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Стаття присвячена розгляду детермінант розвитку систем ринкового розподілу продукції 

аграрних підприємств. У статті формалізовані принципи побудови систем ринкового розподілу 
продукції аграрних підприємств. Продемонстрована зв'язок їх дотримання з особливостями функ-
ціонування організаційно-економічного механізму формування систем розподілу сільськогосподар-
ської продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності та ефективності її виробництва і 
реалізації. Окремий акцент зроблено на особливості імплементації обґрунтованих підходів до 
управління збутом на рівні аграрних підприємств. 
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Постановка проблеми. Сучасний рівень 

економічної ефективності функціонування аграр-
них підприємств не дозволяє продуктивно вирі-
шувати проблеми стабілізації розвитку аграрного 
сектору вітчизняної економіки в цілому, забезпе-
чення розширеного відтворення, дотримання 
продовольчої безпеки держави та цілий перелік 
інших соціально-економічних проблем. Проблема 
підвищення економічної ефективності виробниц-
тва та реалізації продукції є центральною в еко-
номічній науці та вихідною для виокремлення ці-
лої низки проблем та завдань, які мають бути ви-
рішені теоретично, методологічно, методично та 
практично. При цьому наукове розв’язання про-
блеми підвищення економічної ефективності ос-
новної діяльності підприємств-виробників аграр-
ної продукції, з огляду на її науковий зміст, пе-
редбачає вирішення науково-прикладних за-
вдань, передусім, у двох аспектах, а саме: в ас-
пекті зменшення витрат, пов’язаних з виробницт-
вом та збутом продукції, та в аспекті підвищення 
результативності діяльності суб’єктів економічних 
відносин. В свою чергу, інертність аграрного ви-
робництва, його низька гнучкість, викривлення у 
функціонуванні каналів розподілу продукції та ві-
дповідні дисбаланси у реалізації економічних ін-
тересів учасників ринку аграрної продукції, світо-
господарські тенденції динаміки цін на продово-
льство зумовлюють первинну необхідність пошу-
ку шляхів максимізації результатів реалізації аг-
рарними підприємствами продукції. Загалом, іс-
нуюча на сьогоднішній день ситуація на ринку аг-
рарної продукції може поступово призвести до 
фактичної руйнації підприємств аграрного секто-
ру економіки, від функціонування яких безпосе-
редньо залежить забезпечення країни продово-
льством. Таким чином, загострюється необхід-
ність забезпечення поступового зростання ре-
зультативності аграрного виробництва, досягти 
якого зважаючи на об’єктивні закономірності роз-
витку ринкової економіки можливо лише за раху-
нок створення умов для перерозподілу інтересів 
між суб’єктами сфери обігу та сфери виробницт-

ва сільськогосподарської продукції на користь то-
варовиробників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам забезпечення ефективної діяльності 
аграрних товаровиробників, функціонування рин-
ку аграрної продукції, гармонізації відносин учас-
ників ринкових процесів присвячені дослідження 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-
економістів, зокрема, В.М. Алексійчука, 
В.Г. Андрійчука, Дж. Донеллі, П.С. Зав’ялова, 
Т.О. Осташко, Б.Й. Пасхавера, Дж. П. Пітера, 
П.Т. Саблука, А.С. Савощенка, В.І. Топіхи та ба-
гатьох інших [1-8]. Результати їх досліджень 
знайшли відображення у відповідних наукових 
працях. При цьому низка питань щодо ефектив-
ного управління збутом продукції аграрних підп-
риємств потребує додаткового наукового опра-
цювання та усунення методологічних протиріч. 

Складність взаємовідносин аграрних підп-
риємств з суб’єктами ресурсних ринків поряд з 
об’єктивно довготривалими циклами виробницт-
ва більшості видів аграрної продукції на фоні не-
сприятливості політики фінансово-кредитних ін-
ституцій та нерозвиненості ринкової інфраструк-
тури й методів забезпечення руху товарів приз-
водить до ситуації, коли раціонально організова-
ний збут продукції підприємства є не тільки заве-
ршальною стадією виробничо-комерційного цик-
лу, на якій формуються його результати, а й ви-
значальним важелем формування економічної 
ефективності всієї діяльності. 

Цілі статті. Метою даної публікації є фор-
малізація принципів побудови систем управління 
збутом продукції аграрних підприємств та фор-
мування відповідних систем її розподілу. 

Виклад основного матеріалу. Основою 
функціонування економічної системи ринкового 
типу є формування відповідних організаційно-
економічних механізмів, які дозволяють протікан-
ня об’єктивних економічних процесів. Організа-
ційно-економічний механізм формування систем 
розподілу продукції аграрних підприємств являє 
собою систему взаємодії сукупностей факторів 
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економічного та організаційного характеру, 
суб’єктів опосередкування їх дії та засобів впливу 
з урахуванням ознак приналежності до внутріш-
нього або зовнішнього середовища, що безпосе-
редньо впливають або беруть участь в процесі 
формування системи розподілу продукції. Не ди-
влячись на наявність одних і тих самих суб’єктів 
формування систем розподілу продукції підпри-
ємства, їх сукупності, що опосередковують про-
яви факторів організаційного та економічного ме-
ханізмів, в зовнішньому середовищі суттєво від-
різняються. Організаційний вплив на формування 
систем розподілу продукції з зовнішнього сере-
довища підприємства наразі здійснюють суб’єкти 
інфраструктури, споживачі та держава шляхом 
використання зазначених на рисунку організацій-
них засобів. В свою чергу, підприємство вдається 
до залучення таких засобів впливу формування 
систем розподілу своєї продукції, як: диференці-
ація та диверсифікація виробництва; адаптація 
використовуваних каналів розподілу, вдоскона-
лення збутової політики тощо. При цьому прийн-
яття відповідних рішень ґрунтується та опосеред-
ковується в ході формування та реалізації марке-
тингової політики. 

Об’єктивна необхідність поєднання еконо-
мічного підґрунтя з організаційними заходами 
додатково зумовлює необхідність формалізації 
саме організаційно-економічного механізму фор-
мування систем розподілу. Визначений вище 
склад суб’єктів зумовлює і набір засобів впливу 
на формування систем розподілу продукції агра-
рних підприємств, які зводяться до реалізації ма-

ркетингової та збутової політики, прийняття рі-
шень же їх визначаючих ґрунтується на 
об’єктивних закономірностях функціонування ри-
нку, визначеній ними політиці можливих контра-
гентів та інших суб’єктів сфери обігу, а також ре-
гуляторному впливі держави. При цьому залу-
чення економічних та організаційних засобів 
впливу на рівні підприємства ми розглядаємо, як 
реакцію на застосування визначеного переліку 
засобів впливу суб’єктами макросередовища. 

Крім того, слід зауважити, що засоби впли-
ву на формування маркетингової, комерційної та 
логістичної компонент систем розподілу продукції 
аграрних підприємств можуть бути досить глибо-
ко диференційованими, адже практична реаліза-
ція управлінських рішень потребує залучення 
широкого спектру виробничо-збутових інструмен-
тів, а отже конкретизувати їх можна лише для 
умов конкретного підприємства.  

Розглянуті умови протікання процесу роз-
поділу продукції аграрних підприємств передба-
чають окреслення закономірностей та принципів 
поведінки підприємств при побудові систем роз-
поділу їх продукції. Як показує аналіз проілюст-
рованих вище процесів та явищ, закономірності 
побудови та функціонування систем розподілу 
продукції аграрних підприємств можна класифі-
кувати, як спричинені об’єктивними обставинами, 
зокрема, специфікою товару або ринку, масшта-
бом виробничо-комерційної діяльності, а також 
суб’єктивними, тобто, стереотипами та поведін-
кою (рис. 2). 
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Рис. 2. Закономірності та принципи формування та функціонування систем  

ринкового розподілу продукції аграрних підприємств* 
* узагальнено автором 
 

Виявлення закономірностей та визначення 
принципів формування, функціонування та роз-
витку систем розподілу продукції аграрного підп-
риємства з огляду на економічну сутність вказа-
них процесів доцільно виконувати в двох аспек-
тах, а саме: з точки зору наявності закономірнос-
тей формування вказаної системи та з точки зору 
управління системою. При цьому, процеси фор-
мування системи та управління нею мають різні 
ступені керованості з боку суб’єкта управління, 
тобто менеджменту підприємства. Так, на стадії 
формування системи діють такі чинники, як тор-
говельні звичаї, намагання підприємства макси-

мізувати рівень економічної ефективності збуту 
своєї продукції, підходи та рівень організації ви-
конання збутової стадії виробничо-комерційного-
циклу тощо. На стадії ж управління вже функціо-
нуючою системою головним чинником, який 
впливає на прийняття управлінських рішень щодо 
удосконалення організації збуту продукції, залу-
чення та переформатування відповідної комбіна-
ції каналів розподілу продукції, є намагання підп-
риємства підвищити економічну ефективність 
збутової стадії виробничо-комерційного циклу, а 
отже й максимізувати прибуток підприємства, як 
за рахунок продажу продукції за більш високими 
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цінами, так і за рахунок скорочення витрат на 
збут продукції. 

Результати спостережень за поведінкою 
аграрних підприємств при реалізації їх збутової 
політики дозволили запропонувати наступну кла-
сифікацію закономірностей формування та функ-
ціонування систем розподілу їх продукції (рис. 3). 

Об’єктивними закономірностями згідно за-
пропонованої класифікації є визначені специфі-

кою товару, ринку та масштабом підприємства. 
До вказаної групи закономірностей відноситься, 
зокрема, скорочення довжини каналів розподілу 
на об’єктових ринках товарів сільськогосподарсь-
кого походження, які характеризуються нетрива-
лим строком зберігання між моментом виробниц-
тва та переробки. Такими товарами є молоко, цу-
крові буряки, окремі види м’ясної сировини тощо. 
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Рис. 3. Класифікація закономірностей формування та функціонування систем  

розподілу продукції аграрних підприємств 
* систематизовано автором 
 

Довжина каналів розподілу вказаних видів 
продукції на цільових ринках зазвичай є нульо-
вою (прямий збут) або в каналі розподілу залуче-
ним є один посередник, який здійснює торговель-
но-закупівельну діяльність для постачання аку-
мульованої продукції певному переробному підп-
риємству. При цьому наявності одного посеред-
ника в структурі каналу розподілу будь-якого з 
окреслених видів продукції цілком достатньо для 
пригнічення економічних інтересів аграрних підп-
риємств. Отже розвиток диференційованого пря-
мого збуту аграрних товарів нетривалого збері-
гання є основою підвищення економічної ефекти-
вності виробничо-комерційної діяльності аграр-
них підприємств. 

Протилежна ситуація складається в сфері 
збуту основних видів продукції рослинництва. 
Зручність зберігання та транспортування зерна 
та товарного насіння основних технічних культур, 
а також товарна спеціалізація більшості вітчизня-
них аграрних підприємств та експортних потенці-
ал аграрного сектору економіки держави визна-
чають побудову довгих каналів розподілу продук-
ції на цільових ринках. При цьому об’єктивною 
причиною збільшення довжини каналів розподілу 
аграрної продукції придатної для тривалого збе-

рігання та транспортування є відмінності в рівні 
концентрації та ефективності функціонування ка-
піталу суб’єктів сфер виробництва та обігу проду-
кції, про які йтиметься нижче, що, в свою чергу, 
зумовлює підвищену привабливість розміщення 
торговельного капіталу в обігу продукції рослин-
ництва, передусім, зерна та товарного насіння 
олійних культур. 

Другою закономірністю, визначеною спе-
цифікою товару, є залежність ступеня диферен-
ційованості залученої підприємством комбінації 
каналів розподілу від інтенсивності попиту на об-
раний вид продукції. Збільшення інтенсивності 
попиту на об’єктовому ринку, з одного боку, приз-
водить до зростання кількості торговельних по-
середників, які намагаються освоїти відповідну 
товарну нішу. Їх маркетингові та комерційні зу-
силля спрямовані на виробників та кінцевих і 
проміжних споживачів призводять до суттєвого 
розгалуження структури каналів розподілу проду-
кції. Останнє поглиблює для аграрного підприєм-
ства проблему вибору напряму реалізації проду-
кції та створює додаткові можливості для підви-
щення рівня економічної ефективності виробниц-
тва та реалізації аграрної продукції. З іншого бо-
ку, посилення в подібних умовах інтенсивності 
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конкурентної боротьби між суб’єктами сфери обі-
гу призводить до встановлення аграрними підп-
риємствами стабільних та довготривалих комер-
ційних зв’язків з суб’єктами маркетингової інфра-
структури, які дозволяють реалізовувати продук-
цію за недостатньо високими цінами, втім за ста-
більних платіжних умов, забезпечуючи відповідні 
гарантії надходження коштів за реалізовану про-
дукцію та підтримуючи в такий спосіб фінансову 
стабільність підприємства-товаровиробника. Та-
ким чином, підвищення інтенсивності попиту на 
певний товар сільськогосподарського походжен-
ня призводить до зменшення диференційованос-
ті напрямів та скорочення кількості залучених пі-
дприємством каналів реалізації продукції на фоні 
розгалуження маркетингової інфраструктури 
об’єктового ринку та ускладнення структури ка-
налів розподілу. 

Масштаби діяльності підприємства також 
суттєвим чином впливають, як на формування 
системи ринкового розподілу його продукції, так і 
на управління нею. При цьому чим більшими є 
обсяги виробництва окремого виду сільськогос-
подарської сировини, незалежно від її галузевого 
відношення, тим легше знаходять практичну реа-
лізацію намагання підприємства до залучення 
найкоротших каналів розподілу продукції для ви-
користання при збуті своєї продукції. Пояснюєть-
ся дана обставина тим, що більші за розмірами, 
виробничим потенціалом, а отже і масштабами 
виробництва та реалізації продукції підприємства 
здатні акумулювати комерційно цікаві товарні 
партії, які підприємство здатне реалізовувати на 
більш високих рівнях маркетингової інфраструк-
тури цільового ринку. Останнє суттєвою мірою 
змінює структуру залучених підприємством кана-
лів розподілу певного виду продукції. Поряд з 
цим зі збільшенням масштабів виробництва пе-
ред підприємством відкриваються можливості 
для використання інструментів біржової торгівлі, 
проведення форвардних та ф’ючерсних операцій 
зі своєю продукцією, скорочується довжина кана-
лів розподілу, орієнтованих на експорт, що спри-
яє розвитку та реалізації експортного потенціалу 
аграрного підприємства. 

Суб’єктивні закономірності формування та 
функціонування систем розподілу продукції підп-
риємства на ринку доцільно поділяти на стерео-
типні та поведінкові. Стереотипними закономір-
ностями, зокрема, є торговельні звичаї. Прикла-
дом останніх є типові ситуації, коли, наприклад, 
торговельні підприємства, які обслуговують віт-
чизняні елеватори, зазвичай розраховуються з 
аграрними підприємствами-виробниками зерна 
протягом місяця після відвантаження придбаної 
продукції, а за послуги зі зберігання отримують 
авансові платежі, при чому всі учасники ринку 
згодні з такими платіжними умовами. Наявність 
торговельних звичаїв у міжнародній торгівлі сіль-
ськогосподарською продукцією зумовлює ство-

рення відповідних вимог щодо якості, обсягів пос-
тачання та розмірів товарних партій продукції, що 
постачається. 

Поведінкові закономірності полягають у 
специфіці прийняття рішень щодо залучення до 
здійснення збутових операцій зі своєю продукці-
єю тих чи інших посередників. При цьому власни-
ки та наймані керівники вітчизняних аграрних під-
приємств, переважно, приймають рішення щодо 
створення систем розподілу продукції, яка виро-
бляється, в умовах обмеженості інформації та 
недостатньо раціонально, керуючись при цьому 
превалюванням одного з намагань або очікувань: 
з одного боку, намаганням максимізувати прибу-
ток від здійснення конкретної збутової операції, з 
іншого боку, намаганням забезпечити гарантії 
отримання коштів за відвантажену продукцію. 
Неузгодженість вказаних підходів між собою час-
то призводить до недостатньої виваженості при-
йнятих при побудові систем розподілу управлін-
ських рішень, реалізація яких стає причиною і не-
доотримання прибутку за рахунок не протидії ці-
новому ризику, і недостатній протидії ризикам 
неплатежів, що погіршує фінансове становище 
підприємства та знижує рівень економічної ефек-
тивності виробничо-комерційної діяльності. Крім 
того, гонитва за більш високою ціною реалізації 
продукції через нерозвиненість складської інфра-
структури в ряді випадків унеможливлює фіксу-
вання розмірів недоотриманого прибутку, за його 
наявності, та суттєве зростання витрат на збут. 

Таким чином, усунення або мінімізація на 
стадії організації збутової діяльності негативного 
впливу виявлених закономірностей на рівень 
економічної ефективності та фінансовий стан аг-
рарного підприємства потребує дотримання пев-
них принципів. Результати абстрактно-логічного 
аналізу особливостей збуту продукції аграрних 
підприємств дозволило виділити такі принципи: 

1. Забезпечення керованого характеру ре-
зультатів збутової діяльності підприємства. 

2. Диференціація комбінації залучених ка-
налів ринкового розподілу продукції. 

3. Адаптивність системи збуту продукції. 
Отже, головним принципом побудови сис-

тем розподілу продукції аграрного підприємства, 
якому підпорядковуються інші принципи є керо-
ваність результатами збутової діяльності. Реалі-
зація вказаного принципу при управлінні збутом 
передбачає створення таких умов, коли настання 
несприятливої цінової або комерційної ситуації 
при використанні певного каналу розподілу про-
дукції може бути без зайвих управлінських та ор-
ганізаційних зусиль компенсована здійсненням 
іншої, можливо, більш ризикованої з точки зору 
дотримання платіжної дисципліни операцією. На-
явність можливостей подібної компенсації є 
складовою збутового потенціалу підприємства. 
Втім, для його ефективної практичної реалізації 
необхідно мати в розпорядженні кілька опрацьо-



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 4 (63), 2015 

7 
 

ваних напрямів збуту продукції, в іншому випадку 
підприємство просто не матиме можливостей не 
погодитися з комерційними або ціновими умова-
ми існуючого покупця. 

Останнє вимагає дотримання другого 
принципу побудови системи розподілу продукції 
підприємства та організації управління збутовою 
діяльністю, а саме диференціації комбінації залу-
чених каналів розподілу продукції. Тобто, викори-
стання навіть успішно функціонуючого та надій-
ного каналу розподілу не забезпечує підприємст-
ву повної гарантії збуту своєї продукції на умовах, 
які б забезпечували адекватний рівень економіч-
ної ефективності виробничо-комерційної діяльно-
сті та створювали б умови для розширеного відт-
ворення. Таким чином, другий принцип вимагає 
освоєння декількох напрямів реалізації кожного 
виду продукції підприємства з урахуванням його 
товарних характеристик з огляду на необхідність 
забезпечення стабільного збуту продукції уу мін-
ливих комерційних умовах. 

Однак, з огляду на системний характер роз-
поділу продукції на ринку та відповідні вимоги до 
системності організації збутової діяльності підпри-
ємства, про які йшлося вище, поєднання при до-
триманні перших двох вказаних принципів потре-
бує використання принципу адаптивності системи 

розподілу продукції підприємства на ринку, тобто 
можливості існуючої комбінації маркетингової, ко-
мерційної та логістичної складових повертатися в 
стан, який би не погіршував результативність збу-
тової діяльності на фоні змін у зовнішньому сере-
довищі підприємства. Застосування вказаного 
принципу потребує використання в якості критерію 
результативності збутової діяльності не стільки 
фізичного виміру обсягів реалізованої продукції, 
скільки обсягу виручки від реалізації, яка отриму-
ється в розрахунку на одиницю повних витрат на 
виробництво та реалізацію означеного обсягу 
продукції, забезпечуючи тим самим відповідний 
та, найголовніше, рівень їх окупності. 

Висновки. Поєднання при формуванні та 
реалізації збутової політики підприємства вказа-
них принципів дозволятиме фактично усунути не-
гативні прояви чинників зовнішнього середовища 
та значною мірою підвищити економічну ефекти-
вність основної діяльності. Принаймні, останнє 
дозволить збутовій стадії виробничо-
комерційного циклу перейти з розряду найризи-
кованіших для забезпечення адекватного за-
вданням розвитку аграрного підприємства в роз-
ряд головних регуляторів економічної ефектив-
ності, а отже і створення умов для стабілізації ро-
звитку аграрних підприємств. 
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СИСТЕМ РЫНОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Статья посвящена рассмотрению детерминант развития систем рыночного распределе-

ния продукции аграрных предприятий. В статье формализованы принципы построения систем 
рыночного распределения продукции аграрных предприятий. Продемонстрирована связь их соблю-
дения с особенностями функционирования организационно-экономического механизма формирова-
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способности и эффективности ее производства и реализации. Отдельный акцент сделан на осо-
бенности имплементации обоснованных подходов к управлению сбытом на уровне аграрных пред-
приятий. 
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У статті досліджуються концептуальні основи досягнення сталого екологічно збалансованого 

сільськогосподарського землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки. Визна-
чено напрями та складові механізму екологізації продовольчої безпеки. 

Ключові слова: агрогосподарювання, сільськогосподарське землекористування, екологізація, 
продовольча безпека, стратегія, механізм. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Серед пріоритетів сталого соціально-економічного 
розвитку України об’єктивно постає необхідність 
екологічно збалансованого агрогосподарювання, 
яке є неможливим без переорієнтації організацій-
но-економічного механізму сільського господарст-
ва на раціональне використання та збереження 
земельно-ресурсного потенціалу. Ігнорування 
еколого-економічних засад сільськогосподарського 
землекористування неминуче прискорює екодест-
рукцію унікальних земельних ресурсів України, 
зменшує еколого-економічну ефективність агрого-
сподарювання і, в кінцевому підсумку, поглиблює 
соціально-екологічні проблеми продовольчої без-
пеки. Залишаються невирішеними багато питань у 
сфері раціонального використання земельно-
ресурсного потенціалу, які стосуються формуван-
ня стратегічних орієнтирів екологізації сільськогос-
подарського землекористування у взаємозв’язку з 
організаційними механізмами забезпечення про-
довольчої безпеки. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам та 
напрямам екологізації сільськогосподарського зе-
млекористування у контексті забезпечення націо-
нальної продовольчої безпеки присвячено достат-
ньо багато наукових праць [1-10]. Водночас потре-
бують подальшого дослідження соціо-еколого-
економічні аспекти сільськогосподарського земле-
користування з позиції забезпечення національної 
продовольчої безпеки в умовах глобалізації роз-
витку. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
визначення пріоритетних напрямів підвищення со-
ціо-еколого-економічної ефективності сільськогос-
подарського землекористування у взаємозв’язку з 
основними складовими продовольчої безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні вже 
широко визнається, що потреба у пошуку стра-

тегій сталого соціально-економічного розвитку 
агропродовольчого виробництва та використання 
аграрних (земельних) природних ресурсів є без-
перечною. Багато науковців вважають, що інно-
ваційні методи агрогосподарювання, які підвищи-
ли його ефективність та обсяги, виснажують аг-
роекосистему, що і спричинило необхідність по-
шуку більш екологічно збалансованих методів 
ведення сільського господарства. Занепокоєння 
використанням пестицидів, біотехнологіями та 
іншими проблемами сфокусували суспільну увагу 
на екологічній якості та безпечності продоволь-
ства, викликаючи інтерес до альтернативних еко-
логічно збалансованих методів його вироб-
ництва. Екологічна сталість означає, що викори-
стовувані ресурси мають поновлюватися самим 
же процесом їх використання. Для того, щоб бути 
сталою, система також має бути органічною, тоб-
то базуватися на природних процесах локальної 
екосистеми, поза залежністю від екстернальних 
ресурсів чи систем хімічної підтримки землероб-
ства (хімічні засоби, засоби захисту рослин). За 
своїм визначенням, усталеність відноситься до 
довгострокової стійкості системи. Основною ри-
сою екологічної сталості є збереження природи. 
Стале сільське господарство має функціонувати 
необмежений час без виснаження аграрного зе-
мельно-ресурсного потенціалу.  

Зазначимо, що забруднення хімічними за-
собами агрогосподарювання спричиняє і справді 
серйозне занепокоєння. Отруєння працівників 
сільського господарства, забруднення продуктів 
харчування та водних ресурсів, погіршення стану 
біорізноманіття та підвищена резистентність 
шкідників до пестицидів сформували думку щодо 
того, що агрохімікатами більше не можна злов-
живати. Крім того, залежність агрогосподарюван-
ня від обмежених, непоновлюваних ресурсів 


