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Постановка проблеми. До одного із важливих 
повноважень Верховної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України належить піклування про охорону 
довкілля, проголошене в Конституції України, що 
окреслює екологічну політику нашої держави. На 
сьогодні спостерігається активний розвиток екоцен-
тричної парадигми розвитку суспільства Україні 
упродовж кінця ХХ–початку ХХІ ст., адже норма-
тивні документи несуть у собі чіткі інструкції сто-
совно запровадження екологічної політики в краї-
ні. У всіх без винятку міжнародних та внутрішніх 
українських документах основним шляхом реаліза-
ції екологічних вимог сьогодення вказується енерго-
збереження. Саме енергозбереження стало найбільш 
актуальною проблемою для усього світу. Світове 
співтовариство стурбовано тим, що діяльність люди-
ни руйнує оточуюче середовище, змінює клімат та 
призводить до виснаження природних енергетичних 
ресурсів.

Відомо, що зростання споживання енергії, змі-
на клімату та екологічні проблеми тісно пов’язані 
між собою, оскільки виробництво енергії шляхом 
спалювання викопних видів палива супроводжуєть-
ся виділенням в атмосферу вуглекислого газу, мета-
ну, оксидів азоту, що створюють парниковий ефект. 
Забруднення атмосфери шкідливими речовинами – 
продуктами спалювання палива, є одним з основних 
негативних факторів, що впливають на здоров’я на-
селення планети. З метою уповільнення глобальної 
зміни клімату, зниження шкоди здоров’ю населен-
ня приймаються міжнародні угоди про скорочення 
викидів в атмосферу. Прикладом такої угоди є Кі-
отський протокол до рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату (Кіото, 11.12.1997 р.), за яким про-
мислово-розвинені країни добровільно взяли на себе 
зобов’язання зі скорочення викидів парникових га-
зів. Основним предметом регулювання Протоколу 
є заходи щодо скорочення викиду CO

2
, у зв’язку з 

чим особливого значення набувають заходи з нена-
рощування традиційних енергопотужностей, а з ви-
користання енергозберігаючих технологій та віднов-
лювальних енергоресурсів.

Актуальність енергозбереження в національному 
масштабі – на рівні окремих держав – пов’язана як 
з необхідністю поліпшення екології (скорочення ви-
кидів забруднюючих речовин), так і з забезпеченням 
енергетичної безпеки і конкурентоспроможності на-
ціональних економік. При цьому для країн з обмеже-
ними власними запасами копалин паливних ресурсів 
енергетична безпека означає запобігання залежності 
економіки від імпорту палива. Для того, щоб знизи-
ти залежність економіки від імпорту палива при од-
ночасному скороченні емісії парникових газів, бага-
то країн пріоритетом своєї політики роблять перехід 
на відновлювані джерела енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ба-
гатьох дослідженнях сучасних вчених-економіс-
тів, екологів, геологів (Т. Гардашук, М. Гладкий, 
Н. Єпішков, А. Коновалов, В. Кострицький, І. Лесні-
кова, М. Лукіних, В. Скребець, В. Чайка та ін.) осо-
блива увага пріділяється питанням енергозбережен-
ня та сучасній екологічній стратегії України. Наша 
країна відрізняється високим рівнем енергоємності: 
витрачає більше енергії на одиницю валового вну-
трішнього продукту (ВВП). Високий показник енер-
гоємності – кількості енергії, витраченої на одиницю 
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випуску продукції або виконаних робіт – пов’язаний 
із впливом великого числа факторів, однак разом 
з тим, за оцінками фахівців, споживання енергії в 
Україні приблизно на 20%-25% вище, ніж в інших 
країнах з подібними рівнем доходів, територією, клі-
матичними характеристиками та структурою.

Слід зазначити, що висока енергоємність свідчить 
про неефективне використання енергоресурсів, що в 
свою чергу робить негативний вплив на економіку 
країни, її енергетичну безпеку, на навколишнє се-
редовище. Багато досліджень (А. Коновалов, М. Лу-
кіних, Н. Семін, В. Чайка та ін.) говорять про те, 
що потенціал зниження енергоємності в Україні на-
стільки великий, що його реалізація може привести 
до економії 40% повного споживання енергії (і відпо-
відно скорочення викидів вуглекислого газу на 45%-
50%) в осяжному майбутньому. При цьому інвестиції 
в енергоефективність можуть забезпечити зниження 
енергоємності та задовольнити зростаючий попит на 
енергоресурси при витратах втричі менших, ніж ка-
піталовкладення, необхідні для будівництва нових 
генеруючих потужностей.

Вченими (Н. Єпішков, А. Коновалов, М. Лукіних, 
В. Чайка, О. Шаблій та ін.) доведено, что об’єктом 
державного регулювання в галузі енергозбережен-
ня є відносини, що виникають у процесі діяльності, 
спрямованої насамперед на:

– ефективне використання енергетичних ресурсів 
при їх видобуванні, виробництві, переробці, тран-
спортуванні, зберіганні та споживанні;

– здійснення державного нагляду за ефективним 
використанням енергетичних ресурсів;

– розвиток видобутку і виробництва альтернатив-
них видів палива, здатних замінити енергетичні ре-
сурси більш дорогих і дефіцитних видів;

– створення і використання енергоефективних 
технологій, енергоспоживаючого та діагностичного 
обладнання, конструкційних та ізоляційних матері-
алів, приладів для обліку витрати енергетичних ре-
сурсів та для контролю за їх використанням, систем 
автоматизованого управління енергоспоживанням;

– забезпечення точності, достовірності та єдності 
вимірювання в частині обліку вироблених і спожива-
них енергетичних ресурсів.

Зрозуміло, що усі промислові споживачі енерго-
ресурсів зацікавлені у ресурсозбереженні, тому що 
суттєву частку в собівартості продукції складають 
саме витрати на енергоресурси. Узагальнення по-
глядів дослідників щодо проблеми енергозбереження 
як одного із напрямів екологічної стратегії країни 
(Д. Єрмаков, В. Кострицький, С. Кравченко, О. Ма-
теюк, В. Медведєв, М. Назарук, В. Панов та ін.) дає 
можливість стверджувати, що в умовах постійного 
зростання тарифів на енергоносії прибутки промис-
лових підприємств знижуються, тому, підвищивши 
ефективність використання енергоресурсів, підпри-
ємства зможуть зберегти конкурентоспроможність і 
не тільки на вітчизняному ринку, але в перспекти-
ві і на світовому ринку. Заходи з енергозбережен-
ня, хоча і вельми затратні, але в кінцевому підсум-
ку окупають витрати на їх проведення та сприяють 
оздоровленню екологічного стану країни.

Досвід показує, що побутові споживачі енергоре-
сурсів – населення – найчастіше зацікавлені в енер-
гозбереженні, якщо вони при цьому мають мож-
ливість економити свої кошти на оплату ресурсів. 
Крім того, проведення окремих енергозберігаючих 
заходів в будинку та квартирі підтримується людь-
ми, якщо це підвищує комфортність проживання і 
покращує мікроклімат в приміщеннях. Не можна 

применшувати значення і таких стимулів нефінан-
сового характеру, як турбота про стан навколиш-
нього середовища і збереження природних ресур-
сів (Т. Гардашук, М. Гладкий, В. Кострицький, 
В. Медвєдєв, М. Назарчук та ін.), які впливають 
на велику кількість громадян за умови достатньої 
їх інформованості щодо цієї проблеми. Щоб ресур-
созбереження на рівні особистого споживання стало 
суспільною нормою, частиною побутової культури, 
необхідні значні зусилля з боку держави та інших 
зацікавлених осіб, спрямовані на формування гро-
мадської думки та створення різних стимулів для 
кінцевих споживачів енергії.

Отже, в ресурсозбереженні зацікавлені всі – як 
світова спільнота та окремі держави, так і споживачі 
ресурсів, включаючи населення.

Постановка завдання. Розглядаючи питання про 
природно-ресурсний потенціал України, слід відзна-
чити його нераціональне використання у всіх сферах 
діяльності і зокрема в агропромисловому комплексі 
України, що є значною мірою наслідком екстенсив-
ного характеру розвитку економіки, невідповідності 
між розміщенням природно-ресурсного та соціаль-
но-економічного потенціалу, у зв’язку з чим стає 
особливо актуальною необхідність оптимізації при-
родокористування, оздоровлення його стану, обґрун-
тування основних напрямів, виявлення резервів і 
визначення шляхів підвищення ефективності вико-
ристання природних ресурсів і особливо в його про-
довольчому комплексі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток агропромислового виробництва супроводжується 
майже повсюдним забрудненням мінеральними до-
бривами, пестицидами та іншими агрохімікатами 
грунтів, поверхневих і підземних вод, а звідси про-
дукції рослинництва і тваринництва. Ці фактори не-
гативно впливають на природні умови життя людей, 
на якість природного середовища та здоров’я насе-
лення.

Забруднення навколишнього природного серед-
овища, надмірна хімізація сільськогосподарського 
виробництва призвели до появи в складі харчових 
продуктів нітратів, радіонуклідів, пестицидів, солей 
важких металів та ін. [5, с. 9]. Якщо в продуктах 
харчування вміст цих токсичних речовин не пере-
вищує гранично допустимі норми, їх споживання 
призводить до акумуляції в організмі цих токсинів 
і виникнення різних захворювань. Також забруднен-
ня навколишнього середовища негативно впливає на 
господарську діяльність суспільства, її ефективність, 
функціонування біосфери в цілому і продуктивність 
окремих природних і культурних екосистем, відно-
вити потенціал навколишнього середовища, а осо-
бливо на людину як об’єкт природокористування.  
Встановлено, що нарощування промислового вироб-
ництва без належного еколого-економічного обґрун-
тування призводить до посилення ресурсної напруже-
ності, виникнення цілого ряду екологічних проблем і 
прогресуючого зростання факторів «екологічного ри-
зику». Серед них – забруднення атмосферного пові-
тря. Основними причинами, які зумовлюють забруд-
нення атмосферного повітря, є моральне і фізично 
застаріле технологічне та газоочисне обладнання, а в 
окремих випадках – відсутність газоочистки та авто-
матичного контролю за приладами, а також низька 
технологічна дисципліна.

Особливо важливою проблемою є розробка прин-
ципово нової екологічної стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку України, визначення пріоритетів у 
сфері екології на регіональному, місцевому рівні. 
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Досвід країн Європи доводить, що екологічна 
стратегія соціально-економічного розвитку країни 
базується на таких принципах: пріоритет екології 
над економікою; пріоритет екологічних критеріїв по-
казників і вимог над економічними; раціональне по-
єднання ринкових і державних економічних та ад-
міністративних інструментів і важелів регулювання 
екологічних відносин; оптимальне і взаємоузгоджене 
застосування методів галузевого та територіального 
управління природокористуванням і охороною на-
вколишнього середовища, перенесення центру ваги 
та відповідальності за рішення ресурсно-екологічних 
проблем на місцеві органи влади; інтеграція еколо-
гічного та економічного підходів до розвитку і роз-
міщення продуктивних сил у єдиний еколого-еконо-
мічний підхід шляхом розробки та застосування в 
практиці господарської діяльності еколого нормати-
вів, показників, стандартів і вимог: чітке визначення 
державних, регіональних та місцевих екологічних 
пріоритетів на різні терміни прогнозування соціаль-
но-економічного розвитку та основних напрямів ви-
рішення екологічних проблем.

Основними напрямами еколого-економічної полі-
тики держави з метою реалізації її сталого розвитку, 
на наш погляд, є такі як:

– урахування вимог екологічної безпеки при здій-
сненні структурної перебудови;

– формування якісної структури споживання на 
основі принципів раціональності та безвідходності;

– перехід до загальної системи платного природо-
користування;

– регіональний, а не галузевий підхід до охорони 
природи.

Здійснення екологічної політики в Україні до-
цільно проводити поетапно.

Перший етап – виконання екологічних заходів, 
спрямованих насамперед на відтворення генофонду, 
забезпечення виживання нації. Вони повинні вклю-
чати забезпечення населення чистою водою, особливо 
питною, і чистими продуктами харчування, а також 
створення інформаційної екологічної служби. До 
другого етапу належить вирішення проблем відходів, 
а саме: переробка побутових промислових відходів з 
можливою їх утилізацією, переробка чи захоронення 
ядерних та токсичних відходів, прийняття законо-
давчої бази, яка б зробила переробку відходів еконо-
мічно доцільною.

Третій етап – розробка і впровадження довгостроко-
вих екологічних програм, які повинні включати вико-
ристання альтернативних джерел енергії, впроваджен-
ня енерго– та ресурсозберігаючих технологій у всіх 
галузях промисловості та сільського господарства.

Основними шляхами підвищення ефективнос-
ті використання природних ресурсів продовольчого 
комплексу слід назвати такі:

– моніторинг природного середовища;
– науково-обгрунтоване регіональне розміщення 

народногосподарського виробництва;
– здійснення заходів щодо екологізації виробни-

цтва;
– перехід від затратного до ресурсо– та енергозбе-

рігаючого господарювання;
– поглиблення регіональної спеціалізації;
– забезпечення оптимізації структури сільсько-

господарських угідь;
– здійснення заходів з підвищення родючості 

грунтів;
– формування економічної збалансованості аграр-

ного виробництва в регіонах з урахуванням їх при-
родоресурсний потенціалу; 

– дотримання вимог екологічної безпеки; 
– застосування екологічно прогресивних техноло-

гій.
До пріоритетних напрямів вирішення економіко-

екологічних проблем природокористування в АПК 
України можна віднести: облік територіальної нео-
днорідності і регіональних особливостей природних 
умов і ресурсів, проведення комплексу заходів у 
АПК, спрямованих на поліпшення стану навколиш-
нього середовища, його оздоровлення (протиерозійні 
заходи, дотримання норм, термінів і технології за-
стосування мінеральних добрив і пестицидів, впрова-
дження оборотних систем водопостачання, зменшен-
ня викидів шкідливих речовин в атмосферу тощо), 
впровадження альтернативних систем землеробства 
(органічна, біологічна, біодинамічна, екологічна), 
при цьому акцент ставиться на проведенні екологіч-
ної експертизи проектів, впровадження екологічного 
аудиту підприємств АПК, екологізація агропромис-
лового виробництва, створення системи спостере-
жень за впливом агропромислового виробника на на-
вколишнє природне середовище та станом природи.

У більшості досліджень вчених-екологів, еконо-
містів (Т. Гардашук, М. Гладкий, Д. Лазаренко, Я. 
Співак, В. Чайка та ін.) наголошується на тому, що 
екологізація агропромислового виробництва – це на-
самперед впровадження ресурсозберігаючих, енер-
гозберігаючих, мало– і безвідходних технологій в 
переробних галузях, альтернативних систем земле-
робства з обмеженням використання хімічних за-
собів для підвищення родючості ґрунту і захисту 
рослин, врахування можливостей природи до само-
відновлення, і саме природоохоронні, екологобезпеч-
ні та ресурсозберігаючі напрями науково-технічного 
прогресу повинні бути пріоритетними. Можливості 
реалізації комплексу заходів у подоланні екологічної 
кризи та оздоровлення навколишнього середовища 
як на рівні країни, так і на регіональному рівнях ви-
значаються в основному декількома факторами:

– економічний;
– науковий;
– технічний.
На жаль, дефіцит вітчизняного екологічного об-

ладнання стримує інвестування природоохоронних 
програм і окремих заходів. Таке становище пояс-
нюється обмеженістю як фінансових ресурсів, так 
і матеріальної основи їх реалізації, тому виникає 
необхідність створення єдиної системи регіонально-
економічного регулювання та контролю за дотриман-
ням екологічних стандартів, якості навколишнього 
середовища. Слід створити єдиний орган, який міг 
би ефективно і цілеспрямовано регулювати і контро-
лювати процеси природокористування, відтворення, 
збереження, охорони та примноження природних ре-
сурсів, навколишнього середовища в цілому, а також 
реалізацію заходів екологічного призначення відпо-
відно до чинного законодавства.

До компетенції місцевих органів управління по-
винні входити заходи щодо реалізації стратегії охо-
рони навколишнього середовища конкретного регіо-
ну, а саме: встановлення гранично допустимих норм 
забруднення, застосування економічних регуляторів 
природокористування (податкових пільг, субвен-
цій, дотацій, премій, компенсаційних та штрафних 
платежів за завдані збитки), введення обмежень на 
виробничу діяльність, пов’язану із забрудненням 
навколишнього середовища, визначення порядку 
екологічного страхування підприємств. 

З метою впорядкування джерел фінансового за-
безпечення природоохоронної діяльності в Україні 
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необхідно створити цільові фонди охорони і відтво-
рення природних ресурсів на підприємствах-при-
родокористувачів, при місцевих і державному бю-
джетах з подальшою трансформацією цих фондів в 
екологічні банки.

Екологічні фонди можуть створюватися за раху-
нок різних джерел, а саме: амортизаційних відра-
хувань на відновлення природоохоронних об’єктів; 
податків на підприємствах за забруднення навко-
лишнього середовища; субсидій з бюджетів; внесків 
по страхуванню від екологічних аварій; добровіль-
них пожертвувань та інших джерел. 

Формування та реалізація еколого-економічної 
політики на перспективу має базуватися на необхід-
ності взаємного узгодження екологічної та економіч-
ної концепцій. Без урахування екологічного чинни-
ка не можна вирішувати проблему сталого розвитку 
економіки, у тому числі її продовольчого комплексу 
[4, с. 27]. Це вимагає прийняття рішень з екологіч-
ної оцінки економічної політики, тобто визначення 
прямих і непрямих можливих наслідків проектів, 
оцінка варіантів співвідношення між економічною 
вигодою і можливим збитком навколишньому серед-
овищу. Тільки такий підхід дає можливість визначи-
ти заходи щодо мінімізації негативних дій і сприяти 
позитивному впливу економічної політики на навко-
лишнє середовище.

Організаційно-економічний механізм управління 
навколишнім середовищем, на думку вчених, пови-
нен включати: економічне стимулювання ресурсозбе-
рігаючої діяльності; організаційні заходи, що забез-
печують виконання природоохоронних заходів.

Серед основних природоохоронних заходів мають 
бути: реконструкція промислових підприємств, пе-
рехід на безвідходні і маловідходні технології, ути-
лізація відходів виробництва, будівництво очисних 
споруд, газо- і пиловловлювачів; рекультивація по-
рушених земель; організація моніторингу та єдиної 
державної охорони природного середовища та інші 
заходи.

Проблему раціонального природокористування, 
відтворення та охорони ресурсів природних ресурсів 
та стабільності збалансованого приросту сільськогос-
подарського виробництва можна вирішити тільки за 
таких умов:

– районування природних умов і ресурсів на осно-
ві всебічного їх дослідження;

– комплексна економіко-екологічна оцінка продо-
вольчої ефективності природно-ресурсного потенціалу;

– забезпечення розширеного відтворення та охо-
рони родючості земельних угідь;

– проведення комплексу природоохоронних (ме-
ліоративних, агротехнічних, організаційно-еконо-
мічних) заходів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки про те, нераці-
ональне природокористування в агропромисловому 
комплексі України є значною мірою наслідком екс-
тенсивного характеру розвитку економіки, невідпо-
відності між розміщенням природоресурсного та со-
ціально-економічного потенціалу отже стає особливо 
актуальною необхідність оптимізації природокорис-
тування та енергозбереження як одного із напрямів 
екологічної стратегії України, а також визначення 
шляхів підвищення ефективності використання при-
родних ресурсів у країні і особливо в його продоволь-
чому комплексі.
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