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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна сільськогосподарська діяльність ха-

рактеризується значними економічними, еколо-
гічними та технологічними змінами, що призве-
ло до ряду негативних наслідків. Досягнення ста-
лого економічного розвитку є пріоритетним зав-
данням економіки України, оскільки маємо вели-
ку залежність від поставок енергоносіїв, сирови-
ни, інвестицій та інших ресурсів. Визначаємо, що
розвиток підприємницької діяльності в аграрній
сфері можливий лише за умови економічної сво-
боди, зацікавленості, відповідальності, економії
витрат, новаторства, конкуренції, досягнення
внутрішньогосподарської синергії, регулювання
та контролю. У цих умовах потрібно створити
таку структуру, яка дозволить Україні перейти
до сталого економічного розвитку аграрної
підприємницької діяльності.
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У даній роботі узагальнено наявний доробок вітчизняних авторів та досліджено проблеми ефективного розвит-
ку аграрного підприємництва на засадах сталості в Україні. Встановлено, що сучасна сільськогосподарська діяльність
характеризується значними економічними, екологічними та технологічними змінами, що призвело до ряду негатив-
них наслідків. У кризових умовах, що склалися в усьому світі та в Україні зокрема, дуже важливим є визначення
сталості вітчизняної економіки та її впливу на сталий розвиток нашої країни. Саме завдяки переходу до концепції
сталого розвитку починають реформуватися всі сектори економіки, але найбільшого реформування потребує
сільськогосподарський сектор, який на цьому етапі ще в занепаді. Подальші наукові дослідження доцільно спрямо-
вувати на пошуки нових моделей сталого економічного розвитку аграрного підприємництва із використанням еко-
номіко-математичного моделювання.

In this paper summarized the existing heritage and local authors studied the problem of efficient agricultural enterprise
on the basis of sustainability in Ukraine. Established that current agricultural activity is characterized by significant
economic, environmental and technological change , which led to a number of negative consequences. In crisis conditions
prevailing in the world and in Ukraine in particular, is very important to determine the sustainability of the national
economy and its impact on sustainable development of our country. This is due to the transition to the concept of
sustainable development are beginning to reform all sectors of the economy, but most require reforming the agricultural
sector, which at this stage still in the doldrums. Further research is expedient to direct the search for new models of
sustainable economic development of the agricultural business , using economic and mathematical modeling.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Оскільки концепція сталого розвитку
відносно молода, то вона не встигла зайняти
належного місця серед проведених дослід-
ницьких робіт економічної науки. Різним пи-
танням щодо сталого економічного розвитку
підприємницької діяльності присвячені нау-
кові праці таких вчених, як О.Ф. Балацького,
Б.В. Буркінського, М.І. Долішнього, О.Ю.
Єрмакова, І.М. Сотника. Але економічна си-
туація, що склалася нині не лише в Україні, а
й у цілому світі, вимагає невідкладних дій щодо
здійснення реформуванням економіки, фор-
мування нових господарських структур, що в
свою чергу дасть змогу відкрити широкі мож-
ливості підприємницької діяльності [1, с. 12—
19; 2, с. 120].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення про-

блем ефективного розвитку аграрного підприє-
мництва на засадах сталості шляхом комплек-
сного аналізу економічного механізму його
ставлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Антропогенний вплив на навколишнє природ-

не середовище в аграрному секторі позначився,
перш за все, на нераціональному використанні
водних, земельних, енергетичних, трудових, ма-
теріально-технічних ресурсів. Існування приро-
домістких галузей, недоліки в соціальній сфері,
ігнорування ряду економічних та екологічних
законів призвели до занепаду аграрної галузі.
Лише еколого-економічна реструктуризація
сільського господарства, його трансформація на
засади сталого розвитку, вирішення пріоритет-
них завдань допоможе підвищити рівень продо-
вольчої та екологічної безпеки держави.

Сталий розвиток — загальна концепція сто-
совно необхідності встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб і захистом інте-
ресів майбутніх поколінь, включаючи потреби
в безпечному довкіллі. На конференції органі-
зації ООН щодо питань навколишнього сере-
довища та розвитку, яка відбулася в 1992 році,
було одностайно ухвалено "Декларацію Ріо",
яка визнала концепцію сталого розвитку домі-
нантною ідеологією функціонування земної
цивілізації у ХХІ ст. [5; 6].

Проголошення концепції сталого розвитку
у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро стало першочерго-
вим завданням, яке вимагає негайного вирішен-
ня. Насамперед, це стосується трансформації
економічного зростання в економічний розви-
ток, тобто сталість у економічній, соціальній та
екологічній сферах. Науковці визначають
сталість суспільного розвитку як "…стан еко-
логічної, економічної і соціальної систем, при
якому їх цілі співпадають". Економічна скла-
дова сталого розвитку означає структурну пе-
ребудову всієї економіки, спрямовану на при-
пинення виснаження природних ресурсів та
зменшення забруднення довкілля. Соціальний
фактор передбачає подолання голоду і злиднів,
боротьбу з бідністю, турботу про пенсіонерів,
створення належних умов для підростаючого
покоління. Економічні та соціальні чинники
мають зумовлювати такий стан суспільства і
природи, при якому відбувається гармонійний
розвиток в усіх сферах життя при збереженні
цілісності навколишнього середовища [8, с. 37].

Метою політики сталого розвитку в аграр-
ному секторі є досягнення балансу між затра-

тами соціальними, тобто необхідними для до-
сягнення певних матеріальних благ, і затрата-
ми екологічними, які б сприяли недопущенню
забруднення довкілля, що вимагає поступово-
го переходу від невідновлювальних до віднов-
лювальних ресурсів, запровадження таких тех-
нологічних процесів, які б чинили мінімальний
вплив на навколишнє природне середовище.

Головним важелем сталого розвитку аграр-
ного сектору є його конкурентоспроможність,
а це передбачає створення системи стандартів
якості продуктів харчування. Відсутність рин-
ку сільськогосподарської продукції веде до
дисбалансу між попитом та пропозицією, а та-
кож нестійкості цін. Підприємства, що випус-
кають неконкурентоспроможну продукцію, ви-
користовують застарілі (енергомісткі) техно-
логічні процеси, тому їх слід перепрофільову-
вати у підприємства з використанням новітніх
технологій, надавати інвестиційну підтримку,
а також розвивати систему страхування та за-
проваджувати стимулювання випуску еколо-
гічно безпечної сертифікованої продукції, яка
б відповідала світовим стандартам. Адже го-
ловним ресурсо-екологічним пріоритетом в аг-
рарній галузі є раціональне та екологічно без-
печне землекористування, що охоплює охоро-
ну та відтворення родючості, збільшення гуму-
су, дотримання технологічних особливостей
обробітку землі, зниження забруднення нітра-
тами, пестицидами, важкими металами та інши-
ми шкідливими речовинами, які потрапляють у
грунт через біологічні ланцюги.

Світова економічна криза призвела до зни-
ження темпів зростання ринку органічної про-
дукції у світі. В Україні органічний ринок силь-
но відстає від світового, але в останні роки спо-
стерігається тенденція зростання попиту на
органічну продукцію, що перш за все залежить
від рівня життя суспільства. Державна фінан-
сова підтримка, інвестування в органічне ви-
робництво, розширення асортименту органіч-
ної продукції, сертифікація продуктів харчу-
вання, а також підвищення фінансової спро-
можності споживача — це заходи, необхідні
для підвищення конкурентоспроможності Ук-
раїни в умовах сталого розвитку.

Чи не найголовнішою проблемою є форму-
вання у населення високого духовного потен-
ціалу, сприяння розвитку особистості, розвит-
ку пізнавального інтересу, екологічної свідо-
мості у кожного члена суспільства. Лише ви-
ховання екологічно свідомої, освіченої, куль-
турної, високоморальної людини, яка в процесі
своєї життєдіяльності керується лише високи-
ми цілями, пріоритетами та цінностями — це
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фундамент сталого розвитку суспільства і пла-
нети в цілому.

Фінансування екологічно спрямованої гос-
подарської діяльності в умовах переходу до
ринкової економіки має бути більш гнучким і
пропонувати суб'єктам господарювання свобо-
ду вибору найбільш ефективної для них схеми
фінансування. Це можливо здійснити, спира-
ючись на зарубіжний досвід, наприклад, у га-
лузі застосування податкових методів фінан-
сового регулювання природокористування та
діяльності екофондів.

Перехід до сталого розвитку розглядають як
досить складний та різносторонній процес сусп-
ільного розвитку, що сприяє економічному зро-
станню, справедливо розподіляє його результа-
ти, обгрунтовує раціоналізацію природокористу-
вання, що забезпечить сучасне та майбутнє по-
коління здоровим навколишнім середовищем та
достатньою кількістю природних ресурсів.

У своїх працях О.В. Шубравська (2005) ствер-
джує, що всі чинники: суспільство, економіка та
природа є надзвичайно важливими, проте еко-
номіка є найважливішою, оскільки саме вона
створює умови для того, що решта елементів
системи могли нормально функціонувати. З роз-
витком економіки і переходом її на вищі рівні
зростає техногенний вплив на навколишнє сере-
довище, що є з одного боку негативним, але з
іншого можна помітити такі позитивні сторони:
завдяки науково-технічному прогресу людства
має можливість попереджати екологічні катас-
трофи, удосконалюється система контролю,
населення стає більш екологічно обізнаним. У
свою чергу необхідні також своєчасні соціальні
перетворення, що дасть змогу швидше і краще
підвищити якість навколишнього природного
середовища [8, с. 40].

За даними У. Джексона, існує дві концепції
сучасної сільськогосподарської діяльності —
виробнича і продуктивна. Перша досягається
високими показниками сільськогосподарсько-
го виробництва без урахування майбутніх по-
треб. Сталий розвиток сільського господарства
досягається шляхом взаємодії між ресурсами,
технологіями і менеджментом, де ресурс вико-
ристовується в певному соціально-економічно-
му контексті.

Зазначимо, що Концепція сталого розвит-
ку була прийнята Україною ще в 2001 році. Її
основною метою стала реалізація права люди-
ни на сприятливе для її здоров'я та добробуту
довкілля через формування відкритого грома-
дянського суспільства, створення правової дер-
жави забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку, збереження якості

довкілля і невиснажливе використання природ-
но-ресурсного потенціалу.

Ринкові умови господарювання гостро по-
ставили перед регіонами України проблему ви-
бору необхідних напрямів та інструментів за-
безпечення сталого розвитку. У багатьох краї-
нах світу виробляють довгострокові програми
сталого розвитку. Україна тільки починає цей
процес. В Україні існує своя концепція сталого
розвитку, однак у ній відсутні, особливо для
сільських територій, чіткі принципи і методи
регулювання і організації цих процесів, зокре-
ма на рівні сільських територій. Заходи щодо
сталого розвитку

Сільські території у даний час формуються
як самостійний напрям української економіч-
ної політики. Функції щодо її здійснення по-
кладені на Міністерство аграрної політики та
продовольства України, яке має в цьому на-
прямі працювати в тісній взаємодії з іншими
державними відомствами і органами управлін-
ня суб'єктів України. Фахівці називають низку
причин, які впливають на проблеми сталого
розвитку сільських територій. Це історично
сформовані проблеми: неефективність аграр-
ної політики, недостатність в бюджеті країни
соціальних видатків аграрного сектора, відом-
ча роз'єднаність управління в сільській місце-
вості, вузькогалузевий підхід функціонування
села, обмеженість доступу сільського населен-
ня до ринків продукції, матеріально-технічних,
фінансових та інформаційних ресурсів. У су-
часний період одним з напрямів регулювання
сільської економіки з метою забезпечення ста-
лого розвитку є стратегічне планування. З його
допомогою на основі програмно-цільового
підходу йде пошук механізмів забезпечення
сталого розвитку сільських територій.

Надзвичайно важливим заходом щодо вирі-
шення проблеми розвитку сіл в Україні стало
також схвалення Концепції "Державної цільо-
вої програми розвитку сільських територій на
період до 2020 року". У даній концепції було виз-
нано, що в сільських територіях все ще немає
змоги вирішити в повній мірі проблеми соціаль-
но-економічного розвитку. Такими проблемами
є: безробіття, трудова міграція селян, руйнуван-
ня соціальної інфраструктури в сільській місце-
вості [3, с. 16]. Системні кризові явища та зане-
пад сільських територій призводять до поступо-
вого зниження рівня життя сільського населен-
ня та зменшення обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції, що в свою чергу заг-
рожує продовольчій безпеці держави.

Сталий розвиток аграрного підприємництва
повною мірою залежить від кількісного та якіс-
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ного збільшення позитивного економічного,
екологічного та соціального ефекту з розрахун-
ку на кожну витрачену в процесі виробництва
одиницю ресурсів. Сталість розвитку має забез-
печувати поліпшення умов праці та добробуту
працівників підприємства та вплив його діяль-
ності на навколишнє середовище [7, с. 350].

До основних проблем забезпечення стало-
го розвитку аграрного підприємництва можна
віднести дефіцит коштів на соціальні витрати,
низька ефективність аграрної політики, відда-
леність селян від ринків збуту сільськогоспо-
дарської продукції, обмеженість доступу до
матеріально-технічних, фінансових та інфор-
маційних ресурсів.

На нашу думку, для подолання негативних
процесів необхідно визначити стратегію стало-
го розвитку аграрного підприємництва на ос-
нові оптимізації їх соціальної та виробничої
інфраструктур. Важливою умовою є підвищен-
ня рівня зайнятості сільського населення,
здійснення оновлення матеріально-технічної
бази, також необхідно підвищувати родючість
грунтів та конкурентоспроможність сільсько-
го виробництва. Отже, нарощування обсягів
сількосподарської продукції, покращення її
якості і безпеки, охорон довкілля та відтворен-
ня природних ресурсів є запорукою розвитку
аграрного підприємництва.

ВИСНОВКИ
У кризових умовах, що склалися в усьому

світі та в Україні зокрема, дуже важливим є
визначення того, на скільки сталою є наша еко-
номіка, і як вона впливає на сталий розвиток
нашої країни. Саме завдяки переходу до кон-
цепції сталого розвитку починають реформу-
тися всі сектори економіки, але найбільшого
реформування потребує сільськогосподарсь-
кий сектор, який на цьому етапі ще в занепаді.
Подальші наукові дослідження доцільно спря-
мовувати на пошуки нових моделей сталого
економічного розвитку аграрного підприєм-
ництва із використанням економіко-матема-
тичного моделювання.
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