
 

222 
Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Економіка і менеджмент», випуск 8 (61), 2014 
 

пользование таких эколого-экономических инструментов, как плата за экосистемные услуги. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое землепользование, платежи за экоси-

стемные услуги, эколого-экономические инструменты. 
 
Nyesvyetova S. Socio-economic aspects sustainable land use in agriculture 
Pressing questions of sustainable land use in the present circumstances. Thus, despite the large 

amount of research in this field, the social component of sustainable economic development remains under-
researched. The article analyzes social and environmental components of the structural elements of sustain-
able development the agricultural sector. Namely, an analysis of the dynamics and trends of the major socio- 
demographic situation in the last decade . The analysis of the state of social infrastructure , housing in rural 
areas. 

The paper concluded that necessity of introduction effective economic, administrative and legal mecha-
nisms for the development of land relations, education villager - the host and real policies (instead declara-
tive) socio-economic development of rural areas. Draws attention to the fact that in the course of reform was 
not considered the value of land as a resource for the development of productive forces, the main means of 
production in the agricultural sector and the basic component of the environment. This was exacerbated 
economic, environmental and social problems. 

Added by offers a more widespread use of environmental-economic instruments such as payments for 
ecosystem services, while ensuring an appropriate level of cost of land and property complexes, maximize 
revenues from the use of owners, ownership and disposition of land resources, increasing the volume and 
improving the quality of services provided to tenants, effective cooperation with state authorities. Landowners 
and land users should compensate for the over-exploitation of resources, depletion of land, or were entitled 
to some compensation at refusal of the destructive and environmentally hazardous forms of land use. 

Keywords: sustainable development, sustainable land management, payments for ecosystem services, 
ecological and economic instruments . 
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У статті класифікуються та досліджуються окремі інструменти екологізації сільського гос-

подарства та проблеми, що перешкоджають його ефективному екологозбалансованому розвитку. 
Ключові слова: екологізація сільського господарства, платне природокористування, механізм 

екологізації, раціональні сівозміни. 
Постановка проблеми. Економічна теорія і 

світовий досвід розвитку ринкового господарства 
свідчать про те, що в силу специфічних особли-
востей ні сільське господарство, ні продовольчий 
ринок не є саморегульованими системами. Це 
обумовлює необхідність постійного втручання 
держави та недержавних організацій в аграрне 
виробництво з метою коригування його розвитку 
для забезпечення населення якісними продукта-
ми харчування у достатній кількості з мінімаль-
ною шкодою для оточуючого середовища. Тра-
диційні способи господарювання дрібних агро-
утворень не спроможні забезпечити достатній 
рівень прибутковості і поступаються сучасним 
методам виробництва. Переваги отримують аг-
рохолдинги, які часто нехтують екологічними 
принципами. Внаслідок цього виникає необхід-
ність у формуванні надійного механізму екологі-
зації агропромислового господарювання з вико-
ристанням різноманітних інструментів впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення та вдосконалення теорії і практики еко-

логізації виробництва вцілому та безпосередньо 
сільськогосподарського є важливою темою для 
досліджень. Цьому питанню приділено багато 
уваги у працях вітчизняних вчених: Геєця В.М., 
Данилишина Б.М., Саблука П.Т. Трегобчука В.М, 
Третяка А.М, Царенка О.М та інших [1, 2, 3, 4]. 
Тим не менш, аналіз літературних джерел виявив 
необхідність більш детально проаналізувати 
складові механізму екологізації АПК та дослідити 
проблеми, що не дозволяють ефективно переве-
сти вітчизняне сільське господарство на засади 
сталого розвитку. 

Постановка завдання.  
Метою дослідження є конкретизувати окремі 

складові механізму екологізації АПК та встанови-
ти дієвість його окремих інструментів у сучасних 
умовах. Об’єктом дослідження є процес викорис-
тання організаційно-економічних важелів у про-
цесі екологізації сільськогосподарської діяльнос-
ті.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня.  
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В умовах обмеженості природних ресурсів та 
стрімкого руйнування і деградації середовища 
існування, екологізація суспільного виробництва 
та перехід на принципи сталого розвитку є необ-
хідною умовою подальшого існування людства. 
Сільське господарство досить довго залишалось 
поза увагою екологів, але зараз впевнено посідає 
одне з провідних місць у переліку екологічно шкі-
дливих видів діяльності через тісний зв'язок з 
природним середовищем, можливість спричиняти 
суттєвий і довготривалий вплив на екосистеми.  

Екологізація за В.І. Вернадським – це процес 
неухильного і послідовного впровадження систе-
ми технологічних, управлінських та інших рішень, 
що дозволяють підвищувати ефективність вико-
ристання природних ресурсів і умов поряд з по-
ліпшенням чи хоча б збереженням якості навко-
лишнього середовища. Тобто вона передбачає 
зміну самого підходу до прийняття рішень, засто-
сування принципу екологічно прийнятності або 
обумовленості у кожному аспекті суспільного 
виробництва. Стосовно екологізації сільського 
господарства, за визначенням О. М. Царенка - це 
безальтернативний шлях вирішення екологічних 

проблем агропромислового виробництва, мета 
якого - збереження й відтворення природно-
ресурсного потенціалу АПК, формування екологі-
чно комфортного середовища для життя й діяль-
ності населення, забезпечення виробництва еко-
логічно безпечної сільськогосподарської продук-
ції. [4]  

Механізм екологізації прийнято розглядати в 
економічному, організаційному, правовому, моти-
ваційному розрізах, вказуючи на різні важелі 
впливу на процеси суспільного виробництва.  Ми 
вважаємо, що в рамках даного дослідження при-
пустимо застосувати узагальнення і представити 
єдину класифікацію важелів, які через фінансово-
економічне та організаційне обмеження та спри-
яння стимулюють здійснення природоохоронних 
заходів. Так, Коняєв О.В., Бігдан О.В, Дубодєлова 
А.В., досліджуючи механізми екологізації агрови-
робництва, виділяють у їх складі примусову, сти-
мулюючу та ринкову (маркетингову) складові [5]. 
Ми погоджуємося з такою класифікацією і хотіли 
б представити інструменти екологізації у нероз-
ривному зв’язку з цілями і задачами екологізації – 
задоволенні екологічних потреб людства (Рис.).  

 

 
Рис. 1. Механізми екологізації агровиробників 

 

Деталізуючи окремі його складові можна за-
значити, що серед примусових інструментів ми 
виділяємо економічні (перед усім податкові) та 
неекономічні важелі впливу (необхідність дотри-
муватися норм екологічного та земельного зако-
нодавства, стандартизація продукції та виробни-
чих процесів). Розглянемо детальніше ефектив-
ність окремих примусових важелів у сучасних 
умовах з огляду на практику їх застосування в 
умовах  національного АПК.  

Дієвим важелем впливу на підприємства 
завжди залишались податки. В світі існують різні 
податкові механізми стимулювання екологізації 
виробництва: екологічні податки, екологічні пода-
тки за продукцію, диференційовані податки, адмі-
ністративні податки, податкові пільги, система 
повернення задатку [6]. Такі збори покликані з 
одного боку виступати джерелом фінансування 
екологічних проектів, а з іншого,  виступаючи 

додатковим фінансовим тягарем для господарю-
ючих суб’єктів. Збільшуючи вартість неекологіч-
них товарів вони фактично сприяють стимулю-
ванню виробництва екологічно чистої продукції 
[7]. 

У національній податковій системі України 
податкові інструменти екологічного регулювання 
проходять стадію становлення. Спеціалізовані 
екологічні податки фактично не були впроваджені 
в практику господарювання. Окремого розвитку 
отримали принципи платності розміщення відхо-
дів та платного природокористування.  

З 2011 року підприємства України сплачують 
екологічний податок, який передбачає компенса-
цію за розміщення, викиди та скиди відходів. Для 
сільського господарства цей податок застосову-
вався стосовно розміщення органічних відходів 
підприємствами тваринництва та птахівництва, 
але з 2013 року його було скасовано для підпри-
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ємств, що в подальшому використовували їх у 
сільгоспвиробництві, тобто фактично повністю 
утилізуються за різними напрямами.  

Механізми платного природокористування у 
сільському господарстві представлені земельним 
податком і платою за спеціальне водокористу-
вання. Концепція платного природокористування 
передбачає фінансове відшкодування природо-
користувачем суспільних витрат на збереження, 
відновлення, вилучення й транспортування при-
родних ресурсів, що використовуються, потенцій-
них зусиль суспільства щодо повернення або 
адекватної заміни використовуваних нині ресур-
сів в майбутньому. Нажаль, земельний податок у 
даний час не виконує стимулюючу функцію щодо 
власників землі та землекористувачів, які позба-
влені мотивації для забезпечення її ефективного 
використання за цільовим призначенням, а його 
розміру недостатньо для відшкодування якості 
землі внаслідок часто виснажуючого господарю-
вання [8].  

Таким чином можна стверджувати, що на 
сьогодні економічні важелі механізму екологізації 
сільськогосподарського виробництва є малозаді-
яними і потребують доопрацювання.    

Неекономічні примусові інструменти перед-
бачають необхідність дотримання норм екологіч-
ного та земельного права. Законодавство з цього 
питання є досить детально опрацьованим і закрі-
плене у Конституції України, земельному, еколо-
гічному, водному кодексах тощо.  

Внаслідок порушення земельного законо-
давства (руйнування, пошкодження забруднення 
ділянки та інше) передбачене настання цивільної 
відповідальності – необхідність компенсації за-
вданих збитків, в окремих випадках можливе на-
стання кримінально відповідальності за суттєву 
шкоду навколишньому середовищу та здоров’ю 
населення, але прикладів фактичного застосу-
вання суворих покарань майже не зафіксовано 
[9]. Така практика безкарності не сприяє форму-
ванню у підприємців екологічно свідомості, зали-
шаючи найголовнішим принцип економічної доці-
льності, чим фактично стимулює екологічні пору-
шення.  

Деякого розвитку набули механізми штрафу-
вання, так з метою захисту родючості ґрунтів та 
недопущення вирощування монокультур і нера-
ціональних сівозмін з 1 січня 2013 року почали 
діяти штрафні санкції за відсутність та недотри-
мання затверджено сівозміни для землекористу-
вачів з площею землекористування більшою як 
100 га [10] , але на сьогоднішній момент науковці 
сумніваються в агроекологічній ефективності 
такого заходу. Згідно із статистикою Держземаге-
нтства України на початок червня 2012 р., в Укра-
їні налічувалось 18527 землекористувачів, які 
згідно нових вимог мусять господарювати за 
Проектом землеустрою, але лише 200 з них фак-
тично отримали проекти землеустрою, що забез-

печують еколого-економічне обґрунтування сіво-
зміни та впорядкування угідь; 862 землекористу-
вачі уклали угоди на виконання цих робіт.  Тобто 
95% господарств фактично порушують вимоги 
закону щодо розробки проектів землеустрою [11]. 
Серед причин такої пасивності називають і відсу-
тність ефективного механізму складання та за-
твердження дієвих проектів землеустрою. Уста-
лена практика формування сівозміни вимагає не 
лише значних фахових знань в сфері землеуст-
рою, а й агрономії, економіки, екології тощо. Сіво-
зміна має враховувати спеціалізацію господарст-
ва, його технічні та технологічні можливості; бути 
прив’язаною до державних та регіональних про-
грам розвитку і виробництва; містити рекоменда-
ції та варіанти взаємозаміни культур при виник-
ненні форс-мажорних обставин (загибель, виму-
шений пересів тощо), а також багато іншого. Че-
рез це розробка такого проекту потребує суттє-
вих знань навичок, часу а також витрат, співстав-
них з розмірами штрафів за відсутність проекту 
[12]. До того ж навіть за умов складання проекту 
землеустрою (відсутність якого коштуватиме до 
8500 грн.) штрафи за його недотримання досить 
незначні – 510 грн., що ставить під сумнів дієвість 
такого карального механізму для крупних госпо-
дарств, які і є основними порушниками.   

Система екологічних норм та стандартів від-
несена нами до примусових елементів механізму 
екологізації, хоча фактично лише частина норма-
тивів є обов’язковими до виконання. Ряд підпри-
ємств проходять добровільну сертифікацію на 
відповідність екологічним стандартам з метою 
поліпшення прибутковості власної діяльності. 
Тим не менш ця практика є не досить поширеною 
і потребує спеціально уваги держави. Підтримка 
екологічних торгових марок на загальнонаціона-
льному рівні посилить конкурентоспроможність 
вітчизняної продукції та надасть додаткових пе-
реваг відповідальним товаровиробникам.  

Щодо підтвердження якості сільськогоспо-
дарської продукції та процесів, система стандар-
тів досі залишається недостатньо розвиненою, 
ряд вчених вказує на застарілість застосовуваних 
норм [13]. Розвиток системи сертифікації та ста-
ндартизації можливий лише за умов більш актив-
но участі спеціалістів підприємств – лідерів галу-
зі, які поруч з науковцями мають визначати конт-
рольні параметри та методи оцінювання. Окремо 
постає питання застарілості матеріально-
технологічної бази сертифікованих лабораторій, 
що не здатні оперативно і широкомасштабно 
виявляти залишки пестицидів, наявність ГМО. 
Шляхи їх фінансового оздоровлення та іннова-
ційного оновлення можуть бути розглянуті в рам-
ках окремого дослідження.  

Висновки. 
Система організаційно-економічних та пра-

вових важелів впливу на сільськогосподарські 
підприємства з метою екологізації виробництва, 
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хоча і детально досліджена в працях вітчизняних 
науковців, носить швидше декларативний харак-
тер. Окремі інструменти стимулювання екологіч-
ної діяльності підприємств в Україні представлені 
у вигляді законодавчих положень, але не будучи 
впровадженими у практику господарювання, фак-
тично не задіяні. Більш дієвими на сьогодні є 
ринкові механізми, які менше залежать від дер-

жавних інститутів і стимулюють виробника до 
випуску екологічно чисто продукції з метою вихо-
ду на нові ринки та отримання конкурентних пе-
реваг. Ефективність таких інструментів може бути 
посилена зусиллями держави, наприклад, зако-
нодавчо встановлюючи критерії екологічності 
підприємств, продукції та процесів.   
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