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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий господарський простір розвиваєть�

ся в органічному комплексному поєднанні всіх
його структурних ланок. Сучасний етап його
функціонування формується з урахуванням вик�
ликів глобального характеру, в тому числі, еко�
логічних. Модель сталого розвитку країн світо�
вої спільноти висуває на перший план питання за�
безпечення екологічних засад виробництва, роз�
поділу, реалізації та споживання з метою ство�
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Процеси, які впливають на функціонування світового господарства на сучасному етапі його розвитку, характе(
ризуються наявністю певних асиметричних складових їх формування. Глобалізаційні тенденції розвитку економіч(
ного простору, збільшення обсягів світового виробництва, інтенсифікація торговельних потоків, розширення міжна(
родного поділу праці з однієї сторони та ускладнення впливу вищезазначених чинників на процеси природного відтво(
рення, зростання рівня забрудненості навколишнього середовища з іншої, зумовлюють виникнення диспропорцій у
природничо(ресурсному потенціалі функціонування світової спільноти.

Найбільш тісний зв'язок між економічною діяльністю та природним середовищем спостерігається в сільськогос(
подарській галузі. Це зумовлює необхідність дослідження напрямів екологізації розвитку зазначеної складової фун(
кціонування світогосподарського комплексу з метою зниження її негативного навантаження на навколишнє середо(
вище. В статті обгрунтовано особливості розвитку екологічних процесів у сфері аграрного виробництва та шляхи їх
оптимізації, визначено пріоритетні інструменти екологічного спрямування, що можуть бути використані на націо(
нальному, регіональному та міжнародному рівнях.

The processes which influence on functioning of world economy on the modern stage of its development are
characterized by certain asymmetric constituents of forming. Increase of world production, globalization trends of
economic space, intensification of trade flows, expansion of international division of labor on the one hand and complexity
of the impact of the above factors on the processes of natural reproduction, growth of contamination of the environment
on the other, cause the emergence of imbalances in the natural(resource potential of the world community functioning.

Most close relationship between economic activity and the natural environment is observed in the agricultural sector.
The processes of industrialization of agriculture leads to adverse changes in the environmental component of the global
economy such as soil depletion, use of chemically hazardous production technologies, use of synthetic fertilizers and
other chemicals. Ecological orientation of agricultural production involves the search for such methods of economic
activity in this area that can provide the demand on the industry production along with simultaneous reduction of the
negative impact on the environment and contribution the sustainable rural development. It predetermines the necessity
of research of directions of ecologization of development of this world economic area to reduсe its negative impact on
the environment. In the article the features of ecological processes in the agricultural area and ways of its optimization
are grounded and also the priority ecological tools that can be used at national, regional and international levels are
determined.

Ключові слова: екологізація, сільське господарство, екологізація сільського господарства,
інструменти екологізації.
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рення цілісної взаємопов'язаної еколого�еконо�
мічної системи господарювання. Загальноплане�
тарний масштаб проблем забруднення навколиш�
нього середовища, виснаження природничо�ре�
сурсного потенціалу держав світу, зумовлених,
зокрема, розширенням обсягів виробництва,
інтенсифікацією міжнародних торговельних
відносин та іншими закономірними процесами
розвитку світогосподарського простору, викли�
кає необхідність пристосування економічної
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діяльності до умов природозбережного функці�
онування. В цьому зв'язку особливої актуаль�
ності набуває пошук раціональних інструментів
та методів екологізації всіх складових світового
економічного простору, в тому числі сфери
сільського господарства. Ця галузь характери�
зується тісним зв'язком з природничо�ресурсним
середовищем. Саме тому врахування екологіза�
ційних чинників її функціонування є підгрунтям
для створення інвайронментальних засад розвит�
ку світового господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню окремих аспектів екологізації
сільського господарства присвячені наукові праці
В.А. Баженова, В.П. Галушка, О.І. Гуторова,
А.С. Даниленка, Б.М. Данилишина, А.В. Духне�
вича, А.Т. Кардашова, О.І. Корніцької, П.В. Лит�
вака, В.М. Ісаєнка, В.Н. Писаренка, П.Т. Саблу�
ка, О.Ф. Смаглія, Л.В. Синяєвої, А.М. Третяка,
М.М. Федорова, О.В. Ходаківської, О.М. Царен�
ко та ін. Проте обгрунтування конкретних на�
прямів екологізації сільськогосподарської галузі
та екологічні аспекти розвитку цієї складової
господарського комплексу України потребують
більш грунтовного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні

пріоритетних напрямів екологізації сільського
господарства в умовах глобалізації. Це перед�
бачає виконання наступних завдань: визначен�
ня особливостей розвитку екологізаційних
процесів у сфері сільського господарства, об�
грунтування конкретних напрямів екологізації
сільського господарства, визначення стратегі�
чних орієнтирів розвитку екологічної складо�
вої сільськогосподарського комплексу Украї�
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Екологізація сільського господарства в умо�

вах глобалізації є складовою базових стратегій
зростання країн світової спільноти. Вона перед�
бачає, передусім, задоволення споживачів світо�
вого ринку екологічно безпечною продукцією,
зменшення негативного впливу сільськогоспо�
дарського виробництва на довкілля та збережен�
ня природних ресурсів, запровадження екологі�
чних інновацій з метою відновлення якісних ком�
понентів природного середовища за рахунок про�
цесу самовідновлення на основі використання
новітніх екологічно безпечних технологій та
інноваційних розробок. У цілому екологічна
спрямованість сільськогосподарського вироб�
ництва передбачає пошук таких методів органі�
зації господарської діяльності в цій сфері, які мо�
жуть забезпечити задоволення попиту на про�
дукцію галузі поряд із одночасним зменшенням
негативного впливу на довкілля та сприянням
сталому розвитку сільських територій.

Сільське господарство є галуззю економіки,
в якій виробництво найтісніше пов'язане з при�
родою, проте технічний розвиток і процеси інду�
стріалізації аграрного виробництва призвели до
несприятливих змін в екологічній складовій на�
вколишнього середовища [10]. Йдеться, насампе�
ред, про виснаження грунтів, застосування
хімічно небезпечних технологій виробництва,
використання хімічних добрив. Поряд з цим об�
сяги споживання сільськогосподарської про�
дукції зростають внаслідок збільшення чисель�
ності населення світу (рис. 1).

За прогнозними підрахунками ЮНКТАД до
2050 року чисельність населення світу може
збільшитися до 9725148 тис. осіб, що зумовлює
збільшення обсягів споживання, обсягів міжна�
родної торгівлі, зокрема, продукцією сільсько�
господарського призначення Це формує переду�
мови екологізації сільського господарства. До
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Рис. 1. Динаміка зростання світового виробництва, обсягів світової торгівлі товарами
та чисельності населення у 1980—2014 рр.
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них слід віднести, по�перше, невідповідність ви�
робничо�господарської діяльності в аграрній
сфері та ресурсно�екологічних можливостей
світового торговельного простору. По�друге,
зростання обсягів споживання внаслідок збіль�
шення чисельності населення, що висуває нові
вимоги до якісних характеристик продукції, що
реалізується на світовому ринку. По�третє, роз�
ширення екологічної свідомості споживачів, що
вимагає від аграрних виробників врахування еко�
логічної складової у вирощуванні сільськогоспо�
дарської продукції. По�четверте, підвищення
попиту на екологічно чисту та безпечну для спо�
живання продукцію.

Загальні напрями екологізації сільського гос�
подарства передбачають необхідність викорис�
тання відповідних інструментів для забезпечен�
ня сталого природокористування та виробницт�
ва екологічно чистої продукції [2, с. 87]. Серед
них слід виділити наступні: створення передумов
для збалансованого розвитку аграрних екологі�
чних систем та запобігання негативним процесам,
що відбуваються в них, розробка дієвої комплек�
сної системи індикаторів щодо оцінки стану біо�
різноманіття та оптимізаційних моделей агроеко�
систем, сприяння створенню нових сортів, при�
стосованих до різних умов аграрного виробниц�
тва, які при мінімальних витратах енергії та в
умовах змін клімату будуть забезпечувати високі
врожаї продукції [3, с. 45].

Конкретні напрями екологізації сільського
господарства полягають в наступному. По�пер�
ше, запровадження альтернативних методів об�
робки грунтів та вирощування органічної про�
дукції. Альтернативне землеробство передбачає
зменшення або повну відмову від використання
синтетичних мінеральних добрив, пестицидів та
інших хімічних засобів. Зважаючи на це, до ос�
новних його завдань варто віднести збереження
і підвищення родючості грунту; захист довкілля;

зниження енергоємності продукції та поліпшен�
ня її якості та ін. Зазначена форма розвитку
сільськогосподарської галузі поширена у США,
Великобританії, Німеччині, Франції, Швеції,
Швейцарії, Нідерландах. У свою чергу, вирощу�
вання органічної продукції тісно пов'язане з еко�
логізаційними аспектами використання тери�
торій сільськогосподарського призначення. В
країнах ЄС обсяги продажів такої продукції ма�
ють тенденцію до зростання. Виробництво орган�
ічної продукції сприяє вирішенню наступних
проблемних питань: охорона природного сере�
довища від забруднення хімічними речовинами,
які застосовуються в процесі сільськогоспо�
дарської діяльності; попередження деградації
грунтів; забезпечення споживачів продовольчою
продукцією високої якості, яка є безпечною для
вживання.

По�друге, впровадження ресурсозберігаю�
чих, енергозберігаючих, маловідходних техно�
логій у переробному комплексі, альтернативних
систем землеробства з обмеженим використан�
ням хімічних засобів підвищення врожайності і
захисту рослин, розширене відтворення природ�
ної родючості грунтів. По�третє, забезпечення
прискореного розвитку виробничо�збутової сфе�
ри, здійснення якої дозволяє оптимізувати вико�
ристання сільськогосподарської сировини.
Йдеться, передусім, про розвиток інфраструкту�
ри та переробних галузей промисловості, що має
важливе значення для екологізації сільськогос�
подарського виробництва та процесу реалізації
продукції галузі на внутрішньому та зовнішніх
ринках.

По�п'яте, акумулювання досвіду країн, які ви�
користовують такі інструменти забезпечення
екологізаційного розвитку сільського господар�
ства, що довели свою ефективність і мають знач�
ний економічний та соціальний вплив на розви�
ток національних господарств. У цьому зв'язку
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Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва основних сільськогосподарських культур
в Україні в 2011—2014 рр.
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слід відмітити позитивний досвід Європейського
Союзу в цій сфері. Так, з 2015 року в межах ЄС
законодавчо закріплено виділення 5% земель
сільськогосподарських підприємств під "землі
особливого використання для екологічних цілей".
Такі території будуть використовуватися для
живих огорож, захисних зон водойм та ін.

По�шосте, розвиток міжнародної співпраці в
сфері екологізації сільського господарства. Слід
зауважити, що важлива роль в цьому належить
міжнародним організаціям. У рамках Світової
організації торгівлі функціонує Угода про
сільське господарство, а оптимізація взаємозв'�
язку торгівлі та стану навколишнього середови�
ща є одним із пріоритетних питань її розвитку
[1]. Конференція ООН зі сталого розвитку
"Ріо+20", що відбулася в 2012 році, була присвя�
чена "зеленій економіці" [8]. Підкреслено, що
заходи щодо відновлення навколишнього при�
родного середовища, в тому числі, пов'язані з
розвитком сфери сільського господарства, мають
застосовуватись на усіх рівнях управління у взає�
модії із суспільством, державою і міжнародни�
ми організаціями.

Для України сільське господарство є однією
з базових галузей господарювання, що може за�
довольнити потреби внутрішнього ринку та за�
безпечити провідні позиції держави в міжнарод�
них аграрних відносинах. Динаміка обсягів ви�
робництва основних сільськогосподарських
культур представлена на рисунку 2 [5].

Найбільша частка у виробництві припадає на
зернові. Слід відмітити, що саме експорт зерно�
вих культур дозволяє галузі займати провідні по�
зиції на зовнішніх ринках в цій сфері [5]. Динам�
іка обсягів експорту зернових України представ�
лена на рисунку 3.

Розвиток аграрного сектора має потужний
вплив на економічну ситуацію в Україні. Проте
вітчизняний аграрний сектор за рівнем розвитку
суттєво поступається розвинутим країнам світу,
що підтверджується низькою економічною ефек�
тивністю сільськогосподарського виробництва
[9]. Тому проблема екологізації цієї галузі набу�
ває вирішального значення для її розвитку та
підвищення рівня конкурентоспроможності на
світовому ринку.

У Законі України "Про основні засади (стра�
тегію) державної екологічної політики на період
до 2020 року" підкреслюється, що стан земель�
них ресурсів в Україні близький до критичного
[7]. Серед ключових передумов виникнення еко�
логічних проблем виділені, зокрема, наступні: ус�
падкована структура економіки з переважаючою
часткою ресурсо� та енергоємних галузей, нега�
тивний вплив якої був посилений переходом до
ринкових умов; зношеність основних фондів про�
мислової і транспортної інфраструктури; існую�
ча система державного управління у сфері охо�
рони навколишнього природного середовища,

регулювання використання природних ресурсів,
відсутність чіткого розмежування природоохо�
ронних та господарських функцій; недостатня
сформованість інститутів громадянського сусп�
ільства; недостатнє розуміння в суспільстві пріо�
ритетів збереження навколишнього природного
середовища та переваг сталого розвитку; недо�
тримання природоохоронного законодавства.
Інтеграція екологічної політики до галузевих
політик, обов'язкове врахування екологічної
складової при складанні стратегій, планів і про�
грам розвитку України, впровадження екологіч�
ного управління на підприємствах, екологізація
господарської діяльності розглядається як важ�
ливий шлях до сучасної секторальної екологіч�
ної політики, що реалізується у країнах Захід�
ної та Центральної Європи [7].

Основними напрямами екологізації сіль�
ського господарства в Україні мають стати на�
ступні: виведення частини угідь з інтенсивної
сільськогосподарської обробки; забезпечення
пріоритетності вимог екологічної безпеки у ви�
користанні земельних ресурсів над економічни�
ми інтересами; впровадження агротехнічних за�
ходів, спрямованих на поліпшення родючості й
відновлення грунту; збільшення обсягів інвес�
тицій в сільське господарство; використання
ресурсозберігаючих технологій, зокрема, запро�
понованої у рослинництві ресурсозберігаючої
технології No�Till, яка дозволяє знизити енер�
гоємність, збільшувати утримання вологи в
грунті, покращувати доступність води, знижува�
ти ерозію грунтів; розвиток органічного сільсько�
го господарства.

Слід відмітити, що Україна є одним з про�
відних виробників органічних продуктів. Площа
сільськогосподарських угідь, зайнятих під орга�
нічне виробництво становить більше 270 тис. га,
завдяки чому Україна займає перше місце серед
країн Східної Європи. Основні форми органіч�
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Рис. 3. Динаміка обсягів експорту зернових
України в 2011—2014 рр.
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ного виробництва в Україні включають зернові,
зернобобові та олійні культури. Близько 70%
органічних продуктів йдуть на експорт, але їх
частка на внутрішньому ринку зростає [4]. В цьо�
му зв'язку важливе значення має прийняття в
2013 році Закону України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини" [6]. Основним його завданням є ре�
гулювання органічного сільського господарства,
переробки та торгівлі.

Крім того, Україна вживає заходи щодо на�
ближення до санітарних та фітосанітарних норм
ЄС. Це є важливим кроком, зважаючи на те, що
Європейський Союз, що характеризується висо�
ким рівнем споживання сільськогосподарських
товарів, є одним з найбільших партнерів України
у торгівлі сільськогосподарською продукцією.

ВИСНОВОК
Екологізація сільського господарства є

складним, об'єктивно закономірним процесом,
зумовленим змінами сучасної парадигми розвит�
ку світового господарського комплексу у напрямі
забезпечення сталого функціонування глобаль�
ної економічної системи з урахуванням екологі�
чних викликів та загроз. Ефективність системних
перетворень у цій сфері значною мірою залежить
від комплексу заходів національного, регіональ�
ного та міжнародного спрямування, покликаних
сформувати екологічно безпечні засади розвит�
ку кожної складової аграрного комплексу. Для
України в цьому зв'язку доцільним є, зокрема,
впровадження ресурсозберігаючих агротехно�
логій, дотримання вимог екологічної безпеки у
використанні земельних ресурсів, розвиток
органічного сільського господарства.
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