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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

The article identifies the main problems of rural development. It also 

reveals somnote and prospects of socio-economic and ecological 

mechanisms of organic development as a tool of self-determination and 

ensure food and economic security in Ukraine. The author estimates the 

priorities of fostering the social and economic processes in rural areas, 

including through the organization of agricultural co-operative groups, the 

introduction of waste-free production and processing of agricultural raw 

materials, noospheric education, conscious parenting, natural conformable 

power, a culture based on historical and cultural heritage of the people. 

 

Багато з наших сучасників захоплені здоровим способом життя, 

розуміючи, що нам у спадок дісталася не зовсім чиста екологія, хоча 

існує твердження про те, що думку про екологію насаджують ті, хто 

продають новітні технології й мають на меті одержання прибутку, а 

отже, формують суспільне бачення як безумовну потребу. 

Менеджмент та маркетинг, зокрема є однім з механізмів, що впливає 

на прийняття рішення суб’єктом суспільних відносин.  

Водночас варто відмітити, що попередні покоління людей 

споживали продукти харчування, що були вирощені з насіння, 

дарованого Богом й перевірялося на якість комахами. Такі продукти 

були соковитими, ароматними з характерним для виду ознаками, їх 

було приємно їсти, тоді як сучасні технології зорієнтовані на 

інтенсивні технології виробництва головним акцентом вбачають 

забезпечення широкомасштабного виробництва, полегшених способів 

пакування, транспортування та зберігання. Бізнес-технології, що 

трансформували продукцію, виділивши переважно зовнішні 

стандартизовані характеристики, позбавили продукт властивої йому 
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індивідуальності та споживчо-лікувальної складової. Як наслідок 

таких бізнес-технологій відбулась зміна навколишнього середовища, 

погіршився стан здоров’я людини, який змусив останню стати 

заручником системи. Нам відомо, що формування будь-якої структури 

відбувається з того матеріалу, з якого вона збудована й саме він стає 

основою продукованого ним товару, а тому «ми те, що ми їмо». Ця 

сторона харчування або маловивчена, або не пропагандується, - певно 

це комусь вигідно. Напротивагу технократично-глобалізаційним 

процесам світової економіки практично у всіх країнах світу з’явилися 

екологічні поселення як альтернативна модель майбутнього 

суспільства, що живе в гармонії з природою. Головна ідея таких 

поселень полягає в тому, щоб на ділянці не менше ніж 1 га кожна 

бажаюча того родина створила самостійне сам остатнє екологічне 

середовище, де можна вести гармонійне життя. Практика 

господарської діяльності та суспільних процесів на сільських 

територіях України засвідчують, що на такій ділянці, що з любов’ю 

облаштовується 10 років без особливих трудових, матеріальних та 

фінансових витрат можна виробити понад 20 т чудових екологічно 

чистих продуктів харчування. Така діяльність не є фермерством. 

Особливими є відносини людини із землею, - ділянка не підлягає 

відчуженню, продажу чи заставі й передаватися може лише у спадок. 

Прикладом такого господарювання є помістя Зеппа Хольцера в 

Австрії, який своїм досвідом доводить переваги природо доцільного 

господарювання та життєдіяльності. Його метод господарювання 

отримав назву пермакультутрного дизайну Зеппа Хольцера. Фермер за 

своєю природою є аграрієм-революціонером, який практично довів 

можливість процвітання людини в будь-яких природно-кліматичних та 

суспільних умовах. Так, трудова діяльність самого Зеппа Хольцера 

зводиться до висіву змішаного насіння та подальшого збору плодів, 

овочів, трав та іншої продукції влітку та восени. Внаслідок 

синергетичного, симбіотичного та інших ефектів співпраці з природою 

врожаї Зеппа Зольцера в багато разів перевищують врожаї сусідів, що 

працюють за традиційними технологіями. Водночас така продукція є 

екологічно чистою (не використовуються хімічні добрива та засоби 

захисту рослин), поживною, цілющою та смачною. 

Таким чином, варто констатувати, що співпраця з природою, 

спостережливість та бережливе ставлення до неї, зокрема, з позицій 
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нульового зростання, як то є в країнах Скандинавії, створює умови для 

підвищення якості життя людей, формування засад продовольчої, 

економічної та екологічної безпеки та розвитку в довгостроковій 

перспективі.  

 

Список використаних джерел  

1. Хольцер З. Пермакультура Зеппа Зольцера. Практическое 

применение для сада, огорода и сельского хозяйства. Ч. 1 / З. Хольцер; 

Пер. с нем. Э., А. Шеек. – Орел: С.В. Зенина, 2009. – 160 с.  

2. Christian D. L. Creating a Life Together: Practical Tools to Grow 

Ecovillages and Intentional Communities / D. L. Christian. – Paperback: 

New Society Publishers, 2003. – 273 p. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://archive.org/details/fa_ Creating_a_Life_To gether-

Practical_Tools_to_Gro w_Ecovillages_and_Intentio nal_Com  

3. Gilman R. The Eco-village Challenge. The challenge of developing a 

community living in balanced harmony - with itself as well as nature - is 

tough, but attainable / R. Gilman // Context Institute. Catalyzing a graceful 

transition to the Planetary Era. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.context. org/iclib/ic29/gilman1/  

4. Plotnikova M. Innovative character of rural territories social potential 

realization / M. Plotnikova // Management Theory And Studies For Rural 

Business And Infrastructure Development. – 2014. – №36. – №4. – Р. 956-

958.  

https://archive.org/details/fa_%20Creating_a_Life_To%20gether-Practical_Tools_to_Grow_Ecovillages_and_Intentio%20nal_Com
https://archive.org/details/fa_%20Creating_a_Life_To%20gether-Practical_Tools_to_Grow_Ecovillages_and_Intentio%20nal_Com
http://www.context.org/iclib/ic29/gilman1/
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/898
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/898

