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ВСТУП
У 90�х роках у свiтi стався, можна сказати,

поворотний момент стосовно розумiння тiєї
iстини, що процвiтання та добробут всього
людства залежить вiд рацiонального викорис�
тання світових запасів природних ресурсiв,
включаючи землю. В багатьох країнах вже пе�
рестали вважати, що охорона навколишнього
середовища стримує розвиток країни та зни�
жує її конкурентоспроможнiсть на свiтовому
ринку, розумiючи необхiднiсть використання
власних природних ресурсiв, технологiй та
технiчного досвiду в рамках екологiчно рацi�
онального розвитку. В планi як мiжнародної,
так i нацiональних промислових полiтик виник�
ла нова проблема та новий керуючий принцип
розвитку: гармонiйний (сталий) розвиток як
єдиний можливий фундамент побудови еколо�
гобезпечного суспiльства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є розгляд можливості еколо�

гізації підприємництва в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нова концепцiя сталого розвитку агросфе�

ри дозволяє чiткiше позначити напрями руху
цивiлiзацiї, видiлити її цiльову функцiю. Крiм
того, вона мiстить у собi також величезний, але
поки ще не задiяний потенціал для вирішення
сучасних соцiально�полiтичних, соцiально�
економiчних та соцiально�комерцiйних про�
блем [6].
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Невiд'ємною складовою переходу до нової
концепції сталого розвитку агросфери, а ще
точнiше — знаряддям переходу, як нам здаєть�
ся, є екологiчний менеджмент. Сучасне сус�
пiльство визначає екологiчний менеджмент як
комплексне, науково обгрунтоване управлiння
якiстю природного середовища . В сiльському
господарствi органiзацiя i реалiзацiя еколо�
гiчного менеджменту є надзвичайно актуаль�
ним, важливим, першочерговим завданням за�
гальнодержавного значення. Адже в нацiо�
нальному агропромисловому комплексi нинi
використовується величезна кiлькiсть природ�
них ресурсiв, i його вплив охоплює бiльш як 60%
загальної площi України. I цей вплив рiзко не�
гативний, бо розвиток сiльського господарства
в Українi вiдбувався на основi хибної концепцiї,
коли екологiчний фактор недооцiнювався, а пе�
ревага надавалася активнiй i навiть надмiрнiй
хiмiзацiї, необгрунтованим масивним мелiо�
рацiям та механiзацiї, намаганню якнайшвид�
ше максимально освоїти земельнi ділянки.

При визначеннi концепцiї сталого розвит�
ку передумовою її реалiзацiї в аграрнiй сферi є
запровадження практики аграрного еколо�
гiчного менеджменту як управлiння якiстю
агроландшафтiв. В його основу можуть бути
покладенi такi положення та принципи:

— об'єктивне i реальне, контрольоване дер�
жавою, забезпечення рiзних форм власностi на
землю тих, хто здатен її рацiонально викорис�
товувати;
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— вiдповiднiсть розораностi територiї еко�
логiчно обгрунтованим регiональним нормам,
прив'язаним до певних агроландшафтiв;

— реалiзацiя контурно�мелiоративного
землеробства в регiонах на всебiчно науково
обгрунтований базi;

— широке застосування науково обгрунто�
ваних бiологiчних засобiв захисту рослин, роз�
виток нових бiотехнологiй у садiвництвi, тва�
ринництвi тощо;

— розвиток виробництва i реалiзацiї вiт�
чизняної високоефективної сiльськогоспо�
дарської технiки i знарядь, у тому числі як для
фермерських господарств дрiбного i середнього
масштабу, так i для об'єднаних колективних гос�
подарств iз значними масштабами виробництва;

— суворий контроль на основi нових нор�
мативiв за вiдведенням земель для несiльсько�
господарських потреб;

— перехiд до виробництва i використання
нових високоефективних органо�мiнеральних
гранульованих добрив, вiд яких у рослинах не
накопичуються шкiдливi техногеннi забруд�
нюючi речовини.

Аграрний екологiчний менеджмент ба�
зується на таких основних положеннях нової
екологiчної полiтики:

— усвiдомлення того, що досягнення еко�
логiчної безпеки в найближчi роки є першочер�
говим завданням держави;

— необхiднiсть розробки i поетапної ре�
алiзацiї довгострокової комплексної стратегiї
сталого (гармонiйного) розвитку;

— необхiднiсть виконання низки завдань,
якi сприятимуть покращенню екологiчної
ситуацiї в агроландшафтах регiонiв i управ�
лiння якiстю довкiлля, а саме:

1) розгортання i вдосконалення системи
комплексного екологiчного монiторингу агро�
ландшафтiв, створення банку екологiчної iн�
формацiї в агросекторi;

2) проведення детальної iнвентаризацiї
екологiчного стану в межах всiх агроландшаф�
тiв держави, складання комплексу екологiчних
карт (вiд карт загального антропогенного наван�
таження на регiональнi агроландшафти, окремi
площi сiльгоспугiдь та карт екологiчної стiйкостi
останнiх, до карт стану забруднень грунтiв окре�
мими видами полютантiв — пестицидами, важки�
ми металами, нафтопродуктами тощо, карт
розораностi, стану родючостi грунтiв тощо);

3) створення мережi регiональних еколо�
гiчних фондiв для вiдродження земель, лiсiв, ма�
лих рiчок, здiйснення екологiзацiї агровироб�
ництва. Розробка принципiв державного та
мiсцевого (мунiципального) аграрного еколо�

гiчного iнвестування. Розробка i реалiзацiя ко�
роткострокових i довгострокових регiональних
i локальних програм вiдродження сiльгоспугiдь;

4) вдосконалення природоохоронних зако�
нiв i нормативних документiв у галузi аграрно�
го виробництва, розробка нових ефективних
стандартiв у галузi агроекологiї. Внесення вiд�
повiдних змiн до податкового, бюджетного за�
конодавства. Стимулювання приватної еко�
логiчної iнiцiативи агровиробникiв та приват�
них екологiчних iнвестицiй;

5) створення ринкiв екологiчних послуг,
екологiчно чистих продуктiв харчування для
людей та тварин, природоохоронних техно�
логiй i устаткування. Стимулювання iннова�
цiйної дiяльностi пiдприємцiв у агросферi;

6) розвиток ринкових вiдносин у сферi земле�
користування, запровадження приватної
власностi на землю. Екологiчна паспортизацiя всiх
об'єктiв агросфери, що впливають на довкiлля;

7) екологiзацiя сiльськогосподарських тех�
нологiй, широке впровадження полiтики ресур�
созбереження. Органiзацiя екологiчного монi�
торингу i контролю бiотехнологiчних виробництв;

8) визначення зон для виробництва еколо�
гiчно чистих продуктiв харчування. Здiйснення
ефективного контролю якостi сiльськогос�
подарської продукцiї, реалiзацiя якої дозво�
ляється тiльки при наявностi вiдповiдних еко�
логiчних сертифiкатiв;

9) запровадження екологiчного аудиту, регу�
лярне обстеження об'єктiв агровиробництва з
метою контролю рацiонального природокорис�
тування. Екологiчний аудит, який проводиться на
базi системного пiдходу, допоможе оцiнювати
ефективнiсть управлiння якiстю агроландшафтiв,
пiдтримки їх нормального екологiчного стану та
iнвестицiйної привабливостi;

10) реалiзацiя концепцiї аграрної екологiчної
освiти в Українi, ефективна пiдготовка i
перепiдготовка викладачiв агроекологiї у всiх ву�
зах аграрного профiлю, розробка i видання
вiдповiдної навчально�методичної лiтератури з
врахуванням сучасних пiдходiв та потреб регiонiв;

11) залучення до реалiзацiї екологiчної
полiтики в АПК України, особливо на першо�
му етапi (важка кризова економiчна ситуацiя),
приватних вiтчизняних та зарубiжних iнвес�
торiв на основi органiзацiї спiльних госпо�
дарств, виробництв, збуту, вiльних економiчних
зон, орендної спiвпрацi тощо, а також викори�
стання позитивного досвiду екологiзацiї агро�
промислового виробництва за кордоном.

Управлiння якiстю агроландшафтiв повин�
но здiйснюватись на основi комплексних взає�
мопов'язаних рiзномасштабних та рiзностро�
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кових регiональних програм екологiзацiї аг�
рарної сфери, якi складаються з низки тактич�
них та стратегiчних завдань [3].

З огляду на економiчну кризу, яка охопила
майже всi галузi нацiонального господарства в
Українi, особливо АПК, нам всiм здається цiлком
природним сприйняття земельної реформи як
економiчної акцiї. Але ж давайте звернемо увагу
на те, що ця акцiя, крiм економiчного аспекту, має
i соцiальний, i екологiчний. Земельна реформа —
це, перш за все, комплексна господарська акцiя
держави, яка спрямована на розбудову нацiо�
нальної аграрної економiки нетрадицiйним шля�
хом — реформуванням земельних вiдносин.

Реформування земельної власностi в сiль�
ському господарствi ми повиннi розглядати та
оцiнювати всебiчно, комплексно, бо iнакше ця
акцiя може мати довгостроковi негативнi
наслiдки, усунення яких, як добре нам всiм вiдомо
з будь�яких реформ, — занадто "дорога утiха" не
лише iснуючим, а i майбутнiм поколiнням. Це по�
в'язано з тим, що земельна реформа має певний,
яскравий просторовий аспект, оскiльки вона
жорстко пов'язана iз землекористуванням та
його територiальною органiзацiєю [5].

Органiзацiя територiї, або, як її ще звуть,
"територiальна органiзацiя", або "регiональне
планування", звазвичай мiстить всi заходи та види
дiяльностi по плануванню конкретного мiкро�
розмiщення об'єктiв на певнiй територiї. Особ�
ливiсть земельної реформи полягає в тому, що за
допомогою реформи земельної власностi наше
суспiльство, об'єднане державною самостiй�
нiстю, намагається розмiстити, точнiше —
локалiзувати, на вже освоєних, тобто "старих"
сiльськогосподарських угiддях, "новi" суб'єкти
господарювання, якими мають бути реформованi
аграрнi формування. Ми вважаємо, що земельна
реформа (територiальна органiзацiя) з додер�
жанням вимог сталого розвитку, яку треба розг�
лядати як регiональну акцiю, взагалi повинна пе�
редувати реформi власностi на землю.

Реформа власностi на землю в Українi має
бути соцiально і екологічно спрямованою та на�
правленою на рацiональне використання земель�
них ресурсiв та їх вiдтворення. Тобто земельна
реформа взагалi є, перш за все, територiальною
акцiєю, яка повинна бути науково обгрунтованою
з позицiї регiональної економiки за будь�якого
способу виробництва та земельних вiдносин. За�
непад регiональної полiтики в Українi вже має
значнi негативнi наслiдки у виглядi нагромаджен�
ня соцiальних та екологiчних проблем.

Пiдвалинами розвитку регiональної науки
в розвинених країнах свiту є змiна ступеня
втручання держави в господарське життя з ме�

тою пiдвищення добробуту i, перш за все,
соцiального та економiчного.

Екологiчне пiдприємництво слiд розглядати як
особливу, специфiчну форму суспiльно�корисної
творчої дiяльностi, суть якої полягає у вiдтвореннi
природних благ з метою лiквiдацiї дефiциту на них,
доведеннi їх сучасної низької якостi до природ�
ного рiвня якостi (або хоча б до рiвня, прийнятно�
го для суспiльного використання). Економiчна
доцiльнiсть екологiчного пiдприємництва очевид�
на — це, перш за все, повернення "втрачених" для
суспiльства природних благ до господарського
обiгу чи залучення до нього природних об'єктiв,
якi класифiкують як малоцiннi, тобто непри�
вабливi зараз для економiки, бо потребують пев�
них зусиль для вiдтворення [2].

У свiдомiсть людства все мiцнiше входить
поняття екологiчного ринку, тобто ринку
товарiв i послуг екологiчного пiдприємництва.
Цей поки що специфiчний ринок все бiльш
iнтегрується iз загальною ринковою системою
господарювання, обростаючи власною iнсти�
туцiйною iнфраструктурою (екострахування,
екобанк, екоiнвестування тощо). Разом з тим,
екологiчний ринок є, перш за все, ринком еко�
логiчної продукцiї, тобто ринком товарiв та по�
слуг. Виходячи з цього, екологiчний ринок має i
ряд власних продуктових сегментiв, таких як:

— збирання, вивезення та переробка вiд�
ходiв;

— очищення води та стокiв;
— запобiгання та зниження забруднення

повiтряного середовища;
— вiдновлення земель.
Цi продуктовi сегменти екологiчного рин�

ку охопленi маркетинговими дослiдженнями,
якi, на жаль, поки ще не настiльки багато�
чисельнi та поширенi в Українi. Тому ми вва�
жаємо доцiльним та пiзнавальним навести деякi
результати маркетингових дослiджень мiжна�
родного екологiчного ринку.

За оцiнками захiдних спецiалiстiв, ємнiсть
ринку екологiчних товарiв та послуг оцiню�
ється у 250 млрд дол. США на рiк, виключаючи
бiльшiсть "чистих технологiй".

Розглянемо, як деякi країни здiйснюють
комерцiалiзацiю робiт по охоронi природного
довкiлля [3].

Американське агентство з охорони навко�
лишнього середовища (US Envir. Protect. Agen�
cy) в рамках програми "Superfund" пiдготувало
звiт про стан пiдрядного ринку в галузi охоро�
ни навколишнього середовища.

У звiтi агентства пiд назвою "Очищення заб�
руднених нацiональних територiй: пiдрядний
ринок та технологiчнi тенденцiї" (Cleaning up the
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представленi новi технологiї, рекомендованi для
проведення робiт на видiлених програмою
Superfund 523 майданчиках, якi потребують очи�
щення, на найближчi три�п'ять рокiв. Загальна
кiлькiсть забрудненого матерiалу на цих май�
данчиках перевищує 19 млн кубометрiв.

Агентство з охорони навколишнього середо�
вища веде збiр даних для стандартизацiї
способiв очищення вiд рiзних видiв забруднен�
ня. Один з майданчикiв, включений до програ�
ми "Superfund", розташований поблизу м. Атлан�
тик�Ситi, штат Нью�Джерсi. Майданчик служив
мiсцем збирання вiдходiв фiрм, якi займалися
виробництвом хiмiчних речовин в 70�i роки.
Вiдходи планувалося переробляти до повного
використання, проте в дiйсностi цього не стало�
ся. В результатi в грунтi накопичилась значна
кiлькiсть важких металiв, летких органiчних
сполук, забрудненi також грунтовi води [1].

Особливе мiсце серед перспективних тех�
нологiй займає бiоочищення, в якому викорис�
товуються природнi або штучнi мiкроорганiзми.
Ефективнiсть цiєї технологiї визначає її широ�
ке використання. Вiйськове вiдомство викорис�
товує цю технологiю для очищення своїх баз.

Україна з її унiкальними природно�клiма�
тичними умовами у мiжнародному класифiкаторi
суспiльного розподiлу i спецiалiзацiї працi потен�
цiйно розглядається як виключно сприятливе се�
редовище для сiльськогосподарського виробниц�
тва, як сфера, що має свiтову значимiсть у вирiшен�
нi глобальної продовольчої проблеми. Тому прiо�
ритет в нацiональному економiчному розвитку,
природно, вiдводиться агросферi. I саме з агрови�
робництвом пов'язуються надiї на нацiональне
вiдродження, економiчну незалежнiсть, конкурен�
тоспроможнiсть країни на зовнiшньому ринку [4].

Виходячи iз встановлених еколого�еконо�
мiчних орiєнтирiв на розширене вiдтворення зе�
мель в Українi, першочергову увагу у сферi ре�
гiонального природокористування слiд при�
дiляти землекористуванню, охоронi земельних
ресурсiв вiд забруднення та вiдновленню дегра�
дованих земель з метою забезпечення мож�
ливостi їх ефективного подальшого використан�
ня теперiшнiм та майбутнiм поколiннями, що
здiйснюється на пiдприємницькiй основi, тобто
агробiзнесом. За даними вчених, Українi
необхiдно збiльшити площу лукiв мiнiмум у 2,7, а
лiсiв — в 1,8 рази. Зараз природних кормових
угiдь нараховується 7,3 млн га, а покрито лiсовою
рослиннiстю 8,6 млн га. Виходячи з цього, площа
природних кормових угiдь повинна складати 19,7
млн га, лiсу — 15,5 млн га. Лукоустрою повинно
пiдлягати 12,4 млн га, лiсоустрою — 6,9 млн га.

Для запобiгання негативним тенденцiям, якi
складаються у землекористуваннi, розроблена
нацiональна програма охорони земель до 2015
року. Цiєю програмою передбачається здiйснення
територiальної органiзацiї агроландшафтiв шля�
хом землевпорядкування на площi 41,8 млн га (бук�
вально на всiх сiльськогосподарських землях),
зменшити розоранiсть та сiльськогосподарське
освоєння територiй до 40%.

ВИСНОВКИ
Впровадження інновацій у сільське госпо�

дарство об'єктивно вимагає врахування не
тільки їх позитивного впливу на земельні угід�
дя, а й можливих негативних наслідків, зумов�
лених специфічного прояву окремих засобів
виробництва. Низький рівень охорони сільсько�
господарських угідь в аграрному секторі нега�
тивно впливає на стан екології в цілому. За роз�
рахунками вітчизняних науковців, "вклад" АПК
в екологічну кризу становить близько 30—40%,
у тому числі забруднення земельних ресурсів —
понад 50%, а поверхневих водойм — 45—50%.

Вищесказане зумовлює нагальне вирішення
питань екологічності функціонування агропро�
мислового виробництва з метою випуску еколо�
гічно чистої якісної продукції. І особливої ак�
туальності набуває проблема не просто ефек�
тивного використання земель, а саме еколого�
безпечного менеджменту використання земель.
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