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Розглянуто особливості базових детермінант сталого розвитку та окреслено переваги від впровадження вітчиз*
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The article analyses the features of the basic determinants of sustainable development and outlines the benefits of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Екологічна ситуація у нашій державі з по
зицій національної концепції сталого розвит
ку нагально потребує переходу від дискретно
го до безперервного процесу урахування еко
логічних факторів у процесі життєдіяльності
суспільства щодо збереження якості навко
лишнього природного середовища [22, с. 53].
При цьому найбільших трансформаційних змін
зазнає аграрний сектор економіки, для якого
одним зі шляхів реалізації екологічно збалан
сованого розвитку є застосування альтернатив
них методів сільського господарства, у першо
му ряду з яких — органічне.

Проблематиці сталого розвитку, розгляду
його детермінант присвячені праці іноземних та
вітчизняних науковців, зокрема Н. Грабак [5],
Ж. Гурвича [6], Ю. Лопатинського [15], І. Шу
вара [26] та ін. Водночас існує потреба у поглиб
ленні наукових системних досліджень щодо
окреслення детермінант сталого розвитку в
органічному сільському господарстві України.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розгляд детермінант стало
го розвитку через призму органічного сільсько
го господарства та окреслення переваг від
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впровадження альтернативних методів госпо
дарювання для аграрних підприємств в Україні.
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Сталий розвиток формується та забезпе
чується його детермінантами. У суспільстві, за
трактуванням Ж. Гурвича [6], детермінант — це
універсальний чинник, який стимулює інтегру
вання окремих реалій суспільної дійсності в
соціальні рамки або середовище, позиціоную
чи зазначені реалії у визначеному місці соціаль
ного простору, детермінант їх наповнює
змістом, зумовленим функціональною спрямо
ваністю зазначеного середовища.
Серед багатьох трактувань економічної де
термінанти сталого розвитку розглянемо таке,
що засноване на теорії максимального потоку
сукупного доходу ХіксаЛіндаля, який може
бути забезпечений за умови, принаймні, збере
ження сукупного капіталу, за допомогою яко
го й одержується цей дохід [11, с. 4]. Зазначена
концепція передбачає оптимальне використан
ня обмежених ресурсів і використання еколо
гічних, природо, енерго і матеріалозберігаю
чих технологій, включаючи продукування та
переробку сировини, створення екологічно
прийнятної продукції, мінімізацію, переробку
і знищення відходів. Однак при вирішенні пи
тань про те, який капітал повинен зберігатися
(наприклад, фізичний або природний, чи людсь
кий капітал) і якою мірою різні види капіталу є
взаємозамінними, а також при вартісній оцінці
цих активів, особливо екологічних ресурсів,
виникають проблеми правильної інтерпретації
та розрахунку. Є два види стійкості — слабка,
коли мова йде про не зменшуваний у часі при
родний та виробничий капітал, і сильна — коли
повинен не зменшуватися природний капітал
(причому частина прибутку від продажу не
відновних ресурсів повинна спрямовуватися на
збільшення цінності відновлюваного природно
го капіталу) [11, с. 4]. Отже, узагальнено еко
номічна детермінанта означає максимізацію
кінцевого результату при ефективному та зба
лансованому використанні ресурсів, зокрема в
аграрному виробництві — природних.
Соціальна детермінанта тісно пов'язана з
економічною та узагальнено охоплює підтри
мання належного рівня життя населення, за
безпечення умов для збереження здоров'я,
створення місць прикладання праці, забезпе
чення певного рівня доходів громадян, можли
вості задоволення культурних і естетичних по
треб, протидія дискримінації. Вагома роль на
лежить добробуту суспільства як такого. Не
випадково у Цілях розвитку тисячоліття [24]
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перша — зниження рівня бідності. Запорукою
цього є формування середнього класу, що
особливо актуально для сільської місцевості. У
рамках концепції людського розвитку людина
є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Спираю
чись на розширення можливостей вибору лю
дини як головної цінності, концепція сталого
розвитку передбачає, що людина повинна бра
ти участь у процесах, які формують сферу її
життєдіяльності, сприяти прийняттю та реалі
зації рішень, контролювати їх виконання [11,
с. 5]. Соціальна детермінанта стосується соці
альної справедливості, запорукою реалізації
чого є формування громадянського суспіль
ства. У сукупності це має призвести до зрос
тання соціального капіталу. Водночас, у дещо
звуженому трактуванні не варто відкидати такі
складові, як рівень та умови життя населення
сільської місцевості. У соціальноекологічно
му плані важливим є посилення соціальної еко
логічної відповідальності, підвищення рівня
аграрної культури тощо.
Екологічна детермінанта стосується збере
ження фізичної і біологічної ресурсної бази й
екосистеми [2]. Людина та сфера виробництва
згубно впливають на екологічний стан навко
лишнього середовища, порушується природна
рівновага та здатність природи до самовіднов
лення чи пристосування до змін. Безконтроль
но використовуються ресурси, нищиться біо
сфера, забруднюється атмосфера, скорочуєть
ся біологічне різноманіття, відбувається дегра
дація грунтів, забруднюються річки та водой
ми, знищуються водні ресурси, руйнується озо
новий шар, не нормується внесення добрив,
нітратів і пестицидів, вирубаються ліси тощо.
Усе це призводить до погіршення екологічної
ситуації у світі, зокрема — у аграрному секторі
національної економіки.
При цьому зазначені детермінанти повинні
розглядатись у цілісності, насамперед — за
принципом системного підходу, згідно з яким
усі елементи системи виконують свої окремі
функції, але при цьому є взаємодоповнюючи
ми та взаємозалежними, а тому повинні роз
глядатися у сукупності. Як зазначає О. Кулініч,
економічні та соціальні елементи, взаємодію
чи один з одним, породжують такі нові завдан
ня, як досягнення справедливості всередині
одного покоління (наприклад, щодо розподілу
доходів) та надання цілеспрямованої допомо
ги бідним верствам населення. Механізм взає
модії економічного й екологічного елементів —
збалансування сфери виробництва та її впливу
на навколишнє середовище з відновленням при
роди та її ресурсів. Нарешті, зв'язок соціаль
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Таблиця 1. Порівняння якості продуктів органічного та
ного та екологічного елементів
конвенційного (традиційного) сільського господарства
викликав інтерес до таких пи
тань, як внутрішньопоколінна
Ⱥɫɩɟɤɬɢ
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ*
ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ
і міжпоколінна рівність, вклю
ɹɤɨɫɬɿ
чаючи дотримання прав май
ɋɩɨɥɭɤɢ ɡ ɛɚɠɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ȼɦɿɫɬ ɜɿɬɚɦɿɧɭ ɋ ɭ ɮɪɭɤɬɚɯ, ɨɜɨɱɚɯ, ɦɨɥɨɰɿ:
бутніх поколінь та участі насе ȼɿɬɚɦɿɧɢ
ɜɢɳɢɣ ɧɚ 5-90%
лення у процесі прийняття
ȼɬɨɪɢɧɧɿ
ȼɦɿɫɬ ɩɨɥɿɮɟɧɨɥɭ ɭ ɮɪɭɤɬɚɯ, ɨɜɨɱɚɯ, ɜɢɧɿ:
рішень [12, с. 28—29].
ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɢ
ɜɢɳɢɣ ɧɚ 10-50%
Практичною реалізацією ɋɟɧɫɨɪɧɚ
Ɇɟɧɲɢɣ ɜɦɿɫɬ ɜɨɞɢ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
концепції сталого розвитку в ɹɤɿɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɮɪɭɤɬɿɜ ɚɛɨ ɨɜɨɱɿɜ
аграрному секторі економіки є
ɋɩɨɥɭɤɢ ɡ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
органічне сільське господар ɇɿɬɪɚɬɢ
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɨɜɨɱɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɚ 10-40% ɦɟɧɲɟ
ство, яке створює передумови
ɧɿɬɪɚɬɿɜ
для відносно рівномірного Ɂɚɥɢɲɤɢ
ȼ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ ɭ 200 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ; ɜ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɨɜɨɱɚɯ ɭ 250 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ
розвитку всіх трьох взаємопо ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ
ɜɢɪɨɳɟɧɢɯ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
в'язаних систем, а саме: еконо ɉɚɬɨɝɟɧɧɿ
ɇɚ ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɨɬɨɤɫɢɧɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ
мічної, екологічної і соціаль ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ
ɡɚɯɨɞɢ
ної.
Пояснення до таблиці:
Вітчизняні вчені переко
* — Висновки обгрунтовані результатами семи досліджень зі спеціальної літератури.
нані, що розвиток виробницт
— Органічні продукти мають кращі показники, ніж конвенційні.
— Органічні продукти мають невелику перевагу над конвенційними.
ва органічної продукції нада
ватиме певні соціальні перева
Джерело: [1].
ги [9, с. 116; 10, с. 7; 16, с. 200].
Серед основних аргументів, які висловлюють дукції надасть можливість створити додаткові
вчені щодо важливості органічної продукції робочі місця у сільській місцевості [7, с. 204],
для людства та основних мотивів її споживан оскільки використовується на 20—30% більше
ня, є висока якість такої продукції, яка підтвер ручної праці та часу, що значною мірою може
джується різними науковими дослідженнями вирішити проблему зайнятості сільського на
(табл. 1).
селення [5, с. 23], з чим погоджуємось.
Зазначимо, що одним із важливих доказів на
Отже, відповідно до орієнтирів соціальної
користь споживання органічної продукції є складової сталого розвитку органічне вироб
менший вміст нітратів та пестицидів, адже вони ництво має дві основні цілі: поперше, забезпе
пагубно впливають на організм людини. Так, за чення ринку продовольством, яке корисне для
оцінкою Інституту екогігієни і токсикології споживачів, подруге, покращення умов вироб
імені Л.І. Медведя, приблизно 67% пестицидів, ництва та проживання у сільських місцевостях
які використовуються в Україні, здатні здійс [3, с. 59—61], адже процес вирощування орга
нювати негативний вплив на репродуктивну нічної продукції більш трудомісткий, тож може
функцію людей [18, с. 6].
забезпечувати додаткову зайнятість для від
Звичайно, що споживання органічної їжі не носно надлишкового сільського населення
гарантує відсутність проблем зі здоров'ям для країни [14, с. 124].
населення, а є лише важливим компонентом ра
Вчені переконують, що перехід на засади
ціонального та здорового способу харчування органічного сільськогосподарського вироб
[1]. На думку Ю. Степанова та Д. Птушкіної, ництва дасть можливість вирішити ряд еколо
вживання органічної продовольчої продукції гічних проблем в Україні [7; 8].
повинно принести користь у довгостроковій
Наприклад, за результатами дослідження
перспективі зниженням кількості генетичних впровадження альтернативних методів земле
мутацій у нащадків [20, с. 99].
робства на грунтах Лісостепу України, про
Варто зауважити, що в умовах, коли на селі слідковується поліпшення агрохімічних показ
ще й досі не сформовано повноцінного ринку ників родючості грунту, зменшення забур'яне
праці, що є наслідком непродуманої руйнації ності посівів на 25—40% та кількості шкідників
колективної власності, і в результаті відбува сільськогосподарських культур, посилення біо
ються скорочення попиту на робочу силу та логічної активності грунту на 6,5—7,5% тощо
міграція сільських жителів у пошуках роботи [25].
[19, с. 388], доцільно шукати нові шляхи подо
Як зазначає М. Кобець, у науковій літера
лання безробіття. Дослідження вчених свід турі побутує думка, що при відмові від хімізації
чать, що розвиток виробництва органічної про сільськогосподарського виробництва відбу

36

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2016
вається зниження врожайності культур на 30—
40 % порівняно з традиційними методами гос
подарювання [10, с. 11]. Проте, як переконує
І. Шувар з досвіду САТ "Обрій" і інших підпри
ємств, із застосуванням органічного виробниц
тва можна не лише утримати врожайність на
попередньому рівні, а й навіть підвищити її
рівень [26, с. 240]. Таку ж думку висловлюють
С. Антонець та інші, зазначаючи, що за раху
нок підвищення родючості грунтів у майбут
ньому можна буде досягти рівня врожайності
притаманного традиційному господарюванню
[17, с. 28].
Економічна ефективність діяльності орга
нічних господарств є однією із суттєвих пере
ваг для мотивації виробників, так, у деяких ви
падках, прибутковість може бути навіть ви
щою, ніж у традиційних господарств завдяки
меншим витратам на виробництво і додаткову
вартість за надбавки у ціні [4, с. 36]. Як зазна
чає О. Томашевська, націнка на органічні про
дукти здебільшого становить 20—30%, а в Ук
раїні та деяких інших країнах світу в окремих
випадках вартість "органіки" може бути на
50—300% вище, ніж неорганічних аналогів [23,
с. 163], з чим варто погодитися. Окрім того, за
оцінками Н. Бородачевої, органічна продук
ція є конкурентоспроможною на зовнішньо
му ринку [3, с. 59—61]. Такої ж думки і В. Суч
кова, яка зазначає, що конкурентна перевага
української органічної продукції досягається,
оскільки її мінімальна ціна, порогом якої є
собівартість, є нижчою за мінімальну ціну
органічної продукції європейських країн [21,
с. 110].
Беручи до уваги поступовий перехід на
принципи сталого розвитку та пожвавлення
процесів євроінтеграції в Україні, які стимулю
ють до перейняття зарубіжного досвіду засто
сування альтернативних методів господарю
вання, та враховуючи зазначене, окреслимо
переваги від впровадження вітчизняного орга
нічного сільського господарства у різних на
прямах [7, с. 204; 8, с. 85; 10, с. 19]:
1) соціальні: збільшення робочих місць у
сільській місцевості; створення нових перспек
тив для малих та середніх агроформувань; фор
мування належних умов для розвитку сільських
територій; можливість споживати здорові, без
печні та якісні агропродовольчі продукти, тур
бота про здоров'я нації тощо;
2) екологічні: зменшення антропогенного
навантаження на навколишнє середовище внас
лідок ведення агровиробництва; сприяння збе
реженню та відтворенню родючості грунтів;
охорона довкілля та забезпечення біорізнома
Передплатний індекс 21847

ніття, природні умови утримання тварин; вико
ристання науково обгрунтованих сівозмін; при
пинення забруднення водних ресурсів, змен
шення викидів в атмосферу парникових газів
тощо;
3) економічні: ресурсозбереження та змен
шення енергоємності сільськогосподарського
виробництва; зниження виробничих витрат зав
дяки відмові від застосування дорогих хіміка
тів; забезпечення конкурентоспроможності
продукції сільського господарства на внутріш
ньому і світовому ринках та ін.
Наша держава має всі шанси використати
ці переваги для забезпечення своєї продоволь
чої незалежності та вирішити низку екологіч
них проблем, пов'язаних із нераціональним ви
користанням природних ресурсів [13, с. 30].
ВИСНОВКИ

Отже, соціальноекологоекономічний роз
виток України має грунтуватися на принципах
врахування можливостей природних комп
лексів і поступового зниження негативної дії
антропогенного впливу на довкілля. Дієвим
механізмом переходу на модель сталого роз
витку аграрних підприємств є впровадження
органічного сільського господарства. Адже це
зумовлює подолання негативних тенденцій
екологічної кризи в країні; забезпечення насе
лення високоякісною та безпечною продукцією
харчування; створення нових робочих місць у
сільській місцевості; покращення економічно
го розвитку окремих сільськогосподарських
територій шляхом досягнення економічного
зростання кожного окремого учасника
сільськогосподарського виробництва. Як на
слідок, досягається синергетичний ефект реа
лізації суспільних благ.
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