 %.

Посіви багаторічних й однорічних кормо�
вих трав сприяють підвищенню продуктивності
природних угідь. Шляхом осушення перезво�
ложених земель і боліт, знищення чагарників,
вапнування кислих грунтів та інших технологі�
чних операцій для посіву трав поліпшується
стан занедбаних лук і пасовищ. На думку про�
фесора І. Шувара, розвиток та ефективне фун�
кціонування систем землеробства вимагає мак�
симального наближення сіяних агроценозів до
природних [3]. Сьогодні стан природних і сія�
них кормових угідь в Україні з еколого�еконо�
мічної точки зору, поправу, можна вважати
критичним. Більшість природних пасовищ
вкрита чагарниками, купинами, потопає в бо�
лотах, чим пояснюється низька їх продук�
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тивність. За період з 1990 по 2013 роки зібрані
площі сіножатей і культурних пасовищ на сіно
скоротилися в Україні відповідно на 43 і 53 %;
сіножатей і культурних пасовищ на силос, сі�
наж і зелений корм — відповідно у 49 та 9 разів.

Грунтозахисна роль кормових культур прояв�
ляється через їх довгорічний біологічний потен�
ціал, що сприяє зниженню технічного й техноло�
гічного навантаження на грунти. Бобові культури
є природними продуцентами азотних добрив, що,
крім біологічного значення, зумовлює зниження
собівартості вирощування сільськогосподарських
культур — наступників у сівозміні. Провідні вчені
Інституту кормів та сільського господарства По�
ділля НААН встановили, що після трирічного ви�
користання травостою люцерни вміст гумусу в
орному шарі збільшується на 17 %, вміст Р2О5 —
на 11 %, кислотність зменшується на 15 % [4, с. 67].
Академік НААН України А. Бабич, що вже кілька
десятиліть присвятив дослідженням в галузі кор�
мовиробництва вважає, що сівозміни із зернови�

ми бобовими культурами, зокрема з соєю, є кла�
сичними для відтворення родючості грунтів, підви�
щення їньої продуктивності, нарощування продо�
вольчих ресурсів та поліпшення екологічної без�
пеки [5, с. 35].

Попри паритетність складових сталого роз�
витку кормовиробництва (економічної, соці�
альної та екологічної), їхню інтегрованість і
тісну залежність, в основі формування сталої
моделі лежить стійка економічна система з ха�
рактерними їй властивостями й закономірнос�
тями. Без налагодженої економічної бази не�
можливими є заходи щодо реалізації будь�яких
соціальних програм, вдосконалення екологіч�
них параметрів. Саме економічна система
об'єднує суспільно�економічні відносини, в ре�
зультаті яких активується соціальна й екологі�
чна системи. Матеріальна субстанція формує
засоби досягнення соціальних благ, створює
можливості для трансформації суспільної дум�
ки в напрямах не лише матеріального добробу�

Рис. 1. Структура концепту сталого розвитку кормовиробництва в Україні
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ту, але безпечного функціонування. За роки
ринкових трансформацій в аграрному секторі
кормовиробництво втратило економічну ос�
новну свого функціонування як галузі — сис�
темність, у зв'язку з чим опинилося в стані гли�
бокої галузевої кризи. Серед основних ознак
важкого економічного стану кормовиробниц�
тва в першу чергу варто виділити такі:

— скорочення посівних площ і валового
збору кормових культур, а також зернофураж�
них і зернобобових, що використовуються в
кормових цілях;

— скорочення комбікормового виробництва,
банкрутство цілої низки комбікормових заводів;

— технологічний занепад виробництва кормо�
вих культур, що спровокував зниження їх урожай�
ності, виходу кормів з одиниці посівної площі,
вмісту протеїну, вітамінів та мікроелементів;

— моральний і фізичний знос агротехніки,
заготівельного обладнання, устаткування ком�
бікормового виробництва, купівельна неспро�
можність підприємств щодо оновлення й мо�
дернізації свого технічного стану;

— дезінтеграція кормовиробництва й тва�
ринництва, порушення виробничих пропорцій
між поголів'ям і кормовими ресурсами, що зу�
мовлює дефіцит одних кормів, або надлишок
інших, дисбаланс у раціонах годівлі сільсько�
господарських тварин, заміну необхідних висо�
копоживних кормових компонентів наявними;

— збитковість кормовиробництва й тварин�
ництва, висока собівартість кормових ресурсів і
кормомісткість тваринницької продукції, трудо�
й фондомісткість вирощування кормових культур;

— активний експорт фуражного зерна й на�
сіння зернобобових культур та імпорт готових
комбінованих кормів, зокрема соєвого шроту
й макухи, біологічно�активних домішок.

Виходячи з вищевикладеного, наведена
структура формування концепту сталого розвит�
ку кормовиробництва в Україні, визначено базові
економічні параметри, яких потрібно досягти у
першу чергу, сформовано похідні соціальні й еко�
логічні фактори досягнення комплексного со�
ціально�економічного ефекту (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Досягнення вищеперелічених параметрів

сталого розвитку кормовиробництва в кінцево�
му результаті покликане позитивно впливати на
рівень і умови життя людини. Розвиток кормо�
виробництва на сталих засадах має особливе
значення для відродження сільських територій,
відновлення їхніх екосистем, розбудови соціаль�
ної інфраструктури на селі. Для фундаменталь�
ного утвердження екологічних й ресурсозбері�

гаючих орієнтирів кормовиробництва у макро�
економічних масштабах необхідним є їх вклю�
чення до системи державної стратегії сталого
розвитку сільських територій. Найбільш склад�
ний і суперечливий характер має процес взає�
моузгодження економічних цілей і засобів їх до�
сягнення суб'єктами господарювання та соц�
іальних і екологічних інтересів сільського насе�
лення. В основі досягнення еколого�економіч�
ного балансу у розвитку галузі лежить механізм
інституційного забезпечення, що здатен забез�
печити належні економічні, правові, політичні,
соціально�культурні умови й правила побудови
сталої системи кормовиробництва в Україні.
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