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Постановка проблеми. Стійкий розвиток перед-
бачає функціонування екологічно безпечної еконо-
міки, структурно-технологічний рівень якої забезпе-
чує раціональне використання ресурсів і мінімізацію 
техногенного навантаження на довкілля процесів 
виробництва і вжитку товарів і послуг з розрахунку 
на одиницю сукупного суспільного продукту. Про-
відною стратегією, на яку спирається теорія сталого 
розвитку та яка здатна формувати систему принци-
пів та механізмів екологізації виробництва і комп-
лексно вирішувати екологічні та економічні про-
блеми, є стратегія екологічно чистого виробництва, 
яка широко застосовується у західних країнах й 
більш відома як «стратегія чистого виробництва» .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
впровадження та механізми реалізації екологічно 
чистого виробництва в Україні є мало дослідженими 
та недостатньо висвітленими у вітчизняній науко-
вій літературі. Достатньо уваги приділяється дослі-
дженню економічного механізму екологічного регу-
лювання та природоохоронної діяльності, зокрема 
у працях О. О. Веклич, Н. В. Гахович, Б. В. Бур-
кинського, О. І. Вишницької, С. І. Дорогунцова, 
О. Л. Кашенко, Л. Г. Мельника, Є. В. Мішеніна, 
Я. Б. Олійника, І. М. Синякевича та інших учених. 

Виділення раніше невирішених частин загальної 
проблеми. Незважаючи на великі здобутки попере-
дників недостатньо уваги приділено удосконаленню 
механізму екологічно чистого виробництва продукції 
підприємств переробки зерна. 

Ціль статті. Основною метою даного дослідження 
є визначення головних пріоритетів та принципів еко-

логічно чистого виробництва на підприємствах пере-
робки зерна, що сприятимуть створенню передумов 
індустріального розвитку національної економіки, 
її модернізації та оновлення для зміцнення конку-
рентоспроможності та забезпечення сталого розвитку 
України. 

Виклад основного матеріалу. Однією із проблем 
виробництва зерна в Україні та продуктів його пере-
робки є необхідність його екологізації, під якою, за 
визначенням К. А. Лєбєдєва, потрібно розуміти «про-
цес неухильного і послідовного впровадження сис-
тем технологічних, управлінських та інших рішень 
в підкомплексі, які дозволять при наданні переваги 
державній формі власності на засоби виробництва, 
особливо землю підвищувати ефективність викорис-
тання природних ресурсів і умов одночасно з поліп-
шенням або хоча б збереженням якості природного 
середовища на локальному, регіональному і глобаль-
ному рівнях» [1, с. 136]. Учений також вважає, що 
за радянських часів рішення щодо розміщення про-
дуктивних сил в зернопродуктовому підкомплексі 
приймалися практично без урахування екологічних 
факторів. Поділяючи таку думку лише частково, 
зазначимо, що за роки незалежності ситуація також 
розвивалася неоднозначно. З одного боку, збереглося 
8 млн. га відносно чистих ділянок (19 % сільгоспу-
гідь), на яких можна вирощувати органічну продук-
цію, українські ґрунти мають високу природну родю-
чість; внесення мінеральних добрив у 3 рази менше 
від західноєвропейських норм. За різними показни-
ками, на території України щорічно утворюється від 
700 до 800 млн. тонн відходів. Загальний обсяг нако-
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пичених на території України відходів перевищує 
30 млрд. тон, у тому числі шкідливих (токсичних) – 
2,9 млрд. тонн [12]. 

Більшість українських «органічних» господарств 
розташовані на території Одеської, Херсонської, Пол-
тавської, Вінницької, Львівської, Тернопільської, 
Чернігівської та Хмельницької областей. Часто ці 
господарства є учасниками проектів із впровадження 
органічного землеробства в Україні та співпрацюють 
з іноземними компаніями, насамперед, із Швейцарії 
та Німеччини. Ринок екологічної продукції гарантує 
споживачеві вищу якість товарів, що споживаються, 
з відповідною підвищеною ціною. Більшість ринків 
екологічної продукції, наприклад, Європейського 
Союзу або США, сформувалися внаслідок встанов-
лення і під безпосереднім впливом так званих Дирек-
тив, які визначають необхідні вимоги до продукції, 
методам її виробництва і дозволяють маркувати її 
як «екологічна» («органічна», «біологічна», «біоор-
ганічна», «біодинамічна», або «зелена») [2, с. 348]. 
Найвідомішими з органічних господарств є: ПП 
«Агроекологія» (Полтавська обл.), група компаній 
«Етнопродукт» (Чернігівська обл.), ТОВ «Галекс-
Агро» (Житомирська обл.), «Органічне» господар-
ство «Махаріші» (Херсонська та Миколаївська обл.), 
ТОВ «Жива земля Потутори» (Тернопільська обл.), 
«Царський садівник» (Київська обл.) та інші.

Одеська область входить в число найбільш напру-
жених за екологічним станом територій внаслі-
док високого рівня антропогенного навантаження. 
Однією із складових такого навантаження є сільсько-
господарське виробництво, пов’язане із внесенням в 
ґрунт мінеральних добрив, діюча речовина яких за 
умови їх надлишку, може накопичуватися і дося-
гати величин, які мають токсичну дію на сільсько-
господарські культури та ґрунтові мікроорганізми. 
Окремою проблемою екологічного стану Одеської 
області є забруднення земель непридатними хіміч-
ними засобами захисту рослин. Земельні ресурси 
Одеської області (3331,3 тис. га) характеризуються 
надзвичайно високим рівнем освоєння. Найбільшою 
є питома вага земель сільськогосподарського при-
значення – 2661,8 тис. га (79,9 %), з них рілля – 
2068,6 тис. га. (62,1 %) [3].

В Одеській області, як і в Україні в цілому, скла-
лась критична ситуація з охороною земель. Про-
гресує деградація ґрунтів, їх ерозія та техногенне 
забруднення. Водній та вітровій ерозії піддається 
третина загальної площі сільськогосподарських 
угідь. Найкращі агроекологічні умови якості ґрун-
тів спостерігаються майже по всій території півдня 
Одеської області, за винятком Кілійського та Реній-
ського районів, де концентрація становить 0,22 та 
0,24 Кі/км2 відповідно [3].

Роботи з охорони земель виконуються відпо-
відно до Земельного кодексу України, Законів 
України “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, 
на виконання Указів Президента та інших норма-
тивно-правових документів. Головним управлін-
ням земельних ресурсів у Одеській області розро-
блена “Регіональна програма використання коштів 
на освоєння земель для сільськогосподарських та 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 
угідь і охорони земель в Одеській області”. Одним із 
основних заходів, передбачених Регіональною про-
грамою, є складання “Схем землеустрою району і 
техніко-економічних обґрунтувань використання та 
охорони земель” [4].

Екологізація сільського господарства озна-
чає застосування раціональних, ресурсозберігаю-

чих, екологобезпечних методів господарювання, які 
здатні забезпечити зростання виробництва, а також 
вирішувати соціально-економічні проблеми [5]. Еко-
логізацію зерновиробництва можна розглядати як із 
загальнолюдських позицій (забезпечення здоров’я, 
якісного стану рослинного, тваринного світу, збе-
реження ландшафтів), так і з позицій підвищення 
конкурентоспроможності зернової продукції завдяки 
її високим якостям [6; 7; 8]. Відповідно, стратегічні 
цілі екологізації потрібно розглядати в світлі досяг-
нення обох складових (рис. 1).

 

Стратегія екологізації агровиробництва 

Цілі екологізації зерновиробництва 

Якість 
продукції 

Збереження 
навколишнього 

середовища 

Якісні 
параметри землі 

Органічне 
зерновиробництво 

Екологічне сприятливе 
господарювання 

Рис. 1. Стратегія екологізації зерновиробництва

З метою досягнення означених цілей на загаль-
нонаціональному рівні потрібно якомога швидше 
вжити таких заходів. По-перше, необхідна розробка 
національної ландшафтної політики, як це перед-
бачено Європейською конвенцією щодо ландшафтів 
від 2000 р., що передбачає оптимізацію екологічної 
інфраструктури за рахунок збільшення частки лісів, 
полезахисних лісових смуг, гаїв, водойм, боліт, 
луків тощо. По-друге, створити умови для широ-
комасштабного розвитку органічного сільського 
господарства. По-третє, забезпечити сертифікацію 
виробництва сільгосппродукції за міжнародними 
стандартами ISO: 9000 (якості), 14000 (охорони 
навколишнього середовища), 22000 (безпеки про-
дуктів харчування), 26000 (соціальної відповідаль-
ності); впровадження системи HACCP (Аналіз небез-
печних чинників та ризику в критичних точках 
контролю) та GAP (Належної сільськогосподарської 
практики). По-четверте, вжити заходів, спрямова-
них на припинення хижацького використання при-
родних ресурсів, насамперед землі, створення умов 
для відновлення родючості ґрунтів, убезпечення їх 
від забруднення й деградації.

Зрозуміло, що ефективність запропонованих 
заходів визначатиметься дієвістю управління цими 
процесами з боку офіційних державних структур, 
використанням механізму примусу й стимулю-
вання суб’єктів господарювання за дотриманням 
агроекологічних норм. Ми підтримуємо пропозицію 
О. Л. Попової щодо необхідності розробки й затвер-
дження Національного кодексу сталого агрогоспо-
дарювання й внесення змін до низки чинних нор-
мативно-правових документів, зокрема до Закону 
України «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України» від 24.06. 2004 р. № 1877-IV. Необ-
хідна норма, згідно з якою виконання базових еколо-
гічних вимог щодо належної сільськогосподарської 
практики є обов’язковою умовою надання сільгосп-
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виробникам державної фінансової допомоги в рамках 
держаних цільових програм [9, c. 45-47]. Можуть 
бути запропоновані також й інші шляхи економіч-
ного стимулювання за раціональне використання 
земель: виділення коштів державного та місцевого 
бюджетів для відновлення земель, порушених не з 
вини землевласників і землекористувачів; тимчасове 
звільнення або часткова компенсація за зниження 
доходу в результаті тимчасової консервації деградо-
ваних малопродуктивних та техногенно забруднених 
земель; надання пільгових кредитів; цільові субсидії 
[7, с. 59].

Що стосується розвитку органічного зернови-
робництва, то слід зазначити, що незважаючи на 
великий потенціал розвитку органічного сектору 
зерновиробництва, в Україні все ще відсутнє законо-
давство, що, безперечно, негативно позначається на 
динаміці виробництва органічного зерна. З огляду на 
постійно зростаючий в розвинених країнах попит на 
органічне зерно, зернобобові, олійні культури Укра-
їна, зокрема Одеська область з її відносно «чистими» 
ґрунтами, мають потенційні можливості перетвори-
тися на потужного експортера органічної продукції. 
При цьому, крім забезпечення нормативно-правових, 
інституційних, економічних умов розвитку органіч-
ного виробництва особливу увагу слід звернути на 
дотримання максимально високих стандартів якості. 
Насамперед потрібно забезпечити перехід на нові 
сорти, які за однакових умов енергооснащеності 
й ресурсозабезпеченості дають на третину більше 
продукції, ніж старі. Для забезпечення виконання 
Програми «Зерно України – 2015» необхідно мати 
щороку до 4,0 млн. т високоякісного насіння зерно-
вих культур, у тому числі 1,8 – 1,9 млн. т озимих 
та 1,2 млн. т ярих зернових. За оцінками виробни-
ків, протягом останніх п’яти років внутрішній ринок 
насіння зріс на 40% – до 1,3 млрд дол. США, а в пер-
спективі може збільшитися до 5–7 млрд дол. США 
[11, с. 37]. В цих умовах важливо витримати кон-
куренцію з такими всесвітньовідомими компаніями 
як «Монсанто», яка розширює свій бізнес в Україні. 
Передумови для досягнення заданих показників в 
країні існують.

Переведенню зернопродуктового підкомплексу на 
інноваційний шлях розвитку сприятиме реалізація 
заходів з реформування та становлення галузі насін-
ництва і розвитку ринку насіння, що передбачено 
Програмою «Зерно України – 2015», зокрема:

– формування Державного резервного насіннєвого 
фонду та створення виробниками насіння власних 
насіннєвих страхових та перехідних фондів;

– прискорення впровадження у виробництво сор-
тів і гібридів зернових культур нового покоління, 
адаптованих до агроекологічних умов вирощування, 
з цінними господарськими властивостями;

– використання для сівби насіння, що відпові-
дає вимогам державного стандарту за сортовими та 
посівними показниками;

– прискорення виходу України з насінницькою 
продукцією на європейський і світовий ринок;

– перехід на контрактну систему виробництва і 
реалізації елітного насіння за ліцензійними угодами;

– проведення обов’язкової сертифікації насіння 
зернових культур;

– нарощування фінансування державних про-
грам підтримки селекції та насінництва, кошти яких 
спрямовуються на закупівлю оригінального й еліт-

ного насіння зернових культур і фінансування цільо-
вих селекційно-генетичних програм [11].

Висновки і пропозиції. Стримуючим чинни-
ком розвитку екологічного сільського господарства 
і природокористування, а також ринку екологічної 
продукції в Україні є відсутність прийнятої на дер-
жавному рівні законодавчо-нормативної бази. На 
державному рівні досі чітко не визначено, що озна-
чає термін «екологічний» або «зелений», і як пови-
нна вироблятися відповідна продукція. Нині кожен 
охочий може маркувати свою продукцію як «еколо-
гічну», «біологічну», «органічну», та не несе перед 
споживачем ніяких додаткових зобов'язань. Таким 
чином, перехід національної економіки до «зелених» 
перетворень прискорить впровадження Національної 
програми «Зелені ринки», яка дозволить не тільки 
підвищити ефективність та активізувати внутрішній 
ринок с/г продукції, але й відкриє перспективи до 
входження до глобальних мереж міжнародної серти-
фікації та постачання продовольчої продукції.
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