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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах наростаючих темпів урбанізації

для багатьох країн світу, в тому числі і Ук-
раїни, все більше актуалізується проблема за-
безпечення стійкого розвитку аграрної га-
лузі. Найгостріше проблема стійкого та ком-
плексного розвитку відчутна в аграрних рег-
іонах нашої країни, де така форма територі-
альної організації населення і виробництва є
переважаючою. Враховуючи те, що пріори-
тетним напрямом національної політики Ук-
раїни є забезпечення населення якісними
продуктами харчування в широкому асорти-
менті і достатній кількості, наукова пробле-
матика розвитку аграрної галузі є актуаль-
ною. Вирішення цієї проблеми багато в чому
залежить від стану та умов функціонування
сільського господарства, яке зазнало істот-
них трансформаційних змін у результаті про-
ведених протягом 90-х років реформ і не зав-
жаючи на це продовжує залишатися в склад-
ному фінансово-економічному стані. Нестій-
кість функціонування аграрного виробницт-
ва, незадовільна економічна ефективність га-
лузі, низький рівень доходів населення та інші
соціальні негаразди сільськогосподарських

УДК 338.432:332.12

О. М. Бурлака,
аспірант, Вінницький національний аграрний університет

МЕДОЛОДОГІЧНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
РЕГІОНУ

O. Burlaka,
Postgraduate student, Vinnytsya national agrarian university

MEDOLODOHICHNI APPROACHES TO ENSURE STABILITY DEVELOPMENT
OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE REGION

У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів забезпечення стійкого розвитку аграрної
галузі регіону. Визначено проблеми забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі. Розглянуто та удосконалено
категорії "стійкості розвитку аграрної галузі регіону". Удосконалено поняття "стійкість розвитку регіональної аг-
рарної галузі". Запропоновано структуру рівнів стійкості розвитку аграрної галузі регіону.

This articlе studied the theoretical and methodological approaches to ensure stability development of the agricultural
sector in the region. The problems to ensure sustainable development of the agricultural sector. Considered and improved
category "sustainability of the agricultural sector in the region". Improved concept of "sustainability of the regional
agricultural sector". The structure of the levels of sustainability of the agricultural sector in the region.

Ключові слова: стійкій розвиток, аграрна галузь, регіон, категорії стійкого розвитку.
Key words: stability development, agricultural sector, region, category of sustainable development.

товаровиробників призвели до значного по-
гіршення забезпеченості населення продук-
тами харчування вітчизняного виробництва
та загострення багатьох соціально-економі-
чних проблем, особливо у сфері зайнятості
сільського населення.

Сучасний етап розвитку управління націо-
нальною економікою характеризується інтен-
сифікацією процесів переходу до соціально-
ринкового типу регіональної політики, орієн-
тованої на прискорення темпів та підвищення
якості економічного зростання. Регіональні
особливості виробничої діяльності аграрних
виробників та зростання соціально-економіч-
ного значення аграрного сектора економіки
спонукають до необхідності розробки та об-
грунтування методологічних положень, спря-
мованих на вирішення багатопланових і різно-
аспектних проблем забезпечення стійкого роз-
витку аграрної галузі на рівні регіональних
структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам стійкого розвитку аграрного
сектора присвячено класичні праці М.І. Ваві-
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лова, С.Ю. Вітте, В.В. Докучаєва, М.Д. Конд-
ратьєва. Уточнення методів вимірювання
рівня та характеру коливань врожайності, ви-
явлення районів синхронних і асинхронних
коливань валових зборів зернових культур
знайшло відображення в роботах Ф.О. Ба-
таліна, Й.С. Пасхавера, О.Ф. Фортунатова,
Б.С. Ястремського. Закладені цими дослідни-
ками концептуальні положення стійкості та
стібільності набули подальшого розвитку в
роботах В.М. Афанасьєва, І.П. Бойка, І.Б. За-
гайтова, П.Д. Половінкіна, А.І. Манеля та
інших.

Проблеми формування наукових основ
стійкого розвитку аграрної галузі знайшли та-
кож відображення в працях багатьох українсь-
ких вчених-економістів: В.В. Вернадського,
Б.М. Данилишина, М. І. Долішнього, С.І. До-
рогунцова, Г.Б. Іваницької, О.Л. Кашенко,
М.Ф. Кропивка, Г.М. Калетніка, С.В. Козловсь-
кого, Л.В. Мельника, Є.В. Мішеніна, М.М. Па-
ламарчука, С.А. Подолинського, В.М. Трегоб-
чука, Г.В. Черевка та ін.

Питання відтворення і раціонального ви-
користання ресурсного потенціалу в аграр-
ній сфері досліджували П.П. Борщевський,
І.І. Лукінов, А.Г Мазур, О.В. Мороз, С.В. Мар-
тинов, О.С. Онищенко, Г.М. Підлісецький,
П.Т. Саблук, О.В Скидан, Р.І. Тринько, М.М. Фе-
доров, О.М. Царенко, А.В. Чупіс, В.В. Шиян,
О.Г. Шпикуляк, В.І. Юрчишин та ін. Водночас
питання забезпечення стійкого розвитку аг-
рарної галузі на рівні окремого регіону ще не-
достатньо досліджені і вони є досить гостри-
ми.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета нашої роботи полягає в

теоретичному дослідженні кон-
цептуальних підходів забезпечен-
ня стійкого розвитку аграрної га-
лузі регіону.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У забезпеченні стійкості роз-
витку особлива роль належить аг-
рарній галузі. "Виробництво про-
дуктів харчування, — писав К.
Маркс, — є найпершою умовою
життя безпосередніх виробників і
всякого виробництва взагалі" [1].
Причому цей процес повинен бути
безперервним і стійко зростаючим,
бо люди не тільки не можуть при-
пинити споживання продовольства,
але повинні його нарощувати і по-
кращувати якість вироблених про-

дуктів внаслідок зростання потреб і збільшення
чисельності населення. Вирішення цієї проблеми
було і залишається однією з найбільш актуаль-
них, оскільки феноменом всієї історії людства є
зберігається маса голодуючого населення у світі.

Проблема забезпечення стійкості розвитку
аграрної галузі не нова, проте напрями її реалізації
в умовах сучасних економічних відносин істотно
відрізняються і наведені на рисунку 1 [2, 3, 4].

По-перше, сільське господарство продовжує
залишатися головним виробником продуктів
харчування і основним джерелом життєдіяль-
ності людини. Будь-які порушення в його роз-
витку призводять до дестабілізації і диспро-
порцій виробництва і споживання. Структурні
зміни в галузі в трансформаційній економіці
спрямовані в основному на виробництво тієї
продукції, яка забезпечує максимальне отри-
мання прибутку, що в аграрній сфері не завжди
виправдано з позиції стійкості виробництва та
забезпечення продовольчої безпеки суспільства.

По-друге, ринкові умови обумовлюють про-
цеси переспеціалізації підприємств сільського
господарства, ведуть до виробництва про-
дукції, яка дає найвищий прибуток. Однак кон-
куренція і кон'юнктура світового ринку, яка
має швидко динамічний характер вирівнюють
ціни і рентабельність товаровиробників, що
призводить врешті до недовикористання ви-
робничого потенціалу сільськогосподарської
галузі, зниження обсягів і стійкості виробниц-
тва, до загострення соціальних проблем.

По-третє, природні фактори вагомо впли-
вають на всі процеси, що відбуваються в сіль-

Рис. 1. Проблеми забезпечення стійкого розвитку
аграрної галузі
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ському господарстві. Часткове їх регулювання
шляхом проведення меліорації, хімізації, меха-
нізації, організації насінництва на науково об-
грунтованому рівні вимагає великих інвести-
ційних вкладень, якими на цей час в достатньо-
му обсязі не мають ні сільські товаровиробни-
ки, ні держава. Це сприяє збереженню не-
стійкості виробництва основних видів сільсько-
господарської продукції.

По-четверте, важливою умовою стійкості
аграрної галузі виступає сільська невиробнича
інфраструктура. З переходом до ринку, в умо-
вах дефіциту фінансових ресурсів, її формуван-
ня і нормальне функціонування ускладнено. Це
так само породжує нестійкість розвитку
сільського господарства.

По-п'яте, стійкість сільськогосподарського
виробництва і взаємозалежних з ним сфер еко-
номіки регулюється державою. Проте його
вплив на даний час недостатньо. Це призводить
до того, що порушується нормальний хід
відтворювального процесу, і збиток від неста-
більності в аграрній сфері значно перевищує
збитки в інших галузях.

По-шосте, загроза стійкості аграрної галузі
України, за умов інтеграційних і світових, полі-
тичних процесів обумовлена нездатністю
більшості підприємств АПК виробляти продук-
цію, яка буде відповідати світовим стандартам.

Вищевикладені обставини сприяли посилен-
ню уваги сучасних дослідників до проблеми
стійкості виробництва та розвитку сільського
господарства [5, 6, 7]. При цьому основні підхо-
ди до розкриття поняття стійкості і розробці
заходів, що забезпечують динамічний розви-
ток, визначаються, насамперед, необхідністю
подолання кризового стану аграрного вироб-
ництва. Ретроспективний погляд на теоретичні
аспекти проблеми стійкості сільського госпо-
дарства показує, що вона протягом багатьох
років належить до найбільш актуальних.

Однак, незважаючи на значну кількість нау-
кових публікацій з питань підвищення стійкості
виробництва взагалі і сільськогосподарського
зокрема, слід зазначити, що стійкість розвитку
сільського господарства є новою і недостатньо
розкритою категорією як з точки зору її сут-
ності, так і методології дослідження.

На теперішній час відсутне єдине і загаль-
новизнане визначення категорії стійкості роз-
витку аграрної галузі (сектора), що обумовле-
но суперечливістю і нерозробленістю кон-
цепцій стійкого розвитку, відсутністю достат-
ньої інформації для кількісного вимірювання
ступеня стійкості. Одні автори під стійкістю,
зокрема, землеробства, розуміють здатність

протистояти негативним впливам, переважно,
стихійним силам природи, здатність попереди-
ти або послабити спади виробництва [8, 9] , інші
— розглядають її як стійкість середнього рівня
динамічного ряду [10], треті — як стійкість ево-
люції, розвитку досліджуваного явища [11].
Однак тільки цим поняття стійкості не вичер-
пується. Стійкість аграрного розвитку — це не
тільки можливість подолати несприятливі для
сільського господарства явища, але і здатність
використовувати їх з найбільшим ефектом.

Специфіка перетворень останніх років в аг-
ропродовольчій сфері проявилася у регіоналі-
зації економіки, орієнтації на самозабезпечен-
ня і, отже, відтворювальні процеси доречніше
розглядати на рівні регіону. Крім того оцінка
стійкості розвитку аграрного сектора тільки
через рівень коливання динамічних рядів не
буде повною, оскільки вона не дасть можли-
вості комплексного обліку соціальних, еконо-
мічних, екологічних наслідків та орієнтирів
його розвитку. Слід мати на увазі, що стійкість
досягається не обов'язково шляхом задоволен-
ня потреб (попиту) за рахунок поточного ви-
робництва. Стійкість слід розглядати як кате-
горію відтворення, тому стійким може бути і
такий варіант розвитку, який, допускаючи ко-
ливання обсягів виробництва в окремі роки,
забезпечує повну компенсацію періодично ви-
никаючих дефіцитів за рахунок раніше створе-
них резервів і запасів. Щоправда, це стосуєть-
ся не всіх видів продукції (наприклад , зерна),
основна ж частина сільськогосподарської про-
дукції має обмежений термін зберігання.

Різноманітність підходів до визначення
стійкості виробництва та розвитку сільського
господарства, обумовлено як багатогранністю
цієї проблеми, так і надзвичайною складністю
об'єкта і сукупності завдань, що вирішуються
даною галуззю в цілому та її складовими. По-
шук нових напрямів і шляхів розвитку аграр-
ної діяльності, що знижують її негативний
вплив на навколишнє середовище, зумовило
появу нового тлумачення стійкості аграрного
виробництва, як виробництва орієнтованого на
якість продуктів харчування, якість життя і
безпеку навколишнього середовища, збере-
ження умов для стабілізації забезпечення люд-
ства продовольством у довгостроковій перс-
пективі. При такому загальному екологічному
підході [12] в понятті "стійкість розвитку аграр-
ної галузі регіону" виділяються такі категорії:
екологічний, виробничий, економічний і соц-
іальний. Пропонуємо доповнити існуючи кате-
горії (рис. 2) "інтелектуально-інноваційною"
складовою [13]:
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1. Інтелектуальний потенціал. Однозначно-
го означення поняття "інтелектуальний потен-
ціал" немає. Наявність інтелектуального потен-
ціалу припускає, перш за все, розумові можли-
вості, можливості інтелекту. Інтелектуальний
потенціал — це єдність творчих і трудових інди-
відуальних потенціалів працівників підприєм-
ства, які характеризують їх здатність до вироб-
ництва матеріальних благ за допомогою мате-
ріалізації знань, а також їх адекватність вимо-
гам управління.

2. Інноваційний потенціал. На сьогодні для
здійснення економічної діяльності потрібен так
званий інноваційний потенціал, який трактуєть-
ся як сукупність усіх видів інформаційних ре-
сурсів, включаючи технологічну документацію,
патенти, ліцензії, бізнес-плани, інноваційні про-
грами і т.ін. Від стану інноваційного потенціалу
залежить вибір тієї або іншої стратегії розвитку;
інноваційний потенціал у даному випадку мож-
на трактувати як "міру готовності" економічної
системи виконати поставлені цілі розвитку.

Система стійкості розвитку аграрної галузі
регіонів є структуроутворюючим елементом
економічної системи національного рівня і ос-
новною ланкою в комплексі заходів щодо за-
безпечення населення продовольством.

Розглядаючи сільське господарство (аграр-
ний сектор економіки) як єдину економіко-еко-
лого-соціальну систему, яка має певні цілі,
структурно-функціональні зв'язки та особли-
вості, вважаємо, що в сучасний період особливе
значення надається не просто фактичному зро-
станню сільськогосподарського виробництва, а

підвищенню його економ-
ічної ефективності, яка і
забезпечує стійкість зага-
лом. Так, збільшення об-
сягів виробництва тва-
ринницької продукції без
кардинального підвищен-
ня її рентабельності, яка
значно нижче, ніж у рос-
линництві, може призвес-
ти до загострення відтво-
рювальних проблем в аг-
рарному секторі. У той же
час зростання ефектив-
ності, що не супровод-
жується збільшенням об-
сягів виробництва, ство-
рює небезпеку підвищити
залежність країни від
імпорту продовольства і
може призвести до зрос-
тання рівня безробіття на

селі та розширенню масштабів бідності.
Вимагає пояснення і підхід до досягнення

соціальних цілей стійкого розвитку аграрного
сектора. Справа в тому, що поліпшення умов
життєдіяльності працівників сільського госпо-
дарства виходить за рамки галузі і багато в чому
пов'язано з комплексним розвитком сільських
територій (регіонів). Тому очевидна взаємоза-
лежність стійкості аграрного сектора і рівня
сільського розвитку. Тісний зв'язок розвитку
сільського господарства з розвитком села як
соціально-територіальної підсистеми суспіль-
ства, в якій ця галузь є домінуючою, і, на наш
погляд, є найважливішою компонентою мето-
дології дослідження проблем стійкості аграр-
ного сектора. Саме такий підхід був декларо-
ваний на сесії ФАО в Римі в 1996 р., в матеріа-
лах якої сказано: "Головним завданням Про-
грами стійкого сільського господарства та
сільського розвитку є підвищення рівня вироб-
ництва продуктів харчування стійким чином і
забезпечення продовольчої безпеки" [14].

Як випливає з вищевикладеного, суть сис-
темного підходу до трактування стійкості роз-
витку аграрної галузі регіону полягає в збалан-
сованому поєднанні виробничих, економічних,
соціальних та екологічних цілей.

Використовуючи системний підхід і спира-
ючись на виявлені сутнісні ознаки досліджува-
ної категорії, стійкість розвитку регіональної
аграрної галузі нами розуміється як динаміч-
ний процес переходу системи на новий якісний
інноваційний рівень, спрямований на забезпе-
чення економічно обгрунтованого, екологічно

Рис. 2. Категорії "стійкості розвитку аграрної галузі регіону"
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безпечного, соціаль-
но орієнтованого роз-
ширеного відтворен-
ня, на підвищення рів-
ня та поліпшення якос-
ті життя сільського на-
селення в умовах впли-
ву факторів внутріш-
нього і зовнішнього се-
редовища.

Процес переходу
сільського господар-
ства до стійкого роз-
витку передбачає ре-
алізацію таких рівнів
(рис. 3).

Перший, нижчий,
рівень розвитку пе-
редбачає наукове дот-
римання сівозмін, зас-
тосування вітрозахис-
них смуг і сучасне ме-
ліорування земель, оп-
тимально обумовлене
дотримання техно-
логій вирощування сі-
льськогосподарських
культур та вирощу-
вання продуктивних
тварин, біологічні спо-
соби захисту від шкід-
ників культур, змен-
шення використання
агрохімікатів та пес-
тицидів.

Другий рівень стійкості сільського госпо-
дарства передбачає поруч із зазначеними ха-
рактеристиками ряд додаткових — поліпшен-
ня родючості грунтів та природних ресурсів
сільського агроландшафту, використання про-
гресивної діагностики аналізу грунтового по-
криву і стану здоров'я сільськогосподарських
тварин, постійний моніторинг шкідників і хво-
роб рослин і тварин.

На третьому рівні слід приділяти увагу фор-
муванню та організації господарств, які вироб-
ляють екологічно чисту рослинницьку і тварин-
ницьку продукцію, які приділяють основну ува-
гу впровадженню найбільш прогресивних, без-
печних і безвідходних технологій в області імун-
ної генної інженерії та дистанційного зондуван-
ня об'єктів агрокомплексу. Особливе значення
має надаватися практичному впровадженню
принципів агромаркетінга та підприємництва.
Також передбачається впровадження комплек-
су заходів з пом'якшення і попередження без-

робіття на селі, регулювання зайнятості в розрізі
всіх організаційно-правових форм господарю-
вання, створенню умов для підвищення стимулів
до високопродуктивної праці в аграрній сфері
виробництва, широкому розвитку на селі різних
видів несільськогосподарської зайнятості. Це,
врешті, сприятиме стійкості розвитку аграрної
галузі в плані вдосконалення економічної та
соціально-трудової сфери на селі, підвищення
рівня прибутковості та соціальної захищеності
сільського населення.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного аналізу існуючих

підходів до сутності стійкості розвитку сіль-
ського господарства, її можна визначити як
одну з цілей розвитку економіки країни. Її до-
сягнення можливо на власній відтворювальній
основі, що визначається наявністю значних при-
родних ресурсів, достатніх для виробництва у
необхідній кількості всіх основних видів продо-
вольчої продукції, а також величезним накопи-

Рис. 3. Рівні стійкості розвитку аграрної галузі регіону
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ченим за багато років потенціалом аграрного
сектора. Разом з тим, в ринкових умовах та сис-
темної кризи проблема загострюється в силу дії
різних як внутрішніх, так і зовнішніх факторів,
що обумовлює необхідність її дослідження.
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