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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переведення вітчизняного агропромислового ви-
робництва на модель сталого розвитку має грунтувати-
ся на основі, по-перше, застосування новітніх досягнень
науки і техніки, прогресивних та екологобезпечних тех-
нологій, принципово нових методів використання,
відтворення, збереження й охорони природних ресурсів
сільськогосподарського призначення, випуску нових та
екологічно чистих продуктів харчування, що користу-
ються підвищеним попитом на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках; по-друге, проведення глибоких і систем-
них досліджень та прикладних розробок, зокрема у
сфері аграрної економіки й екології. В результаті по-
слідовної та цілеспрямованої реалізації цих заходів
істотно зросте ефективність виробництва в усіх галузях
і сферах АПК, а агропромислові підприємства й окремі
товаровиробники матимуть необхідні кошти для роз-
в'язання складних проблем соціального розвитку та
інфраструктурної перебудови сільських поселень.
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Сама ідея і постановка питання щодо розроблен-
ня фундаментальних наукових основ, зокрема еконо-
міко-екологічних, сталого розвитку національного
АПК як найбільш природомісткого народногоспо-
дарського комплексу країни й такого, що справляє
великий і розосереджений вплив на навколишнє се-
редовище, в якому здійснюється сільськогосподарсь-
ка діяльність, виникла в учених-економістів та агро-
екологів у середині 90-х років минулого століття. З
того часу опубліковано чимало наукових праць, при-
свячених різним аспектам переведення вітчизняного
агропромислового виробництва на принципи сталого
функціонування.

Більшість науковців та фахівців сільського госпо-
дарства [1; 2; 3; 4; 5; 6] сходяться на тому, що страте-
гія екологізації аграрного виробництва повинна орі-
єнтувати товаровиробників, в першу чергу, на приро-
доресурсну економію та мінімізацію антропогенних
впливів, заподіяння шкоди навколишньому середови-
щу.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ця проблема особливо важлива для території За-

карпаття, враховуючи ту шкоду, яку нанесено землям
катастрофічними паводками в басейн р. Тиси в 1998,
2001, 2008, 2010 роках. В області нині є 759,6 га по-
рушених земель, з яких 126,4 га потребує рекульти-
вації. В Закарпатті також обліковано 37,1 тис. га еро-
дованих земель, в області утворилися небезпечні ек-
зогенні геологічні процеси, що проявилися 709 випад-
ками зсувів на площі 20,4 тис. га, 126 зсувонебезпеч-
ними ділянками з об'ємом конусів виносу 2,1 млн м3

та 169 ділянками лінійної ерозії загальною довжиною
понад 70 км. Потребують рекультивації понад 100 тис.
га сільськогосподарських угідь. За даними Держав-
ного управління екологічної безпеки, в Закарпатській
області повністю був змитий верхній шар грунтового
покриву на значних площах сільськогосподарських
угідь, пошкоджено 11,0 тис. га ріллі, 6,2 тис. га сіно-
жатей і пасовищ, знесена мулом 204 км меліоратив-
них каналів.

У результаті водної стихії на великих площах був
змитий найбільш родючий орний шар, землі забруд-
нювались важкими металами, мали місце руйнівні
ерозійні процеси. Треба враховувати, що все це, а та-
кож незавершеність земельної реформи, висока розо-
рюваність земель, суттєве зменшення внесення орган-
ічних добрив, відсутність заходів меліорації грунтів
виступають стримувальними факторами нарощування
виробництва сільськогосподарської продукції на тери-
торії області.

З огляду на ці обставини основними напрямами еко-
логізації сільськогосподарського виробництва мають
бути такі:

— сільськогосподарська діяльність повинна
здійснюватись у межах раціонального обсягу ємкості
екосистем з тим, щоб не порушувати якісні парамет-
ри їх сталого функціонування та цілісності. З цією
метою потрібно відновлювати екологічно сприятли-
ву структуру агроландшафтів, а саме — зменшувати
частку антропогеннозмінених елементів (розорюван-
ня земель, особливо тих, що належать до водного
фонду, розкорчовку чагарників тощо) і розширюва-
ти елементи природного каркасу — лісонасадження,
водойми, луки;

— завдяки виваженому управлінню оборотом
земель (тимчасове, періодичне виведення частини
їх під консервацію і повернення після накопичення
поживних речовин) доцільно реалізовувати ефек-
тивне використання природної родючості грунтів;

— ефективніше реалізовувати змішану (на-
півінтенсивну) систему сільського господарства із
застосуванням частково хімічних і переважно біоло-
гічних засобів, ресурсоощадних і екологобезпечних
методів господарювання, а також поступово пере-
ходити на органічне сільське господарство. Останнє
— особливо важливе для зони Карпат, що має осе-
редки екологічно чистих, незабруднених земель, на
яких можна організовувати виробництво екологічно
чистої продукції. Поки що ринкова ніша екологічно
чистого продовольства ні в Європі, ні в світі не за-
повнена.

Людина — найвища цінність суспільства, голов-

на продуктивна сила, має право і потребує жити в
здоровому навколишньому середовищі, споживати
біологічно повноцінні, екологічно чисті продукти
харчування. Ці гуманні цілі зумовлюють необхідність
формування регіональної концепції та організацій-
но-екологічних заходів стимулювання виробництва
безпечних для здоров'я людини продуктів харчуван-
ня.

Запропоновані за останній час екологічні системи
аграрного виробництва спрямовані не тільки на біоло-
гічне очищення агробіоценозів, але і досягнення пози-
тивних зрушень у всьому процесі природокористуван-
ня, зокрема:

— з їх допомогою вдається усунути причини, що
приводять до забруднення грунтів, грунтових вод, ви-
робленої продукції важкими металами, нітросполуками,
стійкими залишками пестицидів, нітратами та іншими
канцерогенними речовинами;

— виробляти біологічну повноцінну, безпечну для
здоров'я людей продукцію сільського господарства з
високими смаковими якостями та природним ароматом,
яка здатна найбільш повно задовольняти фізіологічні
потреби людського організму, мати природну стійкість
при зберіганні.

Потреба у формуванні екологічної системи аграр-
ного виробництва продиктована великою сукупністю
інтересів самих жителів області, численними рекреан-
тами, що приїжджають на відпочинок.

Специфіка рельєфу, грунтів, клімату, лучний тип
рослинності, характер людського розселення, традиції
населення є сприятливими для започаткування еколог-
ічних систем сільськогосподарського виробництва, на-
працювання певного досвіду у функціонуючих тут аграр-
них формуваннях.

Все це разом узяте потребує переорієнтації аграр-
ного виробництва з техногенних напрямів інтенсифікації
на екологічно, економічно та соціально ефективні сис-
теми.

Це також висуває два взаємопов'язані завдання.
Перше з них зумовлене потребою зменшення техно-
генного навантаження на землю заради погашення
ерозійних процесів, збереження природної краси лан-
дшафтів і видового складу поширеної тут флори. Дру-
ге — зумовлене життєвою потребою і можливостями
виробництва повноцінної, екологічно чистої про-
дукції.

Дослідження показують, що для виконання обох
вищеназваних завдань на території області є реальні
потенційні можливості.

По-перше, тут є специфічні властивості природ-
них ресурсів, зокрема земельних, водних, рослинних,
біокліматичних, які дозволяють досягти високого
рівня розвитку лукопасовищного та польового кор-
мовиробництва і на цій основі — скотарства, вівчар-
ства, а також бджільництва, картоплярства, овочів-
ництва, садівництва і виноградства. Тому виробляти
тут біологічно повноцінне молоко і молокопродукти,
м'ясо і м'ясопродукти, лікувальний мед та інші про-
дукти можна за умови серйозних обмежень у засто-
суванні хімізації.

По-друге, рядом науковців Ужгородського на-
ціонального університету, зокрема Ю.В. Манівчу-
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ком, І.М. Мешко, Й.Й. Лечигою та О.В. Подоля,
сформовані теоретичні передумови альтернативних
систем аграрного виробництва в регіоні з техноло-
гічними обгрунтуваннями. Для Західного регіону
України обгрунтування біологічного землеробства
зроблено вченими Львівського аграрного універси-
тету.

Як показують дослідження центру "Облдержро-
дючість" стан забруднення грунтів, води та відповідно
урожаю на полях області важкими металами, пестици-
дами та іншими забруднювачами має тільки локальний
характер і вміст їх, як правило, не перевищує гранично
допустимих концентрацій.

Що стосується забруднення грунту та грунтових
вод нітратами та нітритами в гірських районах, то об-
стеженнями не встановлено жодного випадку пере-
вищення ними гранично допустимих концентрацій. Це
пояснюється дуже обмеженим використанням за ос-
танні три роки мінеральних добрив і, насамперед,
азотних.

Підсумовуючи аналіз стану справ з різними вида-
ми забруднень як обмежувальними факторами для ви-
робництва екологічно чистої продукції, можна кон-
статувати, що основна частина сільськогосподарсь-
ких угідь цілком придатна для цих цілей і при дотри-
манні відповідних технологій може давати належну
віддачу.

На нашу думку, здійснення цих завдань має базува-
тись на дотриманні ряду принципів:

— поступове зменшення, а згодом повне припинен-
ня використання екологічно шкідливих засобів хімізації
землеробства і тваринництва;

— відтворення родючості грунтів має базуватися на
використанні органічних добрив, систем біологічного
землеробства;

— зорієнтованість на замкнутий кругообіг внутріш-
ньовиробничих ресурсів при нагромадженні органіки;

— застосування екологічних стандартів на основі
виробничих процесів у рослинництві, тваринництві, збе-
ріганні й переробці продукції тощо.

Перехід до екологічної системи аграрного ви-
робництва є складним технологічним і організацій-
но-економічним процесом. Він потребує відмови від
застосування цілого ряду звичних техногенних чин-
ників інтенсифікації та професійної переорієнтації
на екологічні системи землеробства і тваринницт-
ва.

За їх допомогою вдається досягти біологічної очи-
стки грунтів, грунтових вод, агроландшафтів від цілого
ряду забруднювачів, що накопичились у них протягом
кількох десятиріч, тобто відновлення екологічної чис-
тоти території.

Досягти доставленої мети можна на основі дотри-
мання екологічних стандартів. У основу розробки та-
ких стандартів закладаються пріоритети природних про-
цесів відтворення родючості грунтів над хімічними, ме-
ханічними як екологічно шкідливими для агроекосис-
тем в цілому. У тваринництві — це теж пріоритет при-
родних систем утримання і ветеринарного обслугову-
вання, які відповідають природним особливостям жи-
вого організму.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи сказане, слід зауважити, що систе-

ма організації виробництва екологічно чистої продукції
сільського господарства повинна передбачати ряд прин-
ципових підходів, а саме:

— організацію ретельної охорони навколишнього
середовища від техногенних забруднень, постійного
агроекономічного моніторингу його стану і якості, біо-
логічну систему погашення ерозії грунтів, їх очистки від
забруднень, оптимальне і рівномірне розосередження
худоби по території угідь;

— модернізацію технології виробництва і відмову
від застосування екологічно шкідливих технологій, за-
собів і знарядь праці, особливо штучно синтезованих
хімічних добрив і засобів захисту рослин, високотонаж-
них грунтообробних засобів;

— ефективне використання місцевих відходів і по-
бічної продукції (органіки), нагромадження і виробниц-
тво органічних добрив шляхом замкнутого кругообігу
внутрішньовиробничих ресурсів;

— використання ефективних, екологічно безпечних
засобів захисту урожаю, природну стійкість видів,
сортів сільгоспкультур, агрозаходів у боротьбі з поши-
ренням хвороб і шкідників;

— упорядкування і уніфікацію стандартів якості
продуктів харчування шляхом охоплення характеристи-
ки основних поживних і забруднювальних речовин спе-
цифічних для кожного виду продукції, включення до них
фізико-хімічних показників, які гарантували б харчову
повноцінність і не шкідливість з кількісним виразом ве-
личин вмісту;

— здійснення суворого контролю за якістю про-
дуктів харчування і вихідної сировини для їх виробниц-
тва, налагодження виробництва вимірювальних і конт-
рольних приладів для таких цілей, забезпечення ними
підприємств зі зберігання, переробки і реалізації про-
дукції.
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