
131ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 338.432:631.95 

Шкабара Т.Л.
кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри товарознавства та маркетингу 
Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету
Остапенко А.Ю.

кандидат економічних наук,
науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень

Інституту економіки прогнозування 
Національної академії наук України

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті актуалізуються питання необхідності й доцільності відтворення агарної системи України на засадах екологічних прі-
оритетів. Визначаються складові, що потребують теоретичних обґрунтувань і практичного забезпечення на національному рівні 
в контексті інтеграції до європейського торговельного простору – екологічні, економічні, соціальні. Пропонуються напрями розви-
тку аграрного господарювання України на основі оптимізації аграрних процесів, екологізації аграрного виробництва, територіаль-
но-просторового екологічного відтворення та дієвих екологічних механізмів реалізації національної концепції сталого розвитку. 
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В статье актуализируются вопросы необходимости та перспективности воссоздания аграрной системы Украины на осно-
ве экологических приоритетов. Определяются составляющие, которые требуют теоретических исследований и практичес-
кого исполнения на национальном уровне в контексте интеграции к европейскому торговому пространству – экологические, 
экономические, социальные. Предлагаются направления развития аграрного хозяйствования Украины на основе оптимизации 
аграрных процессов, экологизации аграрного производства, территориально-пространственного экологического возобновления 
и действенных экологических механизмов реализации национальной концепции устойчивого развития.
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Постановка проблеми. Вихід вітчизняних то-
варів, зокрема агропромислового виробництва, на 
європейський ринок на сьогодні набуває нового со-
ціально-економічного змісту, потребує оновлення 
стратегічних рішень і тактичних дій на рівні окре-
мих сільськогосподарських товаровиробників як по-
вноправних учасників ринкових відносин та коор-
динування зусиль у межах АПК України. Протягом 
останнього періоду Україна як асоційований член Єв-
ропейського Союзу та учасник угоди про вільну тор-
гівлю одержала окремі преференції щодо розвитку 
торговельних відносин, дієвість яких, з одного боку, 
розповсюджується на значну кількість груп товарів 
і відповідної агропромислової сировини, з іншого 
боку – обмежена певними часовими межами, що є 
свого роду стимулюючим фактором для прийняття 
власних ринкових рішень. Ідеться про важливість 
удосконалення вітчизняної законодавчо-норматив-
ної бази за цим спрямуванням, забезпечення укра-
їнської сільськогосподарської продукції необхідними 
сертифікаційними документами європейського зраз-
ка, що підтверджують рівень її якості та екологічної 
безпечності. При цьому особливий акцент за прикла-
дом економічно розвинених європейських країн слід 

зробити на розвиток екологічних відносин в Україні: 
екологічного забезпечення агропромислового вироб-
ництва, виробництва екологічно чистої продукції, 
відтворення довкілля на основі збалансованих підхо-
дів за дієвими константами екологічного, економіч-
ного, соціального наповнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження вітчизняних науковців щодо доцільності й 
перспектив аграрних перетворень на екологічних 
засадах є достатньо різноспрямованими, прямо або 
опосередковано відображають складність, багатоас-
пектність, певною мірою консервативність розвитку 
аграрної системи господарювання. Ідеться про теоре-
тико-методологічні напрацювання в розрізі удоско-
налення аграрних відносин в Україні, побудови нової 
ефективної системи господарювання, що дасть змогу 
вирішувати поточні й перспективні завдання. Так, 
О. Мартинюк розглядає проблеми інтенсифікації ін-
новаційних процесів в АПК на основі виокремлен-
ня окремих стратегічних орієнтирів, зокрема клас-
теризації агрохолдингових структур з урахуванням 
їх індивідуалізації та регіональних особливостей [1]. 
П. Саблук, Л. Курило проводять паралелі щодо ре-
гіонального розвитку сільських територій (областей, 
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районів) на засадах створення наукових (економіч-
них) центрів [2].

Акцентується увага на наявних екологічних про-
блемах у галузі природокористування загалом, зо-
крема в системі вітчизняного аграрного господа-
рювання та пропонуються напрями їх вирішення. 
Актуальними залишаються питання щодо стану 
ґрунтів. Так К. Ситник, В. Багнюк розглядають су-
часні антропогенні впливи – механічний обробіток, 
водно-вітрова ерозія, забруднення тощо, що призво-
дять до погіршення їхніх властивостей і поступово-
го виснаження та втрати родючості [3]. О. Нагорна 
наводить статистичні дані щодо зниження потенціа-
лу родючості українських чорноземів і звертає увагу 
на доцільності використання міжнародного досвіду 
у формі моніторингу й контролю [4]. Пропонують-
ся окремі управлінські рішення щодо покращення 
екологічного стану. Так, А. Кернична визначає осно-
вні недоліки чинних в Україні механізмів державно-
го управління в екологічній сфері, висвітлює досвід 
зарубіжних країн щодо вдосконалення відповідних 
процесів [5]. О. Гірник розглядає екологію в контек-
сті гуманітарних і природничих наук, пропонує ура-
хування думок представників культури в реалізації 
стратегії збалансованого розвитку України [6].

Постановка завдання. Вищезазначене відобра-
жає перспективи розвитку вітчизняного сільського 
господарства на засадах екологічних переваг в умо-
вах євроінтеграційних процесів і вимагає прийняття 
нових агроекологічних рішень у широкому форматі 
з урахуванням стратегічних соціально-економічних 
завдань та перманентності в прийнятті екологічних 
тактичних рішень щодо їх практичної реалізації, зо-
крема, потребує системного розуміння екологічного 
забезпечення, що послугувало метою проведення ав-
торського дослідження. 

Для досягнення визначеної мети авторами було 
вирішено такі завдання: 

- проаналізовано складові наявного сьогодні в 
Україні екологічного потенціалу для визначення 
можливостей його відтворення в системі аграрного 
господарювання на нових засадах; 

- обґрунтовано екологічні, економічні, соціаль-
ні вектори як взаємозалежні та взаємодоповнюючі в 

контексті агроекологічних взаємодій, рівнозначність 
розвитку яких дасть змогу вітчизняній системі агар-
них відносин та аграрного господарювання перейти 
на сучасний європейський рівень; 

- визначено складові розвитку аграрного серед-
овища на основі екологізації аграрного виробництва 
за принципами збалансованості основних процесів у 
землеробстві, рослинництві, тваринництві. 

Вирішення таких завдань є актуальним, оскіль-
ки надає можливість формувати чітку й за необхід-
ності гнучку систему вітчизняного аграрного гос-
подарювання в умовах нових євроінтеграційних 
реалій, враховувати поточні ринкові вимоги та зміни 
кон’юнктури відповідних ринків, здійснювати необ-
хідне реформування й реорганізацію агроекологіч-
них процесів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прак-
тичною реалізацією загальноприйнятних міжнарод-
ною спільнотою підходів щодо пріоритетності еко-
логічного в соціально-економічному розвитку країн, 
зокрема в системі аграрних відносин, є розробка кри-
теріїв екологічності на національному рівні. Звідси 
випливає необхідність/доцільність переходу вітчиз-
няної системи аграрного господарювання на засади 
екологічності. 

На авторську думку, механізми дієвості принци-
пів «екологічних детермінант» у системі АПК Украї-
ни слід розвивати на засадах розуміння єдності клю-
чових векторів розвитку, зокрема: 

- екологічний вектор – збалансування природ-
них та аграрних взаємодій на основі реалізації прин-
ципів сталого розвитку; структурно-функціональні 
зміни в основних сферах агроекологічного середови-
ща; підвищення потенціалу потужності й самовідтво-
рення природних екосистем; 

- економічний вектор – регулювання міжгалу-
зевих відносин як стратегія управління екологічним 
розвитком в єдиній структурі АПК; розробка й реалі-
зація (з обов’язковим аналізом кінцевого результату) 
державних агроекологічних програм цільового при-
значення; відпрацювання нових «правил поведінки» 
на відповідних ринках, зокрема європейському, тощо;

- соціальний вектор – формування нового рівня 
агроекологічної культури; виробництво та споживан-

Таблиця 1 
Екологічні перспективи вітчизняного аграрного господарювання в контексті стратегічно-тактичних взаємодій

Стратегічні цілі Тактичні завдання 

Аграрні відносини

Усебічний розвиток системи вітчизняного аграрного гос-
подарювання із використанням екологічно доцільних та 
економічно дієвих державних, корпоративних та індивіду-
альних регуляторних механізмів; посилення значення від-
повідного ринкового середовища в умовах глобалізаційних 
процесів і внутрішніх екологічних викликів 

На основі оптимального співвідношення суб’єктів господа-
рювання – сільськогосподарських підприємств (із особливим 
статусом агрохолдингів), фермерських господарств, індивіду-
альних господарств населення вирішувати завдання продо-
вольчої безпеки країни (за кількісними та якісними параме-
трами), активної участі у міжнародній торгівлі, розширення 
виходу української аграрної продукції на європейські ринки

Аграрне виробництво 

Формування нової культури аграрного виробництва відпо-
відно до світової/національної концепції сталого розвитку; 
підвищення ефективності використання ресурсного потен-
ціалу – природно-екологічного, агротехнічного, фінансово-
економічного тощо; виготовлення аграрної сировини, мате-
ріалів і готової продукції на основі принципів екологічної 
пріоритетності

Розвиток системи землеробства, рослинництва, тваринни-
цтва та інших допоміжних галузей вітчизняного аграрного 
виробництва на засадах екологічного збалансування, взає-
модії та взаємодоповнення; розробка механізмів запобіган-
ня або компенсування окремих екологічних навантажень 
і потенційних ризиків у межах структурованих терито-
ріальних аграрних угрупувань (не залежно від форми та 
методів господарювання)

Агросоціальне середовище 

Розвиток соціальної сфери села відповідно до національ-
них і загальнокультурних цінностей, зокрема екологічних; 
пропорційне урахування індивідуальних і колективних по-
треб соціального відтворення/удосконалення; підвищення 
статусу сільськогосподарського працівника та сільського 
мешканця в контексті соціальної справедливості

Відтворення соціальних відносин в умовах сучасного 
українського села на нових екологічних засадах – розви-
ток екологічного підприємництва у формі виробництва 
органічної продукції; зеленого туризму й надання супро-
воджуючих послуг; відтворення інфраструктури сільської 
місцевості як екологічно досконалої та соціально значущої 

Джерело: розроблено авторами
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ня екологічно чистої продукції населенням України; 
упровадження високих стандартів розвитку сіль-
ських територій в умовах постіндустріального сус-
пільства.

У межах національної концепції сталого розвитку 
слід рівнозначно розвивати агроекологічні підходи 
як безпосередньо до системи господарювання, що дає 
змогу отримувати сукупний аграрний продукт, за-
безпечуючи при цьому належний рівень продоволь-
чої безпеки країни й пропонувати його на ринку в 
даний період часу, так і до системи відтворення агро-
екологічних циклів. Тобто, ідеться про необхідність 
виваженої державної аграрної політики, що матиме 
практичну реалізацію на рівні окремих суб’єктів гос-
подарювання, не залежно від їх розмірів, спеціалі-
зації, форм власності. Особливий акцент необхідно 
зробити на збалансуванні різнорівневих стратегічних 
цілей у сфері аграрних відносин, аграрного вироб-
ництва, агросоціального середовища й конкретизації 
тактичних завдань до їх вирішення, що надасть мож-
ливість визначити екологічні пріоритети (табл. 1).

Формування аграрних відносин на екологічних 
засадах, як засвідчує європейський досвід, потребує 
продуманих заходів перспективного спрямування, 
що в практичному аспекті відображає необхідність 
посилення взаємодії між безпосередньо агровиробни-
чою сферою та соціокультурним середовищем сіль-
ських мешканців як носіїв нової агроекологічної 
культури.

На сьогодні вітчизняна система аграрного госпо-
дарювання має значний екологічний потенціал – на-
явні необхідні природні ресурси (кліматичні, геоло-
гічні, гідрологічні тощо) та значні 
перспективи щодо їх ефективного ви-
користання в період нових ринкових 
реалій, що відображають поступ Укра-
їни в європейському ринковому серед-
овищі. Разом з тим власні можливості 
окремих аграрних господарств щодо 
практичної реалізації екологічних 
можливостей як з позицій їх вироб-
ничого забезпечення, так і з позицій 
одержання підприємницьких переваг 
і кінцевого комерційного зиску є не-
достатніми. Відповідно необхідною й 
доповнюючою є державна підтримка 
розвитку аграрних відносин в Украї-
ні на засадах екологічної оптимізації 
агропромислового виробництва й по-
дальшого його відтворення, забезпе-
чення повної екологізації життєвого 
циклу аграрного продукту – від ство-
рення до кінцевого споживання та за 
необхідністю – реутилізації. 

Зусилля держави, відповідно до 
вищерозглянутого, слід зосередити 
на нових формах «підтримки села», 
ідеться про перспективність регуля-
торних механізмів, зокрема цільових 
програм агроекологічного, що ма-
ють обов’язкові зворотні зв’язки та 
практичне підтвердження їх дієвос-
ті. Прикладом перспективності таких 
підходів є досвід значної кількості 
європейських держав, зокрема Нор-
вегії, Данії, Швеції та деяких інших 
економічно розвинених країн. Так, у 
Норвегії державна підтримка аграр-
ного товаровиробника здійснюється 
за кінцевими результатами його ді-

яльності й реалізується у формі повернення коштів 
(розмір яких корегується) після продажу відповідної 
продукції на ринку.

На нашу думку, потенційні екологічні перева-
ги вітчизняного аграрного сектора на рівні окремих 
суб’єктів господарювання слід забезпечувати на осно-
ві двох взаємодоповнюючих підходів (рис.1): 

1) оптимізації агроекологічних процесів з позицій 
підприємницького збалансування систем землероб-
ства, рослинництва, тваринництва; 

2) екологізації основних і додаткових процесів 
аграрного виробництва відповідно до концепції ста-
лого розвитку.

У першому випадку йдеться про необхідність 
забезпечення пропорційності агроекологічно-
го розвитку й відтворення систем землеробства, 
рослинництва, тваринництва у межах великих терито-
ріально-просторових агропромислових комплексів –  
агрохолдингів, великих фермерських підприємств, 
об’єднань товаровиробників та інших одиниць комп-
лексного господарювання. Підтвердженням необхід-
ності регуляторних підходів є приклади суттєвих аг-
роекологічних порушень з боку великих господарств 
або відповідних орендарів земельного фонду, що ак-
тивно впроваджують монокультури в рослинництві 
з метою одержання максимального комерційного до-
ходу без урахування подальших наслідків такої сис-
теми господарювання. Для прикладу, це стосується 
непродуманого збільшення в Україні посівних площ 
під соняшник, що дає змогу, з одного боку, одержати 
важливу сировину для виробництва олії та посилен-
ня позицій вітчизняних товаровиробників на світо-
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Рис. 1. Екологічні складові розвитку системи  
аграрного господарювання в Україні* 

*Джерело: розроблено авторами
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вому, зокрема європейському, ринку, а з точки зору 
агроекологічних підходів – призводить до виснажен-
ня ґрунтів у разі порушення процесів сівозміни (що 
й спостерігається у багатьох випадках у практиці ві-
тчизняного господарювання). Крім того, моноспря-
моване аграрне господарювання має й інші негативні 
екологічні наслідки. Так, розвиток рослинництва без 
елементів тваринництва, що є необхідним джерелом 
органічних речовин гумусу, порушує процеси віднов-
лення земель, суттєво знижує природну родючість 
ґрунту й має інші негативні наслідки. 

У другому випадку важливими є процеси від-
творення (загалом і для повторного використан-
ня в аграрних циклах зокрема) природних ресур-
сів у стані необхідної екологічної чистоти – землі 
сільськогосподарського та іншого призначення, 
природні та штучні водойми, сільськогосподар-
ські угіддя, природні рослинні угрупування тощо. 
Практичною реалізацією екологічного забезпечен-
ня аграрного виробництва у межах окремих госпо-
дарств, на нашу думку, є обов’язковість формуван-
ня «збалансованих потоків» – взаємодоповнюючих 
аграрних угрупувань (різного рівня складності), 
відновних агроландшафтів, тваринницьких комп-
лексів тощо. Ідеться про процеси підтримання при-
родного різноманіття на основі поєднання куль-
турних сівозмін і біологічних угрупувань у формі 
пасовищ, лугів, сіножатей та інших природних 
насаджень, що так чи інакше задіяні до аграрних 
процесів, запровадження особливих природоохо-
ронних режимів – територій екологічного запові-
дання, лісових комплексів тощо. Запропонований 
підхід дасть змогу забезпечувати рециклювання ре-
човин та енергії в аграрних і природних (або комбі-
нованих) екосистемах, збалансування екологічних 
процесів кругообігу, що є необхідною передумовою 
екологізації системи аграрного господарювання й 
формування нових аграрних відносин. 

Водночас першочергово слід урахувати наявні 
сьогодні проблеми щодо культури ведення вітчизня-
ного сільського господарства – землеробства, рослин-
ництва, тваринництва та супутніх або доповнюючих 
галузей, запропонувати не просто шляхи долання не-
бажаних подій, а їх системну реорганізацію в агро-
екологічному контексті. Зокрема, на рівні окремих 
вітчизняних сільськогосподарських комплексів або 
окремих господарств ідеться про необхідність онов-
лення матеріально-технічної бази не лише за раху-
нок її переоснащення, а й використання сучасної 
техніки та технологій, що є, з одного боку, еконо-
мічно ефективним, з іншого – екологічно безпечним. 
Доцільно запропонувати до розробки на державному 
рівні та реалізації на територіально-регіональному 
таких агроекологічних проектів, що будуть пропону-
вати ресурсозберігаючі технології, сприяти впрова-
дженню нових підходів до використання земельного 
фонду за принципами відновлення родючості ґрунтів 
за рахунок належних агротехнічних і агрохімічних 
розрахунків – використання мінеральних добрив, 
пестицидів, інших необхідних засобів, обов’язковості 
сівозмін основних агрокультур рослин, оновлення се-
лекційно-генетичних програм у рослинництві та тва-
ринництві тощо, що сприятиме стабілізації агроеко-
логічних процесів.

Вищерозглянутий «сценарій» аграрного розвитку 
буде можливим, з одного боку, за умови державної 
підтримки й державного регулювання розвитку агро-
промислового комплексу, адже сільськогосподарське 
виробництво є основою продовольчої безпеки країни 
й залишається таким на найближчу перспективу, 

з іншого – агроекологічні ініціативи будуть дієви-
ми лише на основі суттєвого підвищення активності 
самих суб’єктів господарювання, розуміння ними не 
тільки комерційних вигод, а й екологічної відпові-
дальності за свої дії перед наступними поколіннями.

У контексті вищезазначеного значні перспективи 
мають теоретичні розробки «пакети пропозицій» на 
рівні вітчизняних науково-дослідних інститутів від-
повідного спрямування щодо таких процесів: 

– удосконалення агротехнічних та агрохімічних 
прийомів у культурі ведення вітчизняного сільсько-
го господарства з урахуванням природно-кліматич-
них умов і зональних особливостей територіально-
виробничих комплексів та господарств – розробка 
відповідних картограм (ґрунтів, водойм, насаджень), 
схем екологічного стану й екологічних навантажень 
окремих територій тощо; створення консультатив-
них центрів з метою надання практичної допомоги в 
культурі аграрного господарювання; 

– оновлення й технічне переоснащення аграр-
них господарств на засадах підвищення економічної 
й екологічної ефективності – для прикладу, заміна 
важких технічних агрегатів, пристроїв на більш су-
часні моделі з урахуванням природно-територіальної 
специфіки конкретних господарств, фінансово-еко-
номічних можливостей суб’єктів господарювання та 
екологічних перспектив подальшого розвитку;

– обґрунтування особливостей і перспектив фор-
мування в Україні системи органічного землеробства, 
рослинництва, тваринництва, виробництва екологіч-
но чистих харчових продуктів, надання основних 
і додаткових послуг у сфері екологічного, зокрема 
сільського туризму та розвитку інших агроекологіч-
них ініціатив; 

– формування нового соціального середовища в 
сільській місцевості на основі урахування наявної 
культурної спадщини й підвищення параметрів ком-
фортності – зайнятості населення та покращання 
умов праці, суттєвих змін у сфері дозвілля, викорис-
тання вільного часу тощо. 

Запропоновані авторські пропозиції дають змогу 
створювати дієві механізми до практичної реалізації 
національної концепції сталого розвитку в сфері еко-
логізації вітчизняного аграрного господарювання на 
засадах поєднання екологічної необхідності, еконо-
мічної доцільності й соціальної комфортності.

Висновки з проведеного дослідження. Відповід-
но до виконаного аналізу стану та перспектив еко-
логічного забезпечення розвитку вітчизняної систе-
ми аграрного господарювання на основі реалізації її 
екологічного потенціалу в нових умовах євроінтегра-
ційних координат, доцільно зробити висновки щодо 
необхідності формування системних підходів і реалі-
зації їх через загальноекологічні, господарсько-еко-
номічні, комерційні, соціально-культурні складові. 
Окремим екологічним процесам з певною визначеною 
періодичністю та за необхідності слід надавати «ста-
тусу» пріоритетності, важливо при цьому створити 
таке агроекологічне середовище, що здатне до при-
родного відтворення збалансованості та структурно-
функціонального рециклювання за умови підтримки 
детермінованих екологічних констант на рівні окре-
мих ринкових суб’єктів господарювання й коорди-
нування їх зусиль (за рахунок сучасних принципів 
державного регулювання) в єдиному агроекологосо-
ціальному просторі. Запропоновані системні принци-
пи нададуть можливість вітчизняному АПК перейти 
від позицій постійного долання екологічних наслід-
ків у культурі ведення сільського господарювання до 
сталого агроекологічного розвитку. 
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