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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку усіх складових

соціально�економічної системи на сьогоднішній
день є важливим для України, особливо в контексті
євроінтеграції. Споживацьке ставлення до природ�
них ресурсів, намагання досягти найвищого еко�
номічного ефекту, незважаючи на шкоду, яка зав�
дається навколишньому середовищу, відсутність
належного фінансування природоохоронних за�
ходів призвели до виснаження, деградації, пору�
шення якості природних ресурсів, погіршення ста�
ну здоров'я та умов життєдіяльності населення.

Сільське господарство є важливою стратегічною
галуззю економіки країни. Забезпечуючи населен�
ня продуктами харчування та формуючи продоволь�
чий фонд країни, воно виступає одним з найбільших
споживачів природних ресурсів та завдає значної
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шкоди природі. Тому перехід його на засади стало�
го розвитку є необхідною вимогою сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сталого розвитку присвячені
роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних вче�
них, зокрема Дорогунцова С.І., Трегобчука В.М.,
Мочерного С.В., Данилишина Б.М. Вивченням про�
блем сталого розвитку сільського господарства
займались Шубравська О.В., Мельник Л.М., Лісо�
вий А.В., Саблук П.Т., Збарський В.К. та ін. Однак
більшість робіт присвячені дослідженню окремих
аспектів сталого розвитку, немає єдиного підходу
до вивчення сталого розвитку сільського госпо�
дарства, який розглядається в контексті сталого
розвитку сільських територій.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз різних підходів до виз�

начення сутності сталого розвитку, дослідження
передумов, засад та принципів сталого розвитку
сільського господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні людство зіткнулось із значним заб�
рудненням навколишнього середовища, зменшен�
ням кількості та погіршенням якості природних
ресурсів, зростанням екологічної напруженості в
промислово розвинутих регіонах, деградацією
природного середовища, продовольчою пробле�
мою. Значне антропогенне та техногенне наванта�
ження на природу призвело до появи загрози ви�
никнення екологічної катастрофи глобального
масштабу, тому постало питання про зміну взає�
мовідносин людини із природою, обрання світо�
вою спільнотою принципово нового шляху розвит�
ку людства.

Для покращення ситуації необхідно сформу�
вати новий тип відносин у системі "людина — гос�
подарство — природа", здійснити переоцінку
цінностей та змінити споживацьке відношення до
природи на бережливе і господарське. Екологічні
пріоритети у використанні природних ресурсів
повинні стати вищими за економічну вигоду.

Україна підтримала ідею сталого розвитку і
приєдналась до рамкового документа "Порядок
денний на ХХІ століття", тим самим обравши для
себе спрямування розвитку усіх сфер господар�
ства.

Термін "сталий розвиток" з'явився у 1972 році
на Всесвітній Конференції з навколишнього сере�
довища у Стокгольмі, набув поширення після пуб�
лікації докладу Міжнародної комісії ООН з навко�
лишнього середовища та розвитку "Наше спільне
майбутнє" у 1987 році і був використаний для на�
зви концепції, прийнятої у 1992 році на конфе�
ренції ООН з навколишнього середовища і розвит�
ку в Ріо�де�Жанейро, де було затверджено Про�
граму дій "Порядок денний на ХХІ століття". Ста�
лим називався розвиток, що задовольняв потреби
сьогодення і не створював перешкод майбутнім
поколінням у задоволенні їх потреб.

На сьогоднішній день немає єдиного чітко виз�
наченого підходу до трактування поняття "стало�
го розвитку". Серед науковців точаться супереч�
ки щодо достовірності перекладу терміну
"sustainable development" на українську мову, ос�
кільки поняття сталості, постійності суперечить
поняттю розвитку. В літературі крім терміну "ста�
лий розвиток" зустрічаються терміни "збалансо�
ваний розвиток", "узгоджений розвиток", "гармо�
нійний розвиток" та інші.

Трегобчук В.М. зазначає, що сталий розвиток
— це економічне зростання, за якого ефективно
розв'язуються найважливіші проблеми життєза�
безпечення суспільства без виснаження, деградації
і забруднення довкілля [1].

Збарський В.К. вказує, що стійкий сільський
розвиток передбачає стабільний розвиток
сільської спільноти, який відповідає критеріям
економічної, соціальної та екологічної ефектив�
ності й забезпечує виконання селом його народ�
ногосподарських функцій [2].

Барановський В.А. розглядає сталий (збалан�
сований) розвиток як такий, що забезпечує певний
тип рівноваги між соціально�економічними та при�
родними його складовими [3].

Шубравська О.В. наголошує, що сталий еконо�
мічний розвиток сільського господарства визна�
чається його здатністю забезпечити власне зрос�
тання в умовах дотримання оптимальних про�
порцій свого внутрішнього розвитку і збалансова�
ності з розвитком економічної, екологічної та соц�
іальної систем [4].

Лісовий А.В. розуміє під сталим розвитком та�
кий напрям світового економічного зростання, при
якому забезпечується якість життя громадян, що
опирається, з одного боку, на сучасні досягнення
науково�технічного прогресу, що задовольняють
його поточні потреби, але по своїй дії на навко�
лишнє середовище не загрожують майбутнім по�
колінням, з другого боку, забезпечується якісне
зростання по рівнях матеріального, житлово�по�
бутового, соціального забезпечення, охорони здо�
ров'я, екологічної та особистої безпеки [5].

Сталий соціально�економічний розвиток будь�
якої країни означає таке функціонування її гос�
подарського комплексу, коли одночасно задоволь�
няються зростаючі матеріальні і духовні потреби
населення, забезпечується раціональне та еколо�
гічно безпечне господарювання і високоефектив�
не збалансоване використання природних ре�
сурсів, створюються сприятливі умови для здоро�
в'я людини, збереження і відтворення навколиш�
нього природного середовища та природно�ресур�
сного потенціалу суспільного виробництва [6].

Сталий розвиток передбачає задоволення по�
треб людини, ефективне використання природних
ресурсів, збереження і відтворення природного
середовища, збалансованість екологічної, еконо�
мічної і соціальної сфер із врахуванням інтересів
майбутніх поколінь.

Сталий розвиток сільських територій слід роз�
глядати як процес гармонійного розвитку
сільських жителів через створення відповідних
соціальних умов, забезпечення можливості еконо�
мічного зростання без шкоди для навколишнього
середовища. Такий розвиток визначає пріоритет
екології над економікою, задоволення матеріаль�
них і духовних потреб людини.

Забезпечення сталого розвитку сільського гос�
подарства передбачає узгоджене та збалансоване
співіснування екологічної, економічної та соціаль�
ної сфер.

Для України характерний значний ступінь ро�
зораності (57%), значне антропогенне наванта�
ження, забруднення токсичними сполуками, ра�
діаційне забруднення. Нераціональне використан�
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ня земель призвело до порушення стійкості еко�
систем, неможливості відновлення їх природних
властивостей.

Основними причинами погіршення екологічної
ситуації є відсутність прогресивних технологій,
недотримання науково обгрунтованих сівозмін,
перевага монокультури в деяких агропідприєм�
ствах, особливо просапних культур; низькі норми
внесення органічних добрив; порушення техно�
логії застосування мінеральних добрив і пести�
цидів; значне поширення ерозійних процесів;
збільшення площ кислих, засолених, техногенно
забруднених земель через призупинення робіт із
вапнування та гіпсування грунтів [7, с. 5].

Рівень розвитку сільського господарства є не�
достатнім для забезпечення потреб населення в
якісних продуктах харчування, виробництво бага�
тьох видів продукції є збитковим або приносить
дуже низькі прибутки, у сільгоспвиробників недо�
статньо коштів для забезпечення належного роз�
витку галузі, запровадження нововведень для по�
кращення якості продукції, підвищення ефектив�
ності виробництва, зменшення шкідливого впливу
на навколишнє середовище, часто спостерігаєть�
ся невідповідність між природно�ресурсним по�
тенціалом певних територій та розмірами його ви�
користання.

Спрямованість на ефективний розвиток так чи
інакше негативно впливатиме на екологічний стан
довкілля, екологізація ж сільськогосподарського
виробництва неминуче призведе до зниження еко�
номічної ефективності галузі, збільшення витрат,
недоотримання прибутків сільгоспвиробниками,
тобто, виникнуть протиріччя між екологічною та
економічною складовими сталого розвитку.

Запровадження органічного землеробства
може стати хорошою альтернативою. Споживан�
ня якісних, екологічно чистих продуктів харчуван�
ня матиме позитивний вплив на здоров'я населен�
ня. Ведення органічного землеробства не завдава�
тиме шкоди навколишньому середовищу. Щоб ре�
алізувати ще й економічну складову сталого роз�
витку, необхідно забезпечити дотаційну підтрим�
ку такого господарювання з боку держави.

На державному рівні повинні бути розроблені
спеціальні цільові програми для забезпечення
підтримки сільгоспвиробників та сталого розвит�
ку сільського господарства. Певні кроки в цьому
напрямку вже робляться, однак вони в основному
носять декларативний характер.

Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпо�
рядження від 3 лютого 2010 року № 121�р "Про
схвалення Концепції Державної цільової програ�
ми сталого розвитку сільських територій на період
до 2020 року", метою якої є забезпечення сталого
розвитку сільських територій, підвищення рівня
життя сільського населення, охорона навколиш�
нього природного середовища, збереження при�
родних, трудових і виробничих ресурсів, підвищен�
ня конкурентоспроможності сільськогосподарсь�
кого виробництва [8].

Однак дане розпорядження визнано таким, що
втратило чинність на підставі Розпорядження Ка�
бінету Міністрів України № 1761�р від 2 вересня
2010 року.

Нинішній напрям розвитку національного
АПК як у техніко�технологічному, так і соціально�
економічному відношенні не забезпечує раціо�
нального аграрного природокористування, еколо�
говрівноваженого, сталого розвитку екосистем, а
відтак, й ефективного та конкурентоспроможно�
го функціонування АПК [7, с. 7].

Сталий розвиток повинен реалізовуватись у
рамках належного функціонування ринкової
системи та державного регулювання економі�
ки, координації дій у всіх сферах життя су�
спільства.

Основними засадами реформування економі�
ки в аграрній сфері в контексті сталого розвитку
повинні стати:

— впровадження екологічно обгрунтованих
систем ведення сільського господарства та адап�
тованих до місцевих умов технологій;

— застосування мікробіологічних засобів за�
хисту рослин;

— розширене впровадження органічного зем�
леробства, тобто сільськогосподарської діяльності
із застосуванням біологічних методів захисту рос�
лин та оптимальним використання мінеральних
добрив;

— реалізація заходів щодо підвищення родю�
чості грунтів та продуктивності орних земель за
умови зменшення їх площі;

— збільшення обсягу виробництва високоякі�
сних продуктів харчування, обгрунтована зміна
структури харчування населення та забезпечення
контролю якості сільськогосподарської продукції;

— сприяння розвитку екологічно збалансова�
них сільських поселень;

— впровадження ефективного контролю за
використанням генетично модифікованих ор�
ганізмів [9].

З метою забезпечення високих стандартів
якості, ресурсозбереження та збільшення прибут�
ковості потрібно запроваджувати інноваційні тех�
нології у сільськогосподарське виробництво.

Інноваційна концепція розвитку агротехно�
логій полягає у зниженні енерго� та ресурсоміст�
кості технологічних операцій, біологізації земле�
робства, оптимізації термінів виконання передба�
ченого комплексу операцій, забезпеченні еколо�
гічності виробництва [10].

Для забезпечення сталого розвитку сільського
господарства та використання земельних ресурсів
необхідно здійснити ряд заходів:

— вдосконалити систему земельних відносин;
— на наукових засадах оптимізувати структу�

ру землекористування;
— забезпечити рекультивацію деградованих

земель;
— покращити правове регулювання відносин

в аграрній сфері;
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— стимулювати екологізацію сільськогоспо�
дарського виробництва та збільшення обсягів ви�
пуску якісних продуктів харчування;

— забезпечити державну підтримку малих
форм господарювання;

— запровадити належне кредитування та стра�
хування сільгоспвиробників.

ВИСНОВКИ
Потрібно усвідомити, що неможливо реа�

лізувати одну з складових сталого розвитку ізо�
льовано від інших, необхідно досягти оптимально�
го співвідношення між впливом на природні ресур�
си та отриманим економічним ефектом від їх ви�
користання і забезпечити населення високоякіс�
ними, екологічно безпечними продуктами харчу�
вання. Необхідно запровадити диференційований
земельний податок відповідно до рівня екологі�
зації ведення сільського господарства, встанови�
ти систему штрафів за порушення норм землеко�
ристування, забезпечити фінансову компенсацію
землевласникам та землекористувачам, які прово�
дять заходи з відновлення та покращення родю�
чості грунту, забезпечити підтримку органічного
землеробства, сприяти підвищенню конкурентос�
проможності продукції сільського господарства.
Щоб здійснити запропоновані заходи, необхідно
на державному півні затвердити стратегію стало�
го розвитку сільського господарства.
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